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PASIŪLYMAI

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

1. laikosi požiūrio, kad klimato kaita yra didžiausias mūsų laikų iššūkis. Dabar aišku, kad ji 
turi įtakos aplinkai, žmonių sveikatai ir erdvių planavimui; dėl klimato kaitos visoms 
šalims sunkiau daryti pažangą tvaraus vystymosi srityje;

2. palankiai vertina Europos Komisijos baltąją knygą „Prisitaikymas prie klimato kaitos. 
Europos veiksmų programos kūrimas“; atkreipia dėmesį į tai, kad klimato kaita daro 
didelį poveikį regionų požiūriu, ir ragina Europos Sąjungos lygmeniu numatyti suderintą 
metodą, kurį taikant būtų atsižvelgiama į įvairias ES politikos sritis ir Europos, 
nacionalinį, regionų ir vietos intervencijos lygmenis;

3. laikosi požiūrio, kad klimato kaitos poveikis įvairiuose sektoriuose ir Europos regionuose 
skirtingas, kaip nurodoma Komisijos tyrime „Regionai 2020“1: regionai, kuriems klimato 
kaita daro didžiausią poveikį, randasi Pietų ir Rytų Europoje, ypač turint mintyje salų ir 
pakrančių regionus, atokiausius regionus, taip pat regionus, kuriuose stokojama vandens, 
todėl kyla pavojus, kad net ir tos pačios šalies regionų skirtumai toliau didės;

4. apgailestauja dėl to, kad šiuo programavimo laikotarpiu (2007–2013) valstybės narės 
skiria tik 3 % visų lėšų (9 mlrd. eurų) siekdamos pagal veiksmų programas finansuoti 
priemones, kurias taikant skatinamas energijos vartojimo efektyvumas ir atsinaujinančių 
išteklių energija, o naujose valstybėse narėse šios investicijos dar mažesnės ir sudaro 
2,4 %;

5. pripažįsta, kad reikia nedelsiant spręsti visuotinio atšilimo problemą ir imtis teisiškai 
privalomų priemonių siekiant sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
bei Europos, nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis, taip pat bendradarbiaujant 
tarpvalstybiniu lygmeniu, parengti regioninius prisitaikymo planus ir taikyti aktyvaus 
prisitaikymo priemones, kaip antai plačiai taikomas miškų atsodinimo iniciatyvas, ir 
tokiu būdu apriboti žalą;

6. yra tvirtai įsitikinęs, kad Europos Sąjunga turėtų išlaikyti ir sustiprinti vadovaujantį 
vaidmenį tarptautinėje kovoje su visuotiniu atšilimu, ir mano, kad delsiant tai padaryti 
padidės neigiamo aplinkos, ekonominio ir socialinio poveikio rizika ir turbūt prireiks 
didesnių išlaidų;

7. laikosi nuomonės, kad išmintinga energetikos politika, kurią taikant regionuose būtų 
aktyviai remiami atsinaujinančiosios energijos ištekliai, decentralizuotas energijos 
tiekimas ir veiksmingas energijos naudojimas, ne tik padėtų kovoti su klimato kaitos 
padariniais, bet ir suteiktų gyventojams naujų ekonominių galimybių ir perspektyvų;

8. pažymi, kad pakraščio regionų strategiškai svarbūs sektoriai, kaip antai žemės ūkis, 
neturėtų būti apkraunami didele našta remiantis prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmų 

                                               
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf, (2008 lapkričio mėn.).
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programa, kad nekiltų grėsmė tvarių kaimo bendruomenių ateičiai;

9. laikosi nuomonės, kad tik glaudžiai bendradarbiaudama visais valdymo lygmenimis 
(Europos Sąjungos, valstybių narių ir vietos bei regioninių valdžios institucijų) ir 
bendradarbiaudama bei nuolat keisdamasi informacija su ES kaimyninėmis šalimis 
Europos Sąjunga galės įgyvendinti perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką 
išskiriančių technologijų visuomenės strategiją;

10. pripažįsta, kad būtina derinti įvairių sričių veiksmus tam, kad regioninių ir vietos valdžios 
institucijos galėtų visapusiškai dalyvauti planuojant, rengiant ir įgyvendinant nacionalines 
kovos su klimato kaita strategijas ir veiksmų planus ir kad strateginis regioninis 
planavimas būtų vykdomas atsižvelgiant į visus su klimato kaita susijusius aspektus; 

11. todėl pripažįsta, kad reikia užtikrinti, jog ši prisitaikymo strategija būtų įtraukta į Europos 
Sąjungos politikos sritis ypatingą dėmesį skiriant ES žemės ūkio, regionų ir 
aplinkosaugos politikos sričių veiksmų ir priemonių koordinavimui, taip pat reikia 
užtikrinti, kad šių sričių politika būtų suderinta su prisitaikymo strategija; pabrėžia, kad 
vietos ir regionų valdžios institucijos atlieka pagrindinį vaidmenį; taip pat pabrėžia, kad 
būtina laikytis požiūrio „iš apačios į viršų“ atsižvelgiant į gamtinės aplinkos Europoje 
skirtumus, visiškai laikantis subsidiarumo principo; išreiškia įsitikinimą, kad vietos 
valdžios institucijos geriau pasirengusios priimti jų poreikius atitinkančius politinius 
sprendimus;

12. palankiai vertina Baltojoje knygoje išdėstytą pasiūlymą sukurti keitimosi informacija 
sistemą; tikisi, kad ši sistema pradės veikti 2011 m. ir kad iki to laiko bus parengti 
modeliai ir prognozavimo priemonės; ragina valstybes nares ir vietos bei regionines 
valdžios institucijas pasidalinti praktikos pavyzdžiais, susijusiais su visais prisitaikymo 
prie klimato kaitos politikos aspektais, ypač priemonėmis, susijusiomis su veiksmingu 
energijos panaudojimu, atliekų tvarkymu ir nedidelį teršalų kiekį išmetančio transporto 
infrastruktūros kūrimu;

13. ragina, kad būtų sukurta klimato kaitos stebėsenos platforma siekiant padėti regioninėms 
ir vietos institucijoms įgyti vietos patirties ir geros praktikos pavyzdžių klimato kaitos 
srityje ir jais keistis;

14. mano, kad Lisabonos sutarties 349 straipsnyje nurodyti atokiausi regionai dėl savitų 
sąlygų ir geografinės padėties atogrąžose ypač pažeidžiami dėl klimato kaitos poveikio ir 
todėl Europos Komisija jiems turėtų skirti ypatingą dėmesį; taigi ragina Komisiją 
parengti atokiausių regionų poveikio vertinimą ir specialų veiksmų planą bei remti šių 
regionų vietos valdžios institucijų ir kaimyninių trečiųjų šalių regioninių valdžios 
institucijų keitimąsi informacija ir pažangiąja patirtimi;

15. mano, kad siekiant skatinti ES investicijas į aplinkos požiūriu vertingą infrastruktūrą itin 
svarbu vykdyti politiką, ypač regionų ir vietos lygmeniu, pagal kurią valstybės ir privačių 
investicijų projektai ir tam tikrų administracinių aktų nuostatos (kaip antai statybos 
leidimai ir vystymo planai) būtų vertinami klimato poveikio požiūriu; ragina dėti itin 
daug pastangų siekiant užtikrinti, kad tvirtinant pasiūlymus dėl Europos lėšomis 
finansuotinų projektų, susijusių su energijos vartojimo efektyvumu, atliekų tvarkymu ir 
infrastruktūros kūrimu, būtų taip pat vertinamas klimato kaitos poveikis;
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16. pažymi, kad pakraščio regionai, ypač pakrančių regionai, gali turėti didelį kiekį 
atsinaujinančios energijos atsargų ir todėl lengviau prisitaikyti prie klimato kaitos; 

17. laikosi nuomonės, kad, atsižvelgus į mikroklimatą, tankiai apgyvendintose vietovėse ir 
miestuose reikėtų vengti konstrukcijų, kurios neleidžia vandeniui nubėgti nuo žemės 
paviršiaus; 

18. primygtinai ragina Komisiją taikyti sanglaudos politiką ir skatinti atsinaujinančių 
energijos išteklių vystymą, sudaryti sąlygas geresnei mokslinių tyrimų, vystymosi ir 
regioninio vystymosi politikos sąveikai ir pašalinti visas administracines kliūtis, kad būtų 
galima pradėti šiuos išteklius naudoti;

19. palankiai vertina Komisijos sprendimą įsteigti Klimato kaitos poveikio švelninimo ir 
prisitaikymo prie jos iniciatyvinę grupę (angl. Impact and Adaptation Steering Group, 
IASG) ir ragina, kad vietos ir regioninės valdžios institucijos vadovaujantis subsidiarumo 
principu būtų visapusiškai ir aktyviai įtrauktos į šią grupę ir į jos darbą;

20. pakartoja, kad taikant klimato kaitos poveikį švelninančias priemones gali būti sudaryta 
galimybė sukurti tvaraus augimo modelį, kuris tuomet galėtų būti pritaikytas šalyse, 
esančiose už ES ribų, ir kad perėjimas prie anglies dioksido į aplinką neišskiriančių 
technologijų ekonomikos reikštų reikšmingą pažangą siekiant sukurti naujų darbo vietų; 

21. ragina Komisiją užtikrinti, kad kitoje finansinėje perspektyvoje būtų skirta pakankamai 
lėšų veiksmingai prisitaikymo prie klimato kaitos politikai įgyvendinti visais valdymo 
lygmenimis; taip pat siūlo valstybėms narėms ir regionams atsižvelgti į galimybę 
pasinaudoti struktūrinių fondų mechanizmais tvariems ir ilgalaikiams projektams rengti; 
pabrėžia, kad ES solidarumo fondo lėšos skiriamos siekiant spręsti skubias problemas ir 
išreikšti ES solidarumą su nelaimės ištiktais regionais;

22. pabrėžia, kad klimato kaitos ir aplinkosaugos siekius reikėtų įtraukti į ES sanglaudos 
politikos konvergencijos ir augimo tikslus, tačiau nereikėtų keisti įprastinių struktūrinės 
politikos uždavinių.
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