
AD\808093LT.doc PE438.387v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Teisės reikalų komitetas

2009/2152(INI)

9.3.2010

NUOMONĖ
Teisės reikalų komiteto

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

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

Nuomonės referentė: Eva Lichtenberger



PE438.387v02-00 2/5 AD\808093LT.doc

LT

PA_NonLeg



AD\808093LT.doc 3/5 PE438.387v02-00

LT

PASIŪLYMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi prisitaikymas prie klimato kaitos galėtų turėti įtakos visoms ES politikos sritims 
ir todėl reikia turėti patikimų duomenų apie būtinų pakeitimų taikymo sritį ir mastą,

B. kadangi esami Europos teisės aktai, tiesiogiai susiję su aplinkos apsaugos klausimais, 
turėtų būti nuoseklus pagrindas, kuriuo remiantis būtų galima didinti ES gebėjimą 
susidoroti su klimato kaitos poveikiu,

C. kadangi Europos lygmeniu vykdant veiksmus turėtų būti nustatyti aukščiausi aplinkos 
apsaugos (įskaitant prisitaikymą prie klimato kaitos) standartai ir šie veiksmai turi atitikti 
minėtuosius standartus trumpos ir ilgos trukmės laikotarpiu,

D. kadangi Europos Sąjunga, atsižvelgdama į visuotinį klimato kaitos pobūdį ir į jos 
socialinius ir ekonominius padarinius, turėtų įsipareigoti remti pažeidžiamiausias ir 
mažiausiai išsivysčiusias šalis,

E. kadangi nustatant kito laikotarpio įsipareigojimus turi būti atsižvelgta į ligšiolinius kai 
kurių valstybių narių pasiekimus mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų kiekį,

1. pabrėžia, kad būtini lengvai prieinami, suprantami ir patikimi duomenys apie klimato 
kaitą, jos poveikį ir galimas prisitaikymo prie klimato kaitos priemones; pritaria
Komisijos pasiūlymui palengvinti keitimąsi informacija ir tyrimų rezultatais naudojantis 
atitinkamomis informacinių technologijų priemonėmis ir duomenų baze;

2. pabrėžia, kad esamas aplinkos apsaugos acquis (pvz., Paukščių direktyva1, Buveinių 
direktyva2, Vandens pagrindų direktyva3 ir Potvynių direktyva4) turi būti visapusiškai ir 
nuosekliai įgyvendintas visoje ES; palankiai vertina Komisijos iniciatyvą skubiai parengti 
gaires, kad taikant šį acquis būtų atsižvelgta į prisitaikymo prie klimato kaitos reikmes;
ragina Komisiją visapusiškai naudotis naujomis teisėmis, kurios jai suteiktos pagal 
Lisabonos sutarties 260 straipsnį, ir atlikti jai priskirtą sutarčių sergėtojos vaidmenį;

3. mano, kad visos valstybės narės ir suinteresuotosios šalys turėtų būti kartu atsakingi už
aplinkai nekenksmingas investicijas; ragina Komisiją svarstyti galimybę pateikti tinkamų 
pasiūlymų dėl to, kad į prisitaikymo prie klimato kaitos aspektą būtų atsižvelgta Poveikio 
aplinkai vertinimo direktyvoje5 ir Strateginio aplinkos vertinimo direktyvoje6; siūlo
užtikrinti, kad klimato kontrolė kuo greičiau taptų ES finansuojamų infrastruktūros 

                                               
1 Tarybos direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL L 103, 1979 4 25, p. 1).
2 Direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).
3 Direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 
2000 12 22, p. 1).
4 Direktyva 2007/60/EB dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo (OL L 288, 2007 11 6, p. 27).
5 Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo 
(OL L 175, 1985 7 5, p. 40) su pakeitimais, padarytais direktyvomis 97/11/EB ir 2003/35/EB.
6 Direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo (OL L 197, 2001 7 21, 
p. 30).
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projektų dalimi;

4. atsižvelgdamas į sąlyginę Kopenhagos aukščiausiojo lygio susitikimo klimato kaitos 
klausimu nesėkmę mano, jog būtina dėti daugiau pastangų siekiant užtikrinti, kad 
atsižvelgiant į besivystančių šalių prisitaikymo prie klimato kaitos reikmes joms būtų 
teikiama reikiama parama, kuri būtų didesnė už oficialiąją vystymosi pagalbą (OVP) ir 
0,7 proc. tikslą;

5. atsižvelgdamas į solidarumo principą pabrėžia, kad pajamos, gaunamos aukcionuose, 
kurie rengiami pagal Europos prekybos išmetamųjų teršalų leidimais sistemą (ES ILPS), 
taip pat oro ir jūrų transportui skirtuose aukcionuose, turėtų būti skiriamos siekiant padėti 
valstybėms narėms prisitaikyti prie klimato kaitos;

6. laikosi nuomonės, kad dabartinės Septintosios pagrindų programos, taip pat būsimųjų
mokslinių tiriamųjų programų prioritetas turėtų būti moksliniai tyrimai ir technologijų 
vystymo finansavimas valstybėse, kurios patiria didelių prisitaikymo prie klimato kaitos 
politikos įgyvendinimo išlaidų;

7. pabrėžia, kad būtina užtikrinti reikiamą apsaugą skurdesnėms bendruomenėms arba 
visuomenės grupėms, susiduriančioms su didelėmis prisitaikymo prie klimato kaitos 
veiklos išlaidomis;

8. pabrėžia, kad investavimas į mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų 
ekonomiką, taip pat energetinio efektyvumo ir ekologinės gamybos skatinimas negali 
sukelti pavienių valstybių narių vystymosi skirtumų didėjimo.



AD\808093LT.doc 5/5 PE438.387v02-00

LT

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data 8.3.2010

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

19
0
0

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavę nariai

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle 
Gallo, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, 
Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico 
Speroni, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) 
narys (-iai)

Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine 
Manders, József Szájer


