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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. laikosi požiūrio, kad įvairiuose sektoriuose ir Europos regionuose klimato kaitos įtaka 
nevienoda, ji ypač didelė kalnuotose ir pakrančių vietovėse, Viduržemio jūros ir Arkties 
regionuose. Pasaulio temperatūros kilimo daromas poveikis bus greičiau jaučiamas tuose 
regionuose, kurie yra labiau priklausomi nuo gamtos jėgų, kaip antai ledynų, pakrančių ar 
kalnų vietovėse; jis taip pat labiau veiks pažeidžiamas gyventojų grupes ir kils pavojus, 
kad dėl šio poveikio didės regioniniai skirtumai;

3. pripažįsta, kad reikia operatyviai spręsti globalinio atšilimo problemą imantis veiksmų dar 
labiau sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas ir Europos, nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos lygmenimis taikyti aktyvaus prisitaikymo priemones siekiant 
sumažinti globalinio atšilimo daromą žalą.

4. yra tvirtai įsitikinęs, kad Europos Sąjunga turėtų išlaikyti ir toliau plėtoti vadovaujantį 
vaidmenį tarptautinėje kovoje prieš globalinį atšilimą, mano, kad delsiant tai padaryti 
padidės neigiamo aplinkos, ekonominio ir socialinio poveikio rizika ir prireiks didesnių 
išlaidų;

5. laikosi nuomonės, kad tik glaudžiai bendradarbiaudama visais valdymo lygiais Europos 
Sąjunga galės įgyvendinti nuo 2013 m. taikytiną prisitaikymo strategiją;

6. tačiau pripažįsta, kad reikia užtikrinti, jog ši prisitaikymo strategija būtų įtraukta į visas 
Europos sąjungos politikos sritis ir su jomis suderinta; pabrėžia, kad vietinės ir regioninės 
valdžios įstaigos atlieka pagrindinį vaidmenį; taip pat pabrėžia, kad būtina laikytis 
požiūrio „iš apačios į viršų“ atsižvelgiant į gamtinės aplinkos Europoje skirtumus, visiškai 
laikantis subsidiarumo principo, nes tikima, kad vietinės valdžios institucijos geriau 
pasirengusios priimti jų poreikius atitinkančius politinius sprendimus;

7. 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 vietines bei regionines 
valdžios įstaigas pasidalinti praktikos pavyzdžiais, susijusiais su visais prisitaikymo prie 
klimato kaitos strategijos aspektais, ypač priemonėmis, susijusiomis su veiksmingu 
energijos panaudojimu, atliekų tvarkymu ir nedidelį teršalų kiekį išmetančio transporto 
infrastruktūra;

8. mano, kad siekiant sustabdyti investicijas į netausią infrastruktūrą itin svarbu vykdyti 
politiką, pagal kurią į valstybės ir privačių investicijų projektus ir tam tikrų 
administracinių aktų nuostatas (kaip antai statybos leidimai ir vystymosi planai) būtų 
įtrauktas klimato poveikio vertinimas;
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9. palankiai vertina Komisijos sprendimą įsteigti Klimato kaitos poveikio švelninimo ir 
prisitaikymo prie jos iniciatyvinę grupę (angl. Impact and Adaptation Steering Group,
IASG) ir tikisi, kad vietinės ir regioninės valdžios įstaigos bus visapusiškai ir aktyviai 
įtrauktos į jos darbą;

10. primena, kad į kovą su klimato kaita būtų galima žvelgti kaip į galimybę, kuria vertėtų 
pasinaudoti siekiant sukurti tvaraus augimo modelį;

11. ragina Komisiją užtikrinti, kad kitoje finansinėje perspektyvoje visuose valdymo lygiuose 
būtų skirta pakankamai lėšų veiksmingai prisitaikymo prie klimato kaitos strategijai 
įgyvendinti.


