
PR\1203647LT.docx PE650.537v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Vystymosi komitetas

2020/2042(INI)

11.9.2020

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl klimato kaitos poveikio pažeidžiamiems besivystančių šalių gyventojams
(2020/2042(INI))

Vystymosi komitetas

Pranešėja: Mónica Silvana González



PE650.537v01-00 2/6 PR\1203647LT.docx

LT

PR_INI

TURINYS

Psl.

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS......................................3



PR\1203647LT.docx 3/6 PE650.537v01-00

LT

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl klimato kaitos poveikio pažeidžiamiems besivystančių šalių gyventojams
(2020/2042(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 208 ir 209 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos konsensusą dėl vystymosi ir Jungtinių Tautų Darnaus 
vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir darnaus vystymosi tikslus (DVT), ypač į 1, 10, 11 
ir 13 tikslus,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją (UNFCCC), 
2015 m. Paryžiaus susitarimą, 2013 m. Varšuvos tarptautinį nuostolių ir žalos 
mechanizmą (WIM) ir 2015 m. Sendajaus nelaimių rizikos mažinimo programą,

– atsižvelgdamas į Nanseno iniciatyvos Asmenų, dėl nelaimių ir klimato kaitos perkeltų iš 
vienos valstybės į kitą, apsaugos darbotvarkę, kuri patvirtinta 2015 m. Ženevoje, ir 
perkėlimų dėl nelaimių platformos darbą,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. lapkričio 28 d. rezoliucijos dėl Jungtinių Tautų klimato 
kaitos konferencijos Madride (COP 25)1 skirsnį dėl klimato kaitos ir vystymosi, visų 
pirma jos 50 ir 106–115 dalis,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Piliečių 
laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto 
nuomones,

– atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

A. kadangi klimato kaitos poveikis – tai dažnesnės ir stipresnės audros, potvyniai, 
nuošliaužos, ekstremalios karščio bangos, sausros, miškų gaisrai ir kitos nelaimės, taip 
pat iš lėto vykstantys pokyčiai, pvz., kylantis jūros lygis, pakrančių erozija, 
įdruskėjimas, laipsniški kritulių modelių pokyčiai ir gyvūnų bei augalų populiacijų 
mažėjimas ir perkėlimas;

B. kadangi besivystančios šalys patiria didesnį poveikį ir kadangi neturtingiausi ir jau 
pažeidžiamiausi šių šalių gyventojai patiria dar didesnį poveikį, nes jų būstai paprastai 
yra vietovėse, kuriose kyla didesnis potvynių, nuošliaužų, sausrų ir kt. pavojus, nes 
jiems trūksta atsparumo didinimo priemonių ir jie paprastai gyvena iš žemės ūkio, 
žvejybos ir kitos gamtos ištekliais grindžiamos veiklos, kuri gali sumažėti arba net 
nutrūkti;

C. kadangi skurdas ir nelygybė – tai pažeidžiamumo priežastis ir pasekmė; kadangi dėl to 

1 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0079.
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skurdo ir nelygybės mažinimas yra neatsiejamai susijęs su klimato politikos veiksmais 
ir šiuo mažinimo siekiu turėtų būti aiškiau vadovaujamasi formuojant ES vystymosi 
politiką, kartu užtikrinant kitų ES politikos sričių, darančių poveikį besivystančioms 
šalims, paramą, kaip nustatyta SESV 208 straipsnyje;

D. kadangi neatsparumas klimato kaitos poveikiui taip pat yra konfliktų priežastis ir 
pasekmė ir kadangi siekiant konfliktų prevencijos nepaprastai svarbu spręsti šio 
neatsparumo problemą;

E. kadangi Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. pagrindiniai 
principai apima principą „nė vieno nepalikti nuošalyje“ ir principą, pagal kurį 
pirmiausia padedama esantiems nepalankiausioje padėtyje; kadangi norint tai 
įgyvendinti ES su klimatu susijusioje politikoje reikia numatyti išsamią strategiją;

F. kadangi skurdas ir nelygybė turėtų būti suprantami plačiąja prasme, įskaitant galimybių 
naudotis visų rūšių gyvybiškai svarbiais ištekliais nesuteikimą, taip pat diskriminaciją, 
dėl kurios sumažėja galimi gyvenimo pasirinkimai ir prisitaikymo pajėgumai; kadangi 
moterys, vaikai, vyresnio amžiaus žmonės, neįgalieji ir čiabuviai dažnai patiria 
diskriminaciją;

G. kadangi moterys neproporcingai kenčia nuo klimato kaitos poveikio ne tik dėl jų 
atliekamų su žemės ūkiu susijusių užduočių, bet ir dėl diskriminacijos, susijusios su jų 
galimybe naudotis žeme ir paslaugomis, dalyvavimu priimant sprendimus ir pagarba 
imantis veiklos, kurioje tradiciškai dominuoja vyrai; kadangi moterys taip pat sudaro 
pernelyg didelį asmenų, perkeltų dėl su klimato kaita susijusių priežasčių, skaičių;

H. kadangi dėl COVID-19 pandemijos tiesioginio poveikio visuomenės sveikatai ir dėl 
daugybės vis sunkesnių ekonominių padarinių besivystančiose šalyse drastiškai didėja 
pažeidžiamumas; kadangi dėl pandemijos ir klimato kaitos mažėja viešieji finansai ir 
kartu didėja finansavimo poreikiai, be kita ko, socialinės apsaugos ir paslaugų srityse;

I. kadangi besivystančių šalių vyriausybės turi vadovauti pastangoms siekiant mažinti 
pažeidžiamumą, didinti atsparumą ir stiprinti paramos pajėgumus, tačiau ES, jos 
valstybės narės ir kitos išsivysčiusios bei besiformuojančios rinkos ekonomikos šalys 
turi iš esmės intensyvinti savo veiksmus, atsižvelgiant į tai, kad šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, dėl kurių vyksta klimato kaita, į atmosferą išmetė beveik vien tik jos, 
jų išmetami teršalai toliau sudaro didžiąją dalį, jos turi išteklių, kurių labai reikia 
siekiant imtis efektyvių klimato politikos veiksmų, ir jos yra prisiėmusios svarbių 
įsipareigojimų šioje srityje; kadangi, atsižvelgiant į visas šias priežastis, ES, jos 
valstybėms narėms ir kitoms išsivysčiusioms ir besiformuojančios rinkos ekonomikos 
šalims tenka moralinė pareiga imtis daug aktyvesnių veiksmų;

J. kadangi dėl besivystančių šalių skolos grąžinimo mokėjimų sumažėja jų pajėgumai 
ieškoti išeities iš klimato kaitos ir kitų krizių ir remti pažeidžiamiausius gyventojus; 
kadangi dėl to reikia intensyvinti tarptautines pastangas siekiant užkirsti kelią 
įsiskolinimui ir sudaryti sąlygas tvarkingam skolos pertvarkymui;

K. kadangi tarptautinio finansavimo, skiriamo klimato politikos veiksmams 
besivystančiose šalyse, ir toliau visiškai nepakanka ir jis toliau orientuotas į išmetamų 
teršalų kiekio mažinimą, nepaisant to, kad ypač skubiai reikia imtis prisitaikymo 
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veiksmų; kadangi vis dėlto pagrindinės švelninimo pastangos turi būti dedamos 
išsivysčiusiose šalyse, kuriose išmetamų teršalų kiekis, tenkantis vienam gyventojui, yra 
daugiau nei šimtą kartų didesnis;

L. kadangi prisitaikymo veiksmai visų pirma turėtų būti orientuoti į pažeidžiamiausius 
asmenis ir turėtų apimti jų būstų ir infrastruktūros, nuo kurios jie priklauso, atsparumo 
ekstremalioms oro sąlygoms didinimą, jų aprūpinimo maistu ir vandeniu saugumo 
gerinimą, pagalbą natūriniams ūkininkams pritaikyti savo žemės ūkio metodus prie 
kritulių ir temperatūros pokyčių ir pagalbą skurstantiems asmenims vis labiau 
negyvenamose vietovės, kad jie galėtų persikelti;

M. kadangi, remiantis Pasaulio banko duomenimis, nesiėmus konkrečių klimato politikos ir 
vystymosi veiksmų, iki 2050 m. daugiau kaip 143 mln. žmonių tik trijuose regionuose 
(Lotynų Amerikoje, Pietų Azijoje ir Užsachario Afrikoje) gali būti priversti persikelti 
savo šalyse, kad išvengtų iš lėto vykstančių pokyčių dėl klimato kaitos;

N. kadangi Jungtinių Tautų žmogaus teisių komiteto sprendime byloje Teitiota prieš 
Naująją Zelandiją pripažįstamas pabėgėlių apsaugos teisinis pagrindas, taikomas tiems 
asmenims, kurių gyvybei kyla neišvengiama grėsmė dėl klimato kaitos;

1. primena, jog pasaulis labai atsilieka siekdamas sutarto tikslo apriboti pasaulinį atšilimą, 
kad jis būtų gerokai mažesnis nei 2 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, tuo 
pačiu metu dedant pastangas apriboti temperatūros kilimą iki 1,5 °C; yra sunerimęs dėl 
to poveikio besivystančioms šalims; smerkia tai, kad pasaulio lyderiai nesiima tinkamų 
veiksmų, ir ragina ES užtikrinti, kad jos Europos žaliasis kursas būtų tokių veiksmų 
pavyzdys;

2. ragina Komisiją parengti išsamią strategiją dėl ES indėlio mažinant klimato kaitos 
poveikį pažeidžiamiems besivystančių šalių gyventojams ir pagal ją: 

– siekti greitai ir radikaliai apriboti ir sumažinti pasaulinį išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, be kita ko, mažinant savo išmetamų teršalų kiekį,

– mažinti bendrą pažeidžiamumą mažinant skurdą ir nelygybę, taip pat spręsti 
konkretaus neatsparumo klimato kaitos poveikiu, kurį lemia, pvz., būstų vieta ir 
pragyvenimo šaltiniai, problemą, 

– didinti paramą besivystančių šalių gebėjimams imtis tokių veiksmų naudojantis jų 
pačių sutelktais ištekliais ir tarptautiniu kovos su klimato kaita finansavimu bei 
kita pagalba,

– patvirtinti, kad migracija yra vis būtinesnė reaguojant į klimato kaitos poveikį, ir 
siekti, kad tai būtų plačiu mastu privalomai pripažįstama, ir pasiūlyti tarptautinius 
susitarimus dėl migracijos dėl klimato kaitos valdymo, 

– didinti pajėgumus, kad būtų galima greitai reaguoti į humanitarinės pagalbos 
poreikius, kurie dėl pasaulinio atšilimo neišvengiamai didės;

3. ragina numatyti specialią biudžeto eilutę pagal Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonę, skirtą veiksmams, kuriais apribojamas ir valdomas klimato 
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kaitos poveikis pažeidžiamiems besivystančių šalių gyventojams;

4. laikosi nuomonės, kad strategijoje turėtų būti numatytas bendras skurdo ir nelygybės 
mažinimo tikslas siekiant mažinti riziką ir žalą, kurias lemia klimato kaita;

5. patvirtina savo įsipareigojimą mažinti skurdą – tai būtų esminis ES vystymosi politikos 
tikslas – ir įgyvendinti politikos suderinamumą vystymosi labui; ketina labiau prisidėti 
prie šio įgyvendinimo siekiant visų pirma padėti parengti tinkamą ES atsaką į 
vykstančią klimato krizę;

6. pakartoja savo raginimą, kad ES ir jos valstybės narės įsipareigotų iš esmės padidinti 
prisitaikymui teikiamą finansavimą, ir dar kartą atkreipia dėmesį į poreikį daryti 
pažangą nuostolių ir žalos klausimu ir šiuo tikslu skirti papildomų išteklių; 

7. ragina didinti su klimatu susijusį ES finansavimą lyčių lygybės srityje ir rengiant bei 
įgyvendinant pasirengimo, švelninimo ir prisitaikymo programas nustatyti skubius su 
lytimi susijusius klimato politikos veiksmus, kuriais daugiausia dėmesio būtų skiriama 
moterims;

8. pareiškia savo paramą jaunimui ir pripažįsta jų vertingą indėlį didinant visuotinį 
informuotumą apie klimato kaitą ir poreikį suteikti galių jaunosioms kartoms; pabrėžia 
kultūrų dialogo su migrantais ir pabėgėliais svarbą siekiant didinti informuotumą apie 
klimato kaitą ir kovoti su bet kokia rasistine ir diskriminacine praktika, nukreipta prieš 
migrantus;

9. ragina numatyti bendrą ir koordinuotą tarptautinį atsaką, kuriam vadovautų ES ir kuriuo 
būtų siekiama daryti pažangą įgyvendinant pripažinimo, apsaugos ir paramos priemones 
asmenims, kurie dėl nelaimių ir neigiamų klimato kaitos padarinių priversti persikelti 
šalies viduje ir iš vienos šalies į kitą; ragina Sąjungą analizuoti ir taikyti naujus 
metodus, atsižvelgiant į reglamentavimo regioniniu lygmeniu pavyzdžius, pvz., 
Kampalos konvenciją, ir skatinti į ES valstybių narių ir trečiųjų šalių teisės aktus 
įtraukti, be kita ko, perkėlimo šalies viduje pagrindinius principus, sudarant dvišalius ir 
regioninius susitarimus;

10. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


