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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl galimų priemonių išmetamam šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui sumažinti 
daugiau nei 20 % analizės ir anglies dioksido nutekėjimo rizikos įvertinimo
(2011/2012(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Galimybių sumažinti išmetamųjų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį daugiau nei 20 % analizė ir anglies dioksido nutekėjimo 
rizikos vertinimas“ (COM(2010)0265) ir kartu pateiktą dokumentą (SEC(2010)0650),

– atsižvelgdamas į ES su energetika ir klimato kaita susijusių priemonių paketą,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas , susijusias su klimato kaita, ypač į savo 
2010 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl klimato kaitos konferencijos Kankūne (COP16)1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 ir 50 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę (A7-0000/2011),

A. kadangi ES tikslas klimato kaitos srityje yra sumažinti klimato kaitą iki 2° C palyginti su 
prieš industriją buvusiu lygiu; kadangi su energetika ir klimato kaita susijusių teisės aktų 
rinkinys, priimtas 2008 m. gruodžio mėn., yra pirmasis žingsnis siekiant užtikrinti ES 
veiksmus, atitinkančius šį tikslą; kadangi šalys, atsakingos už maždaug 80 proc. visame 
pasaulyje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, yra žadėjusios sumažinti šį teršalų 
kiekį, nors Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (JT BKKK) šalys 
pripažino Kankūne, kad dabartinių įsipareigojimų neužtenka , kad būtų pasiektas 2° 
C tikslas,

B. kadangi, anot Europos aplinkos agentūros, 2009 m. ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmesta 17,3 proc. mažiau nei 1990 m.,

C. pasaulinės anglies dioksido atsargos, kurios gali atitikti 2° C tikslą, yra maždaug 
800 mlrd. tonų CO2 2005–2050 m.; kadangi planuojama, kad ES gyventojai sudarys 
5,7 proc. pasaulio gyventojų,

D. kadangi dėl ekonomikos krizės išmetamų dujų kiekis sektoriuose, kurie priklauso ES 
prekybos taršos leidimais sistemai, buvo gerokai mažesnis nei planuota, ir mažesnis nei iš 
pradžių buvo skirta,

E. kadangi mažesnės anglies dvideginio kainos turės didelės įtakos investicijų sprendimams 
ir dėl to sumažės pajamos iš leidimų prekybos leidimais aukcione, skirtos kovos su 
klimato kaita veiksmams ES ir besivystančiose šalyse finansuoti,

F. kadangi, anot Komisijos, padidinus pastangas iki 30 proc., kai kitų šalių įsipareigojimai ir 
toliau lieka maži, tai turėtų nedidelį augimo poveikį daug energijos naudojančiai ES 

                                               
1 Priimti tekstai, P6_TA(2010)0442.
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pramonei, kol pramonei ir toliau bus taikomos specialiosios priemonės,

1. pritaria Komisijos komunikatui, kuriame parodoma, kad padidinti tikslą iki 30 proc. yra 
techniškai perspektyvu ir ekonomiškai priimtina;

2. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą kuo greičiau pereiti prie tikslo iki 2020 m. 30 proc. 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir pasiūlymą pateikti vėliausiai 
iki 2011 m. pabaigos;

20 proc. tikslo analizė šiandien

3. pabrėžia, kad pagal klimatologiją, sumažinus klimato kaitą iki maždaug 2° C, 
neužtikrinama, jog nebus didelio neigiamo poveikio klimatui, bet jei ta kaita bus didesnė 
nei 2° C, didelė tikimybė, kad neigiamas poveikis padidės keleriopai ir padidėja tikimybė, 
kad bus pasiekti vadinamieji galutiniai taškai, kai dėl temperatūros lygių atsiras jėga, 
verčianti atlaisvinti natūraliai įdubose sukauptą anglies dvideginį, pavyzdžiui, miškuose ir 
amžinojo įšalo zonose, ir sumažės gamtos galimybės įsisavinti anglies dvideginį 
vandenynuose;

4. primena, kad pagal Tarptautinės klimato kaitos komisijos 4-ąją įvertinimo ataskaitą 
(angl. IPCC 4AR), siekdamos 50 proc. pakeisti klimato kaitos ribojimą iki 2° C, 
pramoninės šalys turėtų iki 2020 m. sumažinti savo išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį 25–40 proc.; atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinis ES tikslas atitinka 2° C 
užduotį;

5. pabrėžia, kad Europos Vadovų Taryba pripažino, jog būtinas tolesnis mažinimas siekiant 
iki 2050 m. sumažinti išmetamų dujų kiekį 80–95 proc., palyginti su 1990 m.; pažymi, kad 
einant tiesiai numatytu keliu nuo 2009 m. iki 2050 m. savaime suprantamas 2020 m. 
tikslas sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 34–38 proc., palyginti 
su 1990 m.;

6. primena, kad didėjantis išmetamų dujų kiekis turi lemiamą reikšmę klimato sistemai; 
pabrėžia, kad net vykdant planą sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį 30 proc. 2020 m., 55 proc. – 2030 m., 75 proc. – 2040 m. ir 90 proc. – 2050 m. ES 
vis dar būtų atsakinga už viso atitinkančio 2° C tikslą numatyto išmetamo anglies 
dvideginio maždaug dvigubą vienam Sąjungos gyventojui tenkančią išmetalų dalį ir kad 
delsiant sumažinti išmetalų kiekį labai didėja susikaupianti išmetalų dalis;

7. pabrėžia, kad dėl kovos su klimato kaita veiksmų vėlavimo didėsis 2050 m. tikslo 
pasiekimo išlaidos dėl įstrigusių investicijų į su dideliu anglies dvideginio išmetimu 
susijusį kapitalą ir lėtesnės technologijų plėtros;

8. atkreipia dėmesį į tai, kad pagal Komisijos analizę prekybos taršos leidimais sistemoje 
papildomi leidimai 2020 m. sudarys maždaug 2,4 mlrd. sukauptų leidimų ir nepanaudotų 
tarptautinių kreditų;

9. pripažįsta, kad investicijos į ekologiškas technologijas labai priklauso nuo anglies 
dioksido rinkos ženklo, išreikšto kaina, ir todėl mano, kad pagal dabartinį 20 proc. tikslą 
prekybos taršos leidimais sistema atliks labai ribotą vaidmenį reguliuojant išmetalų 
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mažinimą ir skatinat mažu išmetalų kiekiu pasižyminčių technologijų diegimą 
sektoriuose, kuriems taikoma minėtoji sistema;

10. pabrėžia, kad dėl papildomų leidimų ir nedidelės anglies dioksido kainos leidimų 
aukcionai taip pat nesutelks planuotų išteklių investicijoms į kovą su klimato kaita;

Galimybės ir priemonės siekiant didesnio nei 20 proc. tikslo

11. primena, kad pagal Komisijos analizę padidinus išmetalų mažinimo tikslą iki 30 proc. ir 
tam skiriant 25 proc. vidaus pastangų šiuo metu reikštų, kad klimato kaitos ir energetikos 
paketo įgyvendinimo grynosios išlaidos padidės 11 mlrd. eurų 2020 m., palyginti su 
2008 m.; atkreipia dėmesį į Komisijos vertinimą, kad dėl to padidės anglies dvideginio 
kainos ES prekybos taršos leidimais sistemoje iki maždaug 30 eurų už toną CO2, t. y. sieks 
tą patį lygį, kuris pagal apskaičiavimus buvo reikalingas siekiant 20 proc. sumažinimo 
tikslo 2008 m.;

12. pritaria Komisijos analizės faktams, kad papildomų pastangų ekonomiškas pasidalijimas 
tarp prekybos taršos leidimų sistemai priklausančių sektorių ir tarp šiai sistemai 
nepriklausančių sektorių išlieka toks pat kaip ir pagal su klimato kaita susijusių priemonių 
paketą;

13. pritaria Komisijos analizės duomenims, kad perėjus prie tikslo sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį 30 proc. taikant ekonomišką pastangų pasidalijimą tarp prekybos 
taršos leidimais sistemai priklausančių sektorių ir šiai sistemai nepriklausančių sektorių, 
taip pat taikant 25 proc. vidaus pastangų (rezervinį fondą ir kompensacijas), rezultatai 
atitiktų prekybos taršos leidimas sistemos viršutinės ribos sumažinimą, sudarantį 1,4 mlrd. 
leidimų;

14. atkreipia dėmesį į galimybę įdiegti prekybos taršos leidimais sistemos pokyčius 
panaikinant leidimus, skirtus parduoti aukcione; vis dėlto mano, kad turėtų prisidėti visi 
sektoriai;

15. pripažįsta, kad labiausia ekonomiškas išmetalų mažinimo potencialas nustatytas 
valstybėse narėse, kuriose BVP vienam gyventojui yra mažesnis už ES vidurkį, ir kad 
greičiausiai reikės valstybės įsikišimo siekiant palengvinti pradinių investicijų 
finansavimą, kad būtų pasiekta išmetalų kiekio sumažinimo prekybos taršos leidimais 
sistemai nepriklausančiuose sektoriuose; pabrėžia, kad reikia persvarstyti ES finansines 
priemones siekiant paskatinti ekonomišką šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamo 
kiekio mažinimą ES;

16. nepritaria tam, kad nėra priemonių panaikinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamo 
kiekio mažinimo galima neigiamą poveikį išlaidoms energetikos ir išteklių naudojimo 
veiksmingumo srityje; ragina griežtai taikyti mažiausių išlaidų per gyvavimo trukmę 
principą įgyvendinant priemones pagal ekologinio dizaino direktyvą ir ragina Komisiją 
persvarstyti metodiką, kad atsižvelgtų į orientavimosi į lyderį principo laikymąsi;

17. ragina nustatyti konkrečius tikslus dėl ES žemėnaudos, žemėnaudos paskirties keitimo ir 
miškininkystės (angl. LULUCF), užtikrinant, kad sektoriaus indėlis į išmetalų kiekio 
mažinimą būtų nuolatinis ir vientisas aplinkosaugos požiūriu, taip pat užtikrinant 
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kruopščią stebėseną ir apskaitą;

18. pakartoja, kad ES išmetalų kiekio mažinimo tikslus visų pirma reikia pasiekti ES; 
primena, kad tarptautinių kompensacijų naudojimas pakeičia investicijas į ES ekonomiką 
ir vilkina išmetalų kiekio mažinimą ES viduje;

Bendra nauda ir poveikis

19. yra įsitikinęs, kad nauda dėl ankstesnių veiksmų prisideda prie didesnės ilgalaikės naudos 
Europos konkurencingumui, nes išlaikoma tvirta padėtis sparčiai augančioje ekologiškų 
technologijų pasaulio rinkoje;

20. mano, kad perėjus prie 30 proc. tikslo 2020 m. būtų atkurtos inovacijų paskatos, kurios 
dingo sumažinus 20 proc. tikslą;

21. pažymi, kad Europos ekologinėje pramonėje užimtumas siekia 3,4 mln. (pagal visos darbo 
dienos ekvivalentą) ir šis skaičius yra dešimt kartų didesnis nei tiesioginio įdarbinimo ES 
plieno pramonės sektoriuje 2007 m. rodiklis; pabrėžia, kad naujausių tyrimų duomenimis 
padidinus ES klimato kaitos srities tikslą 30 proc. gali atsirasti paskata sukurti iki 6 mln. 
papildomų darbo vietų Europoje;

22. mano, kad atsižvelgiant į tai, jog perėjimas prie ryžtingesnių tikslų klimato kaitos srityje 
visų pirma turi teigiamą poveikį darbo vietų kūrimui, reikėtų imtis priemonių siekiant 
palengvinti struktūrinius pokyčius ir darbo jėgos perkvalifikavimą bendruomenėse, 
kuriose bus prarasta labai daug darbo vietų, susijusių su dideliu išmetamo anglies 
dvideginio kiekiu, ir kartu užtikrinti, kad nauji augimo sektoriai galėtų gauti pakankamai 
tinkamą kvalifikaciją turinčios darbo jėgos;

23. atkreipia dėmesį į bendrą naudą, susijusią su pagerėjusia oro kokybe, kuri Komisijos 
duomenimis gali siekti nuo 6,3 mlrd. eurų iki 22 mlrd. eurų per metus 2020 m., 
neatsižvelgiant į naudą, susijusią su sumažėjusiomis išlaidomis dėl ligų; pabrėžia, kad 
pagal papildomos analizės duomenis nauda, susijusi su sveikata ir oro tarša, perėjus prie 
30 proc. tikslo, padidės 6,3–35,8 mlrd. eurų, ir geriausias rezultatas būtų pasiektas, kai 
didžiausios išmetalų kiekio mažinimo pastangos būtų ES viduje;

24. atkreipia dėmesį į Komisijos analizės duomenis, kad, pasiekus 30 proc. šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetamą kiekį, 2020 m. naftos ir dujų importas sumažėtų apie 40 mlrd. 
eurų, jei naftos kaina 2020 m. būtų 88 JAV dolerių už barelį; mano, kad naftos kainos 
nustatymas greičiausiai bus labai konservatyvus, nes Tarptautinė energetikos agentūra 
(2010 m.) spėja, kad 2020 m. naftos kaina bus 108 JAV doleriai ir dėl to numatyta 
mažesnio energijos importo nauda padidėtų daugiau nei 20 proc.;

25. pabrėžia, kad išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo nauda būtų 
gaunama tik jei išmetalų kiekis būtų sumažintas ES viduje, taip pat jei labai didelis 
dėmesys būtų skiriamas didesnėms investicijoms į energijos naudojimo efektyvumą;

26. mano, kad padidinus tikslą iki 30 proc. ES piliečiams būtų daugiau naudos nei išlaidų, ir 
kad didžiausia bendra nauda būtų gauta, jei išmetalų kiekio mažinimo tikslas būtų 
pasiektas ES viduje;
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Anglies dioksido nutekėjimo rizikos vertinimas

27. pažymi, kad daug energijos naudojantys sektoriai greičiausiai paliks gana daug 
nesunaudotų dosniai paskirtų leidimų antrojo prekybos taršos sistemos laikotarpio 
pabaigoje 2012 m., kuriuos bus galima perkelti į 2013–2020 m. etapą, todėl šie sektoriai 
bus santykinai geresnėje padėtyje tarptautinės konkurencijos požiūriu, palyginti su 
2008 m.;

28. atkreipia dėmesį į tai, kad įrenginiams, kurie išmeta didžiąją dalį ne elektros energijos 
gamybos sektoriaus išmetalų, kuriems taikoma prekybos taršos leidimais sistema, gali būti 
laisvai suteikiami leidimai iki konkrečiam produktui numatytos ribos remiantis aukštu 
gamybos lygiu, buvusiu prieš sąstingį, per visą laikotarpį iki 2020 m.;

29. ir toliau susirūpinęs dėl didelės galimybės, kad bus gaunamas didelis neplanuotas pelnas, 
dėl kurio visuomenė mažiau pritaria ES politikai klimato kaitos srityje, ir atkreipia dėmesį 
į tai, kad nėra jokių gamybos perkėlimo kitur įrodymų;

30. pritaria Komisijos atliktos analizės rezultatams, kad pasienio koreguojamosios priemonės 
ar importo įtraukimas į prekybos taršos leidimais sistemą turėtų būti derinamas su visišku 
perėjimu prie aukcionų, skirtų atitinkamiems sektoriams; mano, kad ši sistema galėtų būti 
numatyta visų pirma kai kuriems sunormintiems produktams, pavyzdžiui plienui arba 
cementui, ir elektros energijai;

31. pritaria tam, kad naudojant kompensavimo priemones, visada būtų taikoma tikslingesnė 
strategija ir kad būtų sugriežtintas švarios plėtros mechanizmo kreditų, gautų daug 
energijos naudojančiuose sektoriuose šalyse, kurios nėra mažiausiai išsivysčiusios šalys, 
naudojimas, iš pradžių taikant tokias priemones kaip koeficientas, pavyzdžiui, reikalaujant 
atsisakyti dviejų švarios plėtros mechanizmo kreditų vienai taršos tonai, išmestai prekybos 
taršos leidimais sistemoje;

32. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanga
Pavojus žmonijai, kurį kelia klimato kaita, nemažėja, ir atšilimo 2° C poveikis yra blogesnis 
nei manyta iš pradžių. Nors ypatingų oro sąlygų neįmanoma susieti su pasauliniu atšilimu, 
labai gali būti, kad klimato kaita didina šių sąlygų dažnį ir stiprumą.

Tai, kad tarptautinė bendruomenė Kopenhagoje nepajėgė pasiekti išsamaus teisiškai 
privalomo tarptautinio susitarimo dėl klimato kaitos mažinimo, nereiškia, kad šalys nesiima 
veiksmų. Kankūno susitikimo rezultatai įrodo, kad šalys imasi veiksmų ir derybos įgauna 
naują pagreitį. Europoje šiuo metu išmetama 17,3 proc. mažiau anglies dvideginio palyginti 
su 1990 m. kiekiu1. Europos aplinkos agentūra tikisi, kad išmetalų kiekis stabilizuosis ties 
žemesniu nei 2008 m. lygiu, net jei ekonomika atsigaus, ir nereikės tolesnių priemonių2.

Europos šalims tenka daryti itin svarbius pasirinkimus siekiant išsaugoti savo ateities gerovę 
ir saugumą. Siekiant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamo kiekio mažinimo vidaus 
tikslo, kuris atitinką ES uždavinius klimato kaitos srityje, kartu galima siekti sveikesnės 
ekonomikos, ekologiškų darbo vietų ir inovacijų augimo.

ES prekybos taršos leidimais sistemos veiksmingumas
Jei nebus gerokai sumažinta viršutinė riba, ES prekybos taršos leidimais sistema gali tapti
nereikalinga skatinant investicijas į ekologines technologijas ir inovaciją. Pagal Komisijos 
analizę3 matyti, kad laikantis 20 proc. tikslo klimato kaitos srityje prekybos taršos leidimais 
sistemoje papildomi leidimai 2020 m. sieks maždaug 2,4 mlrd. sukauptų leidimų ir 
nepanaudotų tarptautinių kreditų. Dėl šio papildomo kiekio siunčiamas neefektyvios kainos 
signalas ir taip pat gerokai sumažės pajamos iš aukcionų, kurios galėtų būti naudojamos 
klimatui kaitos požiūriu palankioms technologijoms ir investicijoms į energijos taupymą 
skatinti, kartu sukuriant milijonus papildomų darbo vietų.

Pranešėjo pasiūlymas
Atsižvelgdamas į minėtus faktus, pranešėjas ragina Komisiją pateikti pasiūlymą kuo greičiau 
padidinti Europos tikslą klimato kaitos srityje iki 2020 m. iki 30 proc. sumažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir pasiūlymą pateikti vėliausiai iki 2011 m. pabaigos.

Siūloma strategija, pranešėjo nuomone, yra nuosaiki. Pranešėjas mano, kad pereiti prie tikslo 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki 40 proc. būtų labiau tinkama 
moksliniu požiūriu ir siekiant tikslo, kad klimato kaita išliktų 2° C, jau nekalbant apie 1.5° C, 
ir šis tikslas pripažintas pagal JT BKKK. Pranešėjas taip pat neragina, kad ES tikslas klimato 
kaitos srityje būtų visiškai pasiektas ES viduje, nors dėl to padidėtų nauda Europos piliečiams, 
nes pagerėtų oro kokybė ir būtų pritrauktos investicijos į ES ekonomiką.

                                               
1 EEE, 2010 m. spalio mėn.
2 COM(2010)0569, galutinis. Kioto protokole nustatytų tikslų įgyvendinimo pažanga, p. 5.
3 SEC(2010) 650, p. 34.


