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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 
2050 m. plano
(2011/2095(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. planas“ (COM(2011) 0112) ir prie jo 
pridedamus darbinius dokumentus (SEC(2011) 0288) ir (SEC(2011) 0289),

– 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 prie jo pridedamą dokumentą 
(SEC(2010) 0650),

– atsižvelgdamas į ES klimato kaitos ir energetikos dokumentų rinkinį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir į 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto bei Žemės ūkio ir kaimo plėtros 
komiteto nuomones (A7-0000/2011),

A. kadangi Europos Parlamentas ir Europos Vadovų Taryba paskelbė savo platų užmojį iki 
2050 m. išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį sumažinti 80–95 proc.;

B. kadangi Europos Sąjunga turi sutarti dėl konkrečių tikslų, skirtų išmetamųjų teršalų 
kiekiui mažinti, kad suteiktų pagrindą ir struktūrą būtiniems įstatymo galią turintiems 
aktams ir kitoms priemonėms;

C. kadangi pramonės srityje būtinas aiškumas dėl Europos mažo anglies dioksido kiekio 
strategijos, siekiant daryti ilgalaikes investicijas;

1. pripažįsta mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos kūrimo naudą 
valstybėms narėms; todėl pritaria Komisijos Konkurencingos mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. planui, taip pat jo perspektyvai, 
konkretiems tikslams, kuriais siekiama vietinį išmetamųjų teršalų kiekį sumažinti 40, 60 ir 
80 proc. atitinkamai iki 2030, 2040 ir 2050 m., taip pat tarpinių etapų intervalams, kurie 
nustatyti konkretiems sektoriams; tai būtų pagrindas ekonomikos ir klimato politikos 
klausimais siūlyti teisėkūros ir kitas iniciatyvas;

2. ragina Komisiją per ateinančius dvejus metus pasiūlyti priemones, kurios būtinos norint 
pasiekti 2030 m. nustatytus tikslus, atsižvelgiant į konkrečius nacionalinius pajėgumus ir 
potencialą, taip pat į tarptautinę pažangą taikant klimato apsaugos priemones;

Tarptautinis aspektas

3. pažymi, kad mažo anglies dioksido kiekio technologijos visame pasaulyje kuriamos ir 
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taikomos vis sparčiau ir nuo to priklausys Europos konkurencingumas ateityje, todėl didės 
investicijos, išreikštos kaip BVP dalis, kurios dabar yra daug mažesnės nei tokiose šalyse 
kaip Kinija;

Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema 

4. pripažįsta, kad ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema yra pagrindinė priemonė 
pramoniniams išmetamiesiems teršalams mažinti ir investicijoms į mažo anglies dioksido 
kiekio technologijas skatinti, tačiau pažymi, kad anglies dioksido kaina yra daug mažesnė, 
nei buvo numatyta iš pradžių, ir kad ja neskatinamos būtinos investicijos;

5. pažymi, kad didelis taršos leidimų, kuriuos šiuo metu turi įmonės, perteklius, taip pat tai, 
kad numatoma toliau didinti energijos vartojimo efektyvumą, reiškia, kad anglies dioksido 
kainos iš esmės nebus atkurtos, jeigu nebus imtasi reformų;

6. ragina Komisiją imtis priemonių, kuriomis būtų šalinami apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos trūkumai ir sudaromos sąlygos šiai sistemai veikti taip, kaip buvo 
numatyta iš pradžių, visų pirma iki 2012 m. pabaigos imantis šių veiksmų:

a) iki tol, kol bus pradėtas trečiasis etapas, apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą dar 
kartą patikslinti panaikinant taršos leidimus, kad jų vėl trūktų, taip sudarant sąlygas 
pasiekti pradinį tikslą, kad už investicijas į mažo anglies dioksido kiekio technologijas ir į 
efektyvaus energijos vartojimo priemones būtų teikiamos paskatos, ir po to siūlant 
įstatymo galią turintį aktą, kad būtų sudarytos sąlygos panaikinti šiuos taršos leidimus;

b) iki 2013 m. pabaigos pasiūlyti teisės aktus, kuriais remiantis kasmečio tolygaus 
1,74 proc. mažinimo reikalavimas būtų kuo anksčiau pakeistas tokia verte, kurios pakaktų 
tam, kad būtų laikomasi su tikslu iki 2050 m. sumažinti anglies dioksido kiekį susijusių 
reikalavimų;

c) pasiūlyti teisės aktus, kuriuose kuo anksčiau būtų nustatyta pradinė taršos leidimų 
pardavimo aukcione kaina;

Anglies dioksido nutekėjimas

7. ragina Komisiją paskelbti ES realaus indėlio nuo 1990 m. mažinant pasaulinį išmetamo 
anglies dioksido kiekį duomenis, atsižvelgiant į šiuo metu kitur pagamintų produktų 
suvartojimą Europos Sąjungoje;

8. ragina Komisiją atlikti sektorių, kuriuose nemokamai suteiktais taršos leidimais anglies 
dioksido nutekėjimas nesustabdomas, tyrimą, ir rekomenduoja Komisijai pateikti 
pasiūlymus dėl pasienio koreguojamųjų priemonių, pagal kurias iš šių sektorių produktų 
importuotojų būtų reikalaujama pirkti tokius pačius taršos leidimus, kurių būtų 
reikalaujama, jeigu produktas būtų pagamintas Europos Sąjungoje;

Energijos vartojimo efektyvumas

9. ragina skubiau įgyvendinti Ekologinio projektavimo direktyvoje (Direktyva 2009/125/EB) 
numatytą veiklą siekiant, kad įgyvendinimo priemonės būtų nustatytos remiantis 
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dalyviams, kurie pasiekia geriausių rezultatų, artimu lygiu, ir taip pat nustatyti 
neelektriniams gaminiams taikomus būtiniausius reikalavimus;

Atsinaujinančiųjų išteklių energija

10. ragina Komisiją skatinti tvarią biomasės gamybą; primygtinai reikalauja, kad siekiant 
biokuro naudojimui skirto ES tikslo nebūtų išmetami neproporcingai dideli ŠESD kiekiai;

Moksliniai tyrimai

11. ragina Komisiją užtikrinti, kad programoje „Horizontas 2020“ pirmenybė būtų teikiama 
būtinybei kurti mažo anglies dioksido kiekio technologijas, kuriomis būtų skatinamas ES 
konkurencingumas;

Anglies dioksido surinkimas ir saugojimas

12. pripažįsta, kad labai svarbu taikyti anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijas, 
jeigu norima išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo tikslus pasiekti patiriant kuo 
mažesnes išlaidas, ir pripažįsta, kad, tikėtina, jog dėl kai kurių valstybių narių procedūrų 
vilkinimo, finansinių problemų ir įsipareigojimų trūkumo bus sunkiau įgyvendinti 
Europos Vadovų Tarybos siekį iki 2015 m. pradėti įgyvendinti iki 12 anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo parodomųjų projektų; ragina Komisiją paskelbti anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo veiksmų planą;

Nacionaliniai ir konkretiems sektoriams pritaikyti planai

13. palankiai vertina tai, kad kai kurios ES valstybės narės parengė anglies dioksido kiekio 
mažinimo strategijas, bet ragina visas valstybes nares šias strategijas parengti ne vėliau 
kaip iki 2013 m. liepos mėn.; primygtinai reikalauja, kad Komisija pateiktų pasiūlymus 
dėl įstatymo galią turinčių aktų, kuriuose būtų reikalaujama parengti šias strategijas, jeigu 
visos valstybės narės nebus įsipareigojusios to padaryti iki 2012 m. pabaigos;

14. ragina atitinkamas pramonės grupes parengti konkretiems sektoriams pritaikytus planus, 
kuriuose būtų nurodoma, kaip būtų geriausia pasiekti ES mažo anglies dioksido tikslus, 
įskaitant reikiamo investicijų kiekio ir finansavimo šaltinių naudojimą;

Elektros energijos gamyba

15. primygtinai reikalauja išvengti didžiulio anglies dioksido kiekio saugojimo rizikos; ragina 
Komisiją iki 2013 m. pabaigos pasiūlyti teisės aktus, kuriuose investuotojams būtų 
pateikti aiškūs ilgalaikiai ženklai reikalaujant, kad nuo 2015 m. naujiems elektros 
energijos gamybos šaltiniams, išskiriantiems daugiau nei 100 g CO2/kWh, veiklos 
leidimai nebūtų suteikiami ilgiau nei dešimčiai metų, nebent šiais šaltiniais būtų ketinama 
naudotis tik kaip papildomomis elektrinėmis, bet kuriuos vienus metus veikiančiomis tik 
10 proc. viso laiko;

Pramonė

16. primygtinai reikalauja, kad Europos Sąjunga, teikdama paramą ekologiškai ekonomikai, 
pripažintų investicijų svarbą esamoms pramonės šakoms, kuriose šiomis investicijomis 
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skatinama gerokai sumažinti išteklių naudojimą ir išmetamą anglies dioksido kiekį;

Transportas

17. palankiai vertina lūkesčius pranokusią pažangą, kurią transporto priemonių gamintojai 
padarė nuo 2007 m. mažindami lengvųjų automobilių išmetamą anglies dioksido kiekį, ir 
pabrėžia, kad svarbu paspartinti tolesnį degalų naudojimo efektyvumo didinimą; 
patvirtina, kad rengdamasi būsimai peržiūrai Komisija turėtų siūlyti būdus, kaip užtikrinti, 
kad vidutinis naujų automobilių išmetamas anglies dioksido kiekis atitiktų 2020 m. 
nustatytą tikslą, pagal kurį iki 2020 m. šis kiekis būtų ne didesnis kaip 95 g/km, o iki 
2025 m. – ne didesnis kaip 70g/km;

Žemės ūkis

18. ragina Komisiją siūlyti konkrečias priemones ŠESD kiekiui sumažinti ir skatinti didinti 
efektyvumą naudojant žemės ūkio paskirties žemę;

Finansavimas

19. pritaria Komisijos pateiktiems pasiūlymams pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę 
programą teikti specialiąsias programos lėšas, kuriomis būtų siekiama daugiau investuoti 
ir skatinti mažo anglies dioksido kiekio technologijų kūrimą ir taikymą; pritaria ketinimui 
įtraukti su klimato kaita susijusį finansavimą į 20 proc. visos daugiametės finansinės 
programos lėšas ir primygtinai reikalauja tam numatyti nuostatą, kuri būtų veiksmingai 
stebima;

Papildomos priemonės

20. ragina Komisiją iki 2012 m. pabaigos pateikti plataus užmojo pasiūlymus sumažinti 
išmetamą metano ir fluorintų ŠESD (F dujų) kiekį;

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

Jeigu Europa nori užtikrinti savo pramonės ateitį, būtina daug daugiau investuoti. Visų pirma 
elektros energijos gamybos sektoriuje, kuriame turi būti priimami sprendimai dėl elektrinių, 
kurios, manoma, vis dar veiks 30–40 metų, gaminamos elektros energijos, reikia kuo daugiau 
aiškumo ir tikrumo. To siekti padės pritarimas Europos Komisijos Konkurencingos mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. planui, kaip politikos 
kūrimo pagrindui. Juo remiantis bus sukurta naujų įstatymo galią turinčių aktų ir kitų 
priemonių sistema, pagal kurią bus apibrėžtas investicijų pobūdis.
Siekiant laikytis šiame plane pateiktų reikalavimų, bus labai svarbu užtikrinti, kad pagal 
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą investuotojams būtų siunčiama iš pradžių 
numatyta informacija. Tikėtasi, kad, remiantis apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos 
kainų mechanizmu, pramonei bus teikiamos paskatos, būtinos investicijoms, kuriomis 
išmetamas anglies dioksido kiekis galėtų būti sumažintas patiriant kuo mažesnes išlaidas, 
skatinti. Tačiau dėl esamo taršos leidimų pertekliaus šių leidimų kaina tiek sumažėjo, kad jų 
poveikis apibrėžiant investicijas nedidelis arba jo visai nėra. Jeigu nebus imamasi veiksmų 
šiam mechanizmui pataisyti, nėra jokios tikimybės, kad kainos vėl pasieks tokį lygį, koks 
buvo numatytas priimant teisės aktą. Turime sutvarkyti apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą. 
Siekiant kovoti su visuotiniu atšilimu, išmetamą anglies dioksido kiekį būtina sumažinti 
pasauliniu lygmeniu. Naujausi rodikliai nėra džiuginantys: per 2010 m. išmetamųjų teršalų 
kiekis padidėjo 6 proc. Atmosferoje anglies dioksido kiekis kaupiasi didžiuliu greičiu. 
Vertinime, kurį neseniai atliko mokslininkai, pareiškę abejojantys dėl visuotinio atšilimo 
požymių, buvo padaryta išvada, kad temperatūra iš tiesų kilo labai panašiu tempu, kurį 
numatė JT Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija. ES valstybės narės buvo vienos pirmųjų 
pasaulyje industrializavusios iškastinį kurą ir labai padidinusios jo naudojimą. Dabar mūsų 
pareiga imtis vadovaujamo vaidmens mažinant mūsų išmetamą anglies dioksido kiekį.
Kai kurie baiminasi, kad plano priėmimas, taip pat išmetamųjų teršalų mažinimo perspektyva 
ir plane siūlomi tarpiniai etapai Europos konkurencingumui sudarys kliūčių ir bus mažai 
naudingi. Šiuo metu Europos Sąjungos išmetamas anglies dioksido kiekis sudaro tik 11 proc. 
viso pasaulinio kiekio ir vien tik mūsų veiksmai atšilimo proceso nepažabos. Tačiau 
pranešėjas tvirtina, kad investicijos į mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos 
kūrimą Europos konkurencingumą ne silpnins, o stiprins. Iš tiesų pranešėjas investicijas laiko 
labai svarbiomis mūsų savisaugai. Dažnai pažymima, kad Kinijoje anglis vis dar sudaro 
70 proc. elektros energijos išteklių, tačiau ši šalis taip pat yra didžiausia atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos ir branduolinės energijos kūrėja. Jos dabartiniame penkerių metų plane 
pirmenybė teikiama ekologiškoms investicijoms į mažo anglies dioksido kiekio technologijas, 
ir tai daryti numatoma tokiu mastu, kuris yra daug didesnis nei Europoje. Turime nedelsdami 
remti technologijas, kurios pirmaus, ir investuoti į procesus, kuriais energija ir ištekliai 
naudojami daug efektyviau. 

Teigiamą plataus užmojo tikslų nustatymo aspektą puikiai parodo greitai pasiektas laimėjimas 
per pastaruosius metus mažinant naujų lengvųjų automobilių išmetamą anglies dioksido kiekį. 
Efektyvesnis degalų naudojimas padeda vairuotojams kompensuoti degalų kainų kilimo 
padarinius, ir, kitaip nei buvo tvirtinama siūlant ES teisės aktus, iš tikrųjų vidutinė naujų 
automobilių kaina sumažėjo. Be to, galėtume apsvarstyti tai, kad tokios bendrovės kaip „Rolls 
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Royce“ galėtų investuoti į efektyviau kurą naudojančių orlaivių variklių kūrimą. Be abejo, 
Europa turi siekti pažangios pramonės, kurioje būtų naudojamos pažangiosios technologijos ir 
vyrautų aukšta kvalifikacija ir kurioje mums reikalingi produktai būtų kuriami taip, kad juos 
gaminant reikėtų sunaudoti mažiau išteklių ir būtų išmetamas mažesnis anglies dioksido 
kiekis. Tai yra tikra ekologiška ekonomika, kurios siekiame.
Kai kurių daug energijos sunaudojančių pramonės šakų srityse buvo pareikštas susirūpinimas 
dėl baimės, kad anglies dioksidas gali nutekėti, kai įmonės iš Europos išsikelia kitur, kad 
išvengtų didesnių išlaidų, atsirandančių taikant išmetamam anglies dioksido kiekiui sumažinti 
skirtas priemones. Žinoma, šie pokyčiai nebūtų naudingi Europos ekonomikai ir jais nebūtų 
padaroma nieko, kad ŠESD kiekis pasaulyje sumažėtų. Jeigu šiuos atvejus būtų galima 
įrodyti, tada reikėtų imtis priemonių susijusioms pramonės šakoms apsaugoti ar išmokėti 
kompensacijas. Tačiau duomenys rodo, kad ši grėsmė pernelyg perdėta. Turėtume būti 
atsargūs dėl pramonės lobistų, kurie siekia pateisinti paraiškas dėl paramos remdamiesi 
pagrindu, kuris gali būti melagingas.

Europa turi suprasti klausimo skubumą arba ji rizikuoja pralaimėti varžybas dėl 
konkurencingos ekonomikos išlaikymo. Per dažnai sprendimai priimami lėtai, tarsi būtų 
sergama skleroze. Šiuo atveju reikia mažiau kalbų ir daugiau darbų. Vienas pavyzdys 
atskleidžia problemą. 2007 m. kovo mėn. Europos Vadovų Taryba priėmė sprendimą iki 
2015 m. pradėti įgyvendinti iki 12 anglies dioksido surinkimo ir saugojimo parodomųjų 
projektų. Po penkerių metų, kai šis pranešimas pristatomas Parlamentui, mes vis dar 
nenustatėme nė vienos parodomosios jėgainės, kurią ketiname remti finansiškai, vietos, jau 
nekalbant apie sutarčių sudarymą rengiant konkursą. Lyginant šią veiklą ir didžiulius Kinijos 
laimėjimus per panašų penkerių metų laikotarpį, Europa neatrodo gerai. 
Labai svarbu imtis ryžtingų veiksmų, jeigu Europos Sąjunga nenori atsilikti. Priimant planą ir 
nustatant plataus užmojo tikslus, skirtus anglies dioksido kiekio technologijoms kurti, 
suteikiama galimybių skatinti pažangą.

Pastabos
Pranešimo projekto turiniui įtakos turėjo jo apimties ribojimas, kurio reikalavo Parlamentas. 
Pranešėjo tikslas – papildyti pranešimo projekte išdėstytus pasiūlymus pateikiant daugybę 
pakeitimų. 

Pranešėjas priėmė daug pasiūlymų, kuriuos jam pateikė kolegos Parlamente, tokių 
organizacijų kaip Užsienio šalių prekybos rūmų (angl. Amcham), „Business Europe“, „CAN-
Europe“, Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo asociacijos (angl. CCSA), „Cement 
Industries“, Europos popieriaus pramonės konfederacijos (angl. CEPI), „Client Earth“, 
Europos klimato fondo, E3G, „Eurelectric“, „Eurogas“, Europos aliuminio asociacijos, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, Europos naftos pramonės asociacijos 
(angl. Europia), Europos vėjo energijos asociacijos (angl. EWEA), „First Solar“, GIE, „Globe
International“, LCVP, NFU, „Pilkingtons“, „Prince of Wales Corporate Leaders’ Group“, 
„Sandbag“, „Shell“, „Statoil“, Europos transporto ir aplinkos federacijos (angl. T&E) ir 
Pasaulio gamtos fondo (angl. WWF) atstovai, taip pat Prancūzijos, Nyderlandų, Danijos ir 
Jungtinės Karalystės vyriausybių atstovai ir profesorius Michael Grubb, Michela Beltracch, 
Poppy Kalesi ir Nick Campbell. Už pagalbą pranešėjas ypač dėkoja Sarah’ai Deblock, 
Rogeriui Chadwickui ir Edwinui Koekkoekui. 
Tik pranešėjas yra atsakingas už pasiūlymus, kuriuos jis nusprendė įtraukti į šį pranešimo 
projektą.


