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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Komisijos baltosios knygos „Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos veiksmų 
programos kūrimas“
(2009/2152(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos baltąją knygą „Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos 
veiksmų programos kūrimas“ (COM(2009)0147),

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. balandžio 10 d. rezoliuciją „Prisitaikymas prie klimato 
kaitos Europoje – galimi ES veiksmai“ 1,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. vasario 4 d. rezoliuciją „2050 m.: ateitis prasideda šiandien –
rekomendacijos dėl būsimos integruotos ES kovos su klimato kaita politikos“2

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją (JT BKKK) ir 
JT BKKK Kioto protokolą,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Transporto ir turizmo komiteto, 
Regioninės plėtros komiteto ir Žuvininkystės komiteto nuomones (A7-0000/2009),

A. kadangi visuotinis atšilimas ir klimato kaita pripažįstami itin rimtomis grėsmėmis,

B. kadangi klimato kaita turės didelį ekonominį ir socialinį poveikį, 

C. kadangi net jei pasauliui pavyks apriboti ir sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, 
vis dar reikės didelių pastangų prisitaikyti prie neišvengiamų padarinių,

D. kadangi klimato kaitos poveikis Europos regionuose bus skirtingas, skirsis taip pat poveikio 
mastas,

1. teigiamai vertina minėtą baltąją knygą;

2. pritaria siūlomos ES prisitaikymo prie klimato kaitos programos tikslui – padėti ES tapti 
atsparesne klimato kaitos poveikiui;

3. pabrėžia prisitaikymo aspektų įtraukimo į visas ES politikos kryptis svarbą; 

Žinių pagrindo gilinimas

4. pritaria Komisijos požiūriui, kad reikalinga daugiau žinių apie klimato kaitos poveikį, kad 
mokslinių tyrimų rezultatai galėtų būti platinami kuo didesniu mastu ir galėtų būti parengtos 

                                               
1 OL C 247 E, 2009 10 15, p. 41.
2 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0042.
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atitinkamos prisitaikymo priemonės; 

5. pabrėžia, kad mokslinių tyrimų pastangos turėtų būti sustiprintos vykdant dabartinę Septintąją 
bendrąją programą ir būsimas mokslinių tyrimų bendrąsias programas, kad būtų užpildytos 
egzistuojančios žinių spragos ir parengta prisitaikymo prie klimato kaitos poveikio tvarka ir 
metodai; 

6. pabrėžia tolesnių mokslinių tyrimų, susijusių su atitinkamu modeliavimu regioniniu ir vietos 
lygmenimis poreikį, taip pat būtinybę apibrėžti prisitaikymo pajėgumus visoje ES teritorijoje;  

7. mano, kad Komisija turėtų užtikrinti, kad informacijos koordinavimo mechanizmas nebūtų 
nereikalingas dėl kitų sistemų, pvz., Bendros informacijos apie aplinką sistemos (angl. SEIS) ir 
Pasaulinės aplinkos ir saugumo stebėsenos sistemos (angl. GMES), egzistavimo, ir teiktų naudą 
atsižvelgiant į ES pasirengimą planuoti, finansuoti ir įgyvendinti tinkamus prisitaikymo planus;

Prisitaikymo aspekto įtraukimas į ES politikos sritis

Vanduo

8. yra ypač susirūpinęs dėl vandens, nes klimato kaita turės didelį poveikį vandens kiekybei ir 
kokybei;

9. pabrėžia, kad dėl veiksmingesnės vandentvarkos galėtų būti sutaupytas didelis vandens kiekis ES;

10. pabrėžia, kad svarbu visiškai įtraukti prisitaikymo aspektą į upių baseino valdymo planus, 
vadovaujantis 2009 m. lapkričio 30 d. parengtomis gairėmis;

11. pabrėžia Potvynių direktyvos1, kurioje numatytas visapusiškas dėl klimato kaitos padidėjusios 
potvynių rizikos vertinimo ir stebėsenos mechanizmas ir rengiami prisitaikymo metodai, 
įgyvendinimo svarbą; 

Žemės ūkis

12. pabrėžia būtinybę stiprinti žemės ūkio ekologinės sistemos atsparumą tvariau naudojant gamtinius 
išteklius, ypač vandenį ir dirvožemį;

13. mano, kad bendroji žemės ūkio politika atlieka pagrindinį vaidmenį prisidedant prie prisitaikymo;

Dirvožemis 

14. mano, kad direktyva dėl dirvožemio būtų pagrindinė prisitaikymo priemonė, ypač sprendžiant 
dirvožemio degradacijos ir dykumėjimo rizikos klausimus; taigi ragina valstybes nares imtis 
tolesnių veiksmų siekiant priimti direktyvą dėl dirvožemio;

Sveikatos priežiūra ir socialinė politika

15. teigiamai vertina Komisijos pasiūlymus iki 2011 m. parengti klimato kaitos poveikio sveikatai 

                                               
1 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/60/EB dėl potvynių rizikos įvertinimo ir 
valdymo (OL L 288, 2007 11 6, p. 27).
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gaires ir kontrolės mechanizmus; pabrėžia didėjančią užkrato pernešėjų platinamų ligų plitimo 
riziką; 

16. pažymi, kad tikėtina, jog klimato kaitos poveikis sveikatai turės didžiausią įtaką labiausiai 
vargingoms bendruomenėms ir skurdžiausioms gyventojų grupėms; mano, kad labai svarbu, jog 
prisitaikymo priemonių klausimas būtų svarstomas atsižvelgiant į nelygybę sveikatos srityje; 

17. ragina Komisiją parengti visapusišką draudimo sektoriaus įtraukimo didinant informuotumą apie 
riziką ir rizikos pasidalijimą metodą; 

Infrastruktūra

18. pabrėžia, kad vykdant vidutinės trukmės laikotarpio ir ilgalaikes investicijas į infrastruktūros 
projektus turėtų būti visapusiškai atsižvelgiama į numatomas būsimas klimato sąlygas ir 
išsaugomas tam tikras lankstumas;

19. pabrėžia, kad atliekant poveikio aplinkai vertinimą būtina užtikrinti, kad visuose statybos 
leidimuose ir miestų planuose būtų atsižvelgiama į skirtingus prisitaikymo scenarijus; 

20. ragina Komisiją kuo greičiau parengti klimato kaitai atsparios infrastruktūros projektų 
metodologijas; 

Biologinė įvairovė

21. atsižvelgdamas į tai, kad NATURA 2000 yra pagrindinis ES politinių pastangų išsaugoti 
ekologines sistemas besikeičiančiomis klimato sąlygoms ramstis, ragina tinkamai finansuojant 
valstybėms narėms aktyviai valdyti NATURA 2000 teritorijas, leisti rūšims migruoti ir išlikti 
besikeičiant klimato sąlygoms;

Kultūros paveldas 

22. pabrėžia prisitaikymo priemonių, kuriose būtų atsižvelgiama į visus Europos kultūros paveldo 
aspektus, rengimo svarbą;

Struktūra ir valdymas

23. pabrėžia būtinybę pripažinti, kad vietos ir regionines valdžios institucijos yra pagrindiniai veikėjai 
kovojant su žalingu klimato kaitos poveikiu;

24. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti tinkamą intervencijos lygmenį, kad būtų maksimaliai padidintas 
įgyvendintų priemonių veiksmingumas;

25. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti koordinuotą požiūrį sprendžiant prisitaikymo 
klausimus, kad būtų užtikrinta teritorinė ES sanglauda;

Finansavimas

26. pabrėžia, kad kitoje daugiametėje finansinėje programoje, palyginus su dabartine, turėtų būti 
teikiamas didesnis dėmesys klimato kaitai ir ypač prisitaikymo priemonėms, užtikrinant, kad būtų 
skirta būtinų lėšų;
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27. ragina vykdant būsimą struktūrinių fondų reformą prioritetą teikti klimato kaitai, ypač 
prisitaikymo aspektams;

28. ragina Tarybą ir Komisiją atnaujinti solidarumo fondo reglamento1 peržiūros procesą, kad 
stichinių ar žmogaus sukeltų nelaimių padarytos žalos panaikinimo klausimą būtų galima spręsti 
veiksmingiau, lanksčiau ir laiku;

29. pabrėžia, kad didelė dalis pajamų, gautų pardavus leidimus Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo leidimų prekybos sistemos aukcione, įskaitant aviacijos ir jūrų transporto 
sektoriams skirtus leidimus, turėtų būti skirta padėti valstybėms narėms ir besivystančioms šalims 
prisitaikyti prie klimato kaitos;

Klimato kaitos poveikio švelninimo ir prisitaikymo prie jos iniciatyvinė grupė 

30. remia Komisijos pasiūlymą sukurti Klimato kaitos poveikio švelninimo ir prisitaikymo prie jos 
iniciatyvinę grupę; ragina Komisiją užtikrinti, kad į šią grupę kaip stebėtojai būtų įtraukti 
Parlamento atstovai;

Komisijos pažangos ataskaita

31. ragina Komisiją iki 2012 m. pateikti Europos Parlamentui padarytos pažangos įgyvendinant 
minėtosios baltosios knygos nuostatas ataskaitą; 

0

0      0

32. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.

                                               
1 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantis Europos Sąjungos solidarumo 
fondą (OL L 311, 2002 11 14, p. 3).
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pagrindiniai klimato kaitos padariniai gali būti apibendrinti kaip mažiau lietingų dienų, tačiau 
daugiau intensyvių kritulių, mažiau sniego ir dažnesni sausros periodai.

Tai turi tiesioginį poveikį žemės geografijai, nes daugėja dirvožemio erozijos procesų ir 
didėja potvynių rizika, tačiau mažėja sniego kritulių, o tai silpnina požeminių vadeningųjų 
sluoksnių nepriklausomo prisipildymo galimybes. Dabartinė vandentvarkos praktika aiškiai 
parodo, kodėl mes turime pritaikyti dabartinį išteklių valdymo požiūrį. Reikia kuo ilgiau 
išlaikyti lietų ten, kur jis iškrenta, ir dėl su potvyniais susijusios didesnės rizikos vandens 
telkiniai turėtų būti pritaikyti, kad būtų prailginta vandens sulaikymo trukmė. Upių vagos turi 
būti valdomos tinkamai, o dėl tokio valdymo susidarę vandens srautai turi būti panaudoti 
elektros gamybai. Dėl ilgesnių sausrų padidės miškų gaisrų rizika. Tokiu atveju prisitaikymas 
reikš ugnies plitimo galimybės mažinimą retinant mišką, o dėl to sumažės įsiliepsnojimo 
dažnumas ir greitis. Iš tiesų svarbus įnašas į prisitaikymo pajėgumus bus miškų ir žemės ūkio 
biomasės liekanų panaudojimas. Prisitaikymo priemonės yra itin svarbios, siekiant spręsti 
dinamiškas klimato kaitos problemas, tuo pačiu metu gerinant Europos Sąjungos saugumo ir 
aptarnavimo pajėgumus. Didelio masto prisitaikymas yra pagrindinė užduotis, kuri leistų 
pagerinti dabartines krizinių situacijų valdymo sistemas derinant palydovinį ir antžeminį 
stebėjimą, kad būtų numatyti nelaimingi įvykiai, ir yra susijęs su klimato kaitos poveikio 
švelninimu, tačiau su juo nesutampa.

Vis dėlto ši baltoji knyga yra tik parengiamasis darbas siekiant pateikti platų politikos 
pagrindą, kuriuo remiantis vėliau gali būti rengiami būtini planai ir strategijos. Pranešime
savo iniciatyva, kuriame vadovaujamasi šiuo ketinimu, nėra specialių nuorodų į daugelį 
detalių, susijusių su daugeliu politikos sričių, tačiau pateikiamas bendras strateginis požiūris į 
ES atsparumo klimato kaitos poveikiui didinimą. Kai bus parengti specialūs politiniai planai, 
tikrai atsiras išsamios analizės, ypač finansinio aspekto analizės, galimybė. Iš tiesų lėšos gali 
būti nustatytos tik jei egzistuoja aiški idėja, ko turi būti siekiama. Pagrindiniai išsamios 
prisitaikymo strategijos punktai turėtų būti: didelis dėmesys komunikacijai (duomenų 
rinkimas ir skirstymas atitinkamiems nacionaliniams ir vietos tinklams), įskaitant aiškų 
supratimą, kaip turėtų būti padalytos prisitaikymo pastangos remiantis nacionaliniais, 
regioniniais ir vietos prisitaikymo pajėgumais ir jų teritoriniu poveikiu; dėmesio sutelkimas į 
gero valdymo struktūrą siekiant tikro politinio veiksmingumo; prisitaikymo prie klimato 
kaitos politikos įtraukimas į visas ES politikos kryptis. Teritorinis aspektas turėtų būti ne vien 
tik tokios svarbios politikos kaip prisitaikymo politika tikslas, bet operatyvinis aspektas; taigi 
esminė problema yra žemės valdymas ir jo nuoseklus planavimas. Kai kuriuose pasiūlymuose 
dėl baltosios knygos nurodoma būtinybė spręsti prisitaikymo prie klimato kaitos ir žmonių bei 
gyvūnų sveikatos santykio klausimą. Galiausiai reikės iš naujo įvertinti draudimo paslaugų 
vaidmenį, siekiant spręsti didėjančios rizikos klausimą siūlant naujas viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystės formas.


