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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

A. kadangi klimato kaita yra visuotinis reiškinys, o jo poveikis skirtingiems pasaulio 
regionams nevienodas; kadangi besivystančiose ir labiau išsivysčiusiose šalyse skirsis net 
ir socialiniai ir ekonominiai aspektai, išlaidos bei gaunama nauda; kadangi dėl to, 
sprendžiant klimato kaitos problemą, reikia integruoti prisitaikymo priemones ir 
strategijas, kuriomis būtų siekiama užtikrinti veiksmingą tvaraus vystymosi procesą 
pasitelkiant aiškius ir išsamius visų atitinkamų sektorių veiksmų planus,

B. kadangi ne visuomet įmanoma atskirti klimato kaitą sąlygojančių veiksnių sušvelninimą 
nuo prisitaikymo prie klimato kaitos priemonių, skirtų jos poveikiui mažinti; kadangi 
pastarosios ES teisėkūros iniciatyvos dėl padangų ženklinimo, energijos sunaudojimo 
ženklinimo ir pastatų energinio naudingumo, sudarančios energijos naudojimo 
efektyvumo paketo dalį, atlieka svarbų vaidmenį mažinant išmetamųjų CO2 dujų kiekį ir 
jas taip pat reikia įtraukti į būsimas intervencines priemones dėl naujų ES lygmens 
energetikos modelių, 

C. kadangi klimato kaita neišvengiamai turės poveikį tiek energijos pasiūlai, tiek paklausai; 
kadangi klimato sąlygos, pvz., smarkūs lietūs, didėjanti temperatūra, karščio bangos, 
sausros, didelės audros, potvyniai ir gaisrai, gali sąlygoti rimtus energijos tiekimo 
infrastruktūros sutrikimus ir nuostolius, taip tiesiogiai paveikdamos energijos gamybą, 
perdavimą ir paskirstymą galutiniams vartotojams,

D. kadangi energijos šaltinių, o taip pat energijos tiekėjų, įvairinimas yra svarbi priemonė 
užtikrinant vienodą prieigą prie energijos ir pakankamą jos tiekimą, tuo pačių metu 
vykdant ES tikslą padidinti energijos iš atsinaujinančių šaltinių kiekį ir sumažinti 
išmetamųjų CO2 dujų kiekį,

E. kadangi Komisija ir valstybės narės, įgyvendindamos ir keisdamos esamus ir būsimus 
teisės aktus, politiką ir programas, turėtų integruoti prisitaikymo priemones,

1. pripažįsta, kad dėl kraštutinių klimato reiškinių, numatomo jūros lygio pakilimo ir 
didesnių kritulių kiekio svyravimų reikia prisitaikymo priemonių net ir esamose 
infrastruktūros sistemose ir dėl to atsiras didelių išlaidų, tačiau šios išlaidos pateisinamos, 
nes jos daug mažesnės už neveiklumo pasekmes per vidutinį ar ilgąjį laikotarpį, ragina 
Komisiją ir valstybes nares specialiai tam skirtame nacionaliniame veiksmų plane pateikti 
informaciją apie šias išlaidas ir jų paskirstymą;  

2. pažymi, kad siekiant išvengti katastrofų, būtina imtis naujų priemonių visuose pramonės 
sektoriuose, pvz., didinti saugumą ir atlikti energijos naudojimo ar energijos gamybos 
patikrinimus, kurie praplėstų esamus suderintus statybos standartus, kaip antai., Europos 
kodus, skirtus leidimams naudoti pastatus, įskaitant pramoninius statinius, kurie turi 
atitikti Direktyvą Nr. 85/337/EEB, kuri iš dalies pakeista Direktyva Nr. 97/11/EB, ir 
Direktyvą Nr. 2001/42/EB dėl poveikio aplinkai vertinimo ir strateginio aplinkos 
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vertinimo,

3. pabrėžia, kad priemonės, susijusios su energijos tiekimu ir prieiga prie energijos, turi būti 
apibrėžtos atsižvelgiant į valstybių narių solidarumą, ir kad ES turėtų prisidėti prie 
pasaulinės politikos poslinkio link energijos naudojimo efektyvumo ir užtikrinti 
atsinaujinančios energijos šaltinius pagal grafiką, nustatytą Direktyvoje Nr. 2009/28/EB; 
ragina valstybes nares iki 2010 m. birželio 30 d. pateikti nacionalinius planus pagal ES 
nustatytus modelius ir parametrus;  

4. pažymi, kad ES ir valstybės narės turėtų aiškiai nustatyti jų finansinio įnašo į 
technologinį bendradarbiavimą su partneriais dydį, siekiant didinti tiek privačias, tiek 
valstybines investicijas, ypač atsižvelgiant į kiekvienos valstybės būsimus nacionalinius 
energijos naudojimo efektyvumo veiksmų planus ir nacionalinius atsinaujinančios 
energijos veiksmų planus, ir pritaria Komisijos komunikatui, kuriame įsipareigojama iš 
esmės padidinti lėšas moksliniams energijos tyrimams siekiant vystyti tausios energijos 
ekonomiką;

5. pripažįsta, kad vykstanti klimato kaita daro esminį poveikį ekonomikos vystymuisi, ir kad 
ji gali kelti rimtų ekonominės ir socialinės veiklos sutrikimų grėsmę; mano, kad 
ekonominėms prisitaikymo prie klimato kaitos priemonėms, įskaitant perėjimą prie 
tausesnės pramoninės gamybos, įgyvendinti reikia užtektinai lėšų, kurias būtų galima 
panaudoti prisitaikymo ir sušvelninimo priemonėms, ir kad taikant šias priemones neturi 
būti apsiribojama vien tik dujų išmetimo leidimų prekybos sistemos įplaukomis, bet 
reikia papildomų pažangaus finansavimo lėšų tiek iš privačių, tiek iš valstybinių šaltinių; 

6. mano, kad poveikis vienam sektoriui (taip pat susijęs su prisitaikymo sprendimais) dažnai 
turės padarinių kitiems sektoriams, ir todėl prašo Komisiją atsižvelgti į šią sąveiką 
įgyvendinant prisitaikymo priemones;

7. ragina Komisiją apsvarstyti valstybinių lėšų, skirtų tarptautiniam bendradarbiavimui 
pagal 8-ąją bendrąją programą, didinimą: 

a. bendradarbiaujant su išsivysčiusiomis šalimis, siekiant padidinti atsinaujinančių
šaltinių technologijų paplitimą,

b. bendradarbiaujant su besivystančiomis šalimis, siekiant remti jas kovoje su klimato 
kaita, kuri daro poveikį labiausiai pažeidžiamiems šių šalių regionams; 

8. pabrėžia, kad moksliniams tyrimams, susijusiems su klimato kaita, būtini finansiniai 
ištekliai turi būti didinami, pagal Komisijos iniciatyvą kartu su valstybėmis narėmis 
įdiegiant integruotą pasaulinę bendrą aplinkos informacijos sistemą, siekiant pagerinti 
duomenų apie aplinkos pokyčius prieinamumą; kadangi reikia atsižvelgti ir į kitas 
priemones, pvz., žymų mokslinių tyrimų ir plėtros projektų ir programų, susijusių su 
sušvelninimu ir prisitaikymu, finansavimo padidinimą;

9. šiuo atžvilgiu pabrėžia didelę vietos lygmens iniciatyvų svarbą, siekiant aktyviai kovoti 
su klimato kaita, ir pažymi, kad itin svarbūs yra keitimasis informacija apie gerąją patirtį 
ir tinkamos informacinės kampanijos, koordinuojamos su platesnėmis iniciatyvomis, 
kurių imasi nacionalinės valdžios institucijos ir ES.
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