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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl sanglaudos politikos ir regioninių aplinkos strategijų kovojant su klimato kaita
(2020/2074(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 3 ir 21 straipsnius, Sutartį dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač į jos 4, 11, 173, 178, 191 ir 194 straipsnius ir 
prie Sutarčių pridėtą Protokolą Nr. 28 dėl ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos,

– atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 12 d. Paryžiuje vykusioje 21-ojoje JT bendrosios 
klimato kaitos konvencijos šalių konferencijoje (COP 21) priimtą susitarimą (Paryžiaus 
susitarimas), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį ir 11 straipsnio 2 dalį, kuriose pripažįstamas 
klimato kaitos ir klimato politikos vietos, subnacionalinis ir regioninis matmuo,

– atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 
patvirtintą Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir į darnaus vystymosi tikslus 
(DVT),

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos komunikatą „Europos žaliasis 
kursas“ (COM(2019)0640),

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. kovo 14 d. rezoliuciją „Klimato kaita. Europos strateginė 
ilgalaikė vizija siekiant klestinčios, modernios ir konkurencingos neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos pagal Paryžiaus susitarimą“1,

– atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 28 d. rezoliuciją dėl kritinės klimato ir aplinkos 
padėties2,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl Europos žaliojo kurso3,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. balandžio 17 d. rezoliuciją dėl suderintų ES veiksmų 
kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais4,

– atsižvelgdamas į 2020 m. sausio 14 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas 
(COM(2020)0022), ir į iš dalies pakeistą 2020 m. gegužės 28 d. jos pasiūlymą 
(COM(2020)0460),

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 4 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma poveikio klimatui neutralizavimo sistema ir iš 
dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999 (Europos klimato teisės aktas) 

1 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0217.
2 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0078.
3 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0005.
4 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0054.
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(COM(2020)0080),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 28 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo dėl išskirtinių papildomų išteklių ir įgyvendinimo taisyklių 
pagal investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslą, siekiant suteikti 
paramą COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti skirtiems veiksmams skatinti ir 
pasirengti žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui (REACT-
EU), iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 (COM(2020)0451),

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės 
plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1083/20065,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų 
į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo 
panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/20066,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1081/20067,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos 
teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų8,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 1300/2013 dėl Sanglaudos fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 1084/20069,

– atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) 2019/208810,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį ir į 2002 m. gruodžio 12 d. 
Pirmininkų sueigos sprendimo dėl leidimo rengti savo iniciatyva teikiamą pranešimą 
1 straipsnio 1 dalies e punktą ir jo 3 priedą,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

5 OL L 347, 2013 12 20, p. 320.
6 OL L 347, 2013 12 20, p. 289.
7 OL L 347, 2013 12 20, p. 470.
8 OL L 347, 2013 12 20, p. 259.
9 OL L 347, 2013 12 20, p. 281.
10 OL L 198, 2020 6 22, p. 13

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&qid=1606394095757&from=lt
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– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Transporto 
ir turizmo komiteto ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomones,

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

A. kadangi klimato kaita yra iššūkis, peržengiantis valstybių sienas ir reikalaujantis 
neatidėliotinų ir plataus užmojo veiksmų Sąjungos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, kad visuotinis atšilimas neviršytų 1,5 °C, palyginti su ikipramoninio 
laikotarpio lygiu, ir kad būtų užkirstas kelias masiniam biologinės įvairovės nykimui;

B. kadangi neseniai atlikti tyrimai rodo, kad naudojant iškastines gamtines dujas (metaną – 
CH4 ) visuotinio atšilimo potencialas (GWP) yra daug didesnis, nei manyta anksčiau;

C. kadangi visuotinis atšilimas 1,5 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, gali 
pasiekti jau 2021–2027 m. sanglaudos politikos programavimo laikotarpiu, todėl reikia 
nedelsiant imtis veiksmų siekiant reaguoti į ekstremaliąją klimato padėtį;

D. kadangi perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos yra ir puiki galimybė, 
ir iššūkis Sąjungai ir jos valstybėms narėms, regionams, miestams, vietos 
bendruomenėms ir piliečiams;

E. kadangi sanglaudos politika ne tik suteikia investavimo galimybių patenkinti vietos ir 
regionų poreikius naudojantis Europos struktūriniais ir investicijų (ESI) fondais, bet ir 
suteikia integruotą politikos sistemą, kuri leidžia mažinti Europos regionų vystymosi 
skirtumus ir padėti jiems spręsti įvairius su jų vystymusi susijusius uždavinius, be kita 
ko, pasitelkiant aplinkos apsaugą ir darnų vystymąsi;

F. kadangi ekonominius, socialinius ir teritorinius skirtumus, kurių mažinimas yra 
svarbiausias sanglaudos politikos tikslas, taip pat gali padidinti klimato kaita ir jos 
ilgalaikiai padariniai;

G. kadangi vietos ir regionų valdžios institucijos atlieka pagrindinį vaidmenį veiksmingai 
įgyvendinant sanglaudos politiką ir efektyviai reaguojant į neatidėliotiną klimato kaitos 
grėsmę;

H. kadangi klimato krizė yra glaudžiai susijusi su kitomis krizėmis, pvz., biologinės 
įvairovės nykimu ir COVID-19 pandemija;

I. kadangi perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui, tvarios ir žiedinės ekonomikos turi 
apimti piliečius ir visus visuomenės sektorius, įskaitant vietos ir regionų valdžios 
institucijas, ir turi būti paremtas tvirtomis ir įtraukiomis socialinėmis priemonėmis, kad 
būtų užtikrintas teisingas perėjimas, kuriuo remiamas darbo vietų išsaugojimas ir 
kūrimas;

J. kadangi naudojant iškastinį kurą gaunami energijos ištekliai kenkia pastangoms 
neutralizuoti poveikį klimatui;

K. kadangi regioninės aplinkos strategijos turėtų padėti siekti visiško užimtumo ir 
socialinės pažangos;

L. kadangi daugiasluoksnis Europos valdymo modelis, grindžiamas aktyvia ir 
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konstruktyvia įvairių valdymo lygmenų ir suinteresuotųjų subjektų partneryste yra labai 
svarbus perėjimui prie neutralaus poveikio klimatui;

1. pabrėžia, kad svarbu kovoti su klimato kaita laikantis pagal Europos žaliąjį kursą 
Sąjungos prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir darnaus 
vystymosi tikslus, atsižvelgiant į socialinius ir ekonominius aspektus, kad būtų 
užtikrintas teisingas perėjimas visoms teritorijoms ir jų piliečiams;

2. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl Europos klimato teisės akto, kuriuo į 
Sąjungos teisės aktus įtraukiamas neutralaus poveikio klimatui iki 2050 m. tikslas, 
įskaitant tarpinius 2030 ir 2040 m. tikslus;

3. pabrėžia, kad vietos ir regionų valdžios institucijos turi aiškiai politiškai įsipareigoti 
pasiekti klimato tikslus;

4. pabrėžia itin svarbų sanglaudos politikos vaidmenį kovojant su klimato kaita ir ne vėliau 
kaip iki 2050 m. pasiekti neutralų poveikį klimatui, o iki 2030 m. – tarpinį tikslą, taip 
pat vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį švelninant klimato kaitą ir prie jos 
prisitaikant, visų pirma vykdant plataus masto investicijų politikos reformą;

5. primena, kad klimato politika turėtų padėti siekti visiško užimtumo, įskaitant 
ekologiškas darbo vietas, ir sąžiningos socialinės pažangos;

6. pabrėžia Europos Vadovų Tarybos poziciją, kad ES išlaidos turėtų atitikti Paryžiaus 
susitarimo tikslus ir Europos žaliojo kurso principą „nedaryti žalos“;

7. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti ilgalaikį Sąjungos ekonomikos konkurencingumą yra 
itin svarbu užtikrinti tvarumą ir perėjimą prie saugios, neutralaus poveikio klimatui, 
klimato kaitos poveikiui atsparios, efektyviau išteklius naudojančios ir žiedinės 
ekonomikos;

8. pažymi, kad labai svarbu visapusiškai laikytis daugiapakopio sanglaudos politikoje 
įtvirtintų valdymo ir partnerystės principų, kadangi vietos ir regionų valdžios 
institucijos turi tiesioginės kompetencijos aplinkos ir klimato kaitos srityse;

9. mano, kad įgyvendinant sanglaudos politiką daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama 
Paryžiaus susitarimo įgyvendinimui ir kovai su klimato kaita taikant veiksmingą su 
klimatu susijusių išlaidų ir jų rezultatų, įskaitant neigiamą klimato kaitos poveikį ES 
regionams, stebėsenos metodiką;

10. pabrėžia itin svarbų vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį siekiant teisingo 
perėjimo prie visiems skirtos neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, kurios 
pagrindas būtų socialinė ir ekonominė sanglauda;

11. ragina Komisiją stebėti nacionalinių vyriausybių bei vietos ir regionų valdžios 
institucijų daromą pažangą sprendžiant klimato kaitos problemas; pabrėžia, kad 
kovojant su klimato kaita reikia didinti Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų 
veiksmingumą ir papildomumą;

12. palankiai vertina pasiūlymą papildyti Teisingos pertvarkos fondą; vis dėlto apgailestauja 
dėl to, kad Komisijos pasiūlyta papildoma suma buvo sumažinta pagal Tarybos 
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susitarimą dėl priemonės „Next Generation EU“; pabrėžia, kad šitaip sumažinus lėšas 
kiltų pavojus pagrindinių fondo tikslų įgyvendinimui;

13. dar kartą patvirtina, kad pertvarkos procese turi būti visapusiškai atsižvelgta į visų 
SESV 174 straipsnyje nustatytų regionų ypatumus, kad nė vienas regionas nebūtų 
paliktas nuošalyje;

14. pabrėžia, kad salos, ypač mažos salos, turinčios ribotą valdymo autonomiją, turėtų turėti 
galimybę gauti pakankamai ekonominių išteklių, kad galėtų vykdyti integruotas, su 
sektoriais susietas ir novatoriškas intervencines priemones, skirtas infrastruktūrai ir 
vietos ekonomikos plėtrai;

15. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti funkcinį perėjimą nuo 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpio prie 2021–2027 m. programavimo laikotarpio reikia pasinaudoti tokių 
iniciatyvų kaip „Nauji energetikos sprendimai, optimaliai pritaikyti saloms“ (NESOI) ir 
„Švari energija ES saloms“ (CE4EUI) rezultatais; palankiai vertina Splito 
memorandumą, kuriame pripažįstamas pagrindinis salų bendruomenių vaidmuo vykdant 
energetikos pertvarką;

16. pabrėžia, kad į perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui pramonės procesų turi būti 
įtraukti ir remiami visi sektoriai, kartu išlaikant tarptautinį konkurencingumą;

17. pabrėžia, kad ne vėliau kaip iki 2025 m. reikia peržiūrėti Energijos mokesčių 
direktyvą11, laikantis principo „teršėjas moka“, kad būtų skatinama naudoti tvarius 
energijos šaltinius ir nustoti naudoti iškastinį kurą, ypač daug dėmesio skiriant 
socialiniam poveikiui;

18. ragina atnaujintame Žiedinės ekonomikos veiksmų plane toliau remti perėjimą prie 
žiedinės ekonomikos, spręsti su efektyviu išteklių naudojimu susijusius klausimus ir 
skatinti tvarų vartojimą;

19. ragina sanglaudos politikai suteikti svarbesnį vaidmenį remiant rizikos prevencijos 
veiksmus prisitaikyti prie dabartinio ir būsimo klimato kaitos poveikio regionų ir vietos 
lygmenimis;

20. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

11 OL L 283, 2003 10 31, p. 51.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0096-20180915
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AIŠKINAMOJI DALIS

Klimato kaita yra pagrindinis 21-ojo amžiaus uždavinys, o šio pranešimo dėl sanglaudos 
politikos ir regioninių aplinkos strategijų kovojant su klimato kaita tikslas – apibrėžti šios 
politikos vaidmenį keliais ateinančiais metais. Ateinantys keli metai yra ypač svarbūs, nes 
šiuo metu vidutinė pasaulio temperatūra jau yra 1,2 °C aukštesnė (palyginti su ikipramoninio 
laikotarpio temperatūra), o Paryžiaus susitarime nustatyta 1,5 °C riba jau gali būti pasiekta iki 
2027 m. pabaigos – 2021–2027 m. sanglaudos politikos programos metu. Jei ir toliau 
gyvensime kaip ir dabar ir nemažinsime išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) 
kiekio, 2 °C riba gali būti pasiekta dešimtmetyje po 2040 m., o tada būtų peržengtas 
negrįžtamas (bent jau šiuolaikinėmis technologijomis) taškas. Negalima leisti, kad iki šio 
amžiaus pabaigos temperatūra pakiltų 4 °C, o iki kito amžiaus pabaigos – 8 °C. ES 
tarpinstituciniame tyrime „EUROPOS IŠŠŪKIAI IR PASIRINKIMO GALIMYBĖS. 
PASAULINĖS TENDENCIJOS IKI 2030 M.“ (angl. „CHALLENGES AND CHOICES FOR 
EUROPE – GLOBAL TRENDS TO 2030“) ribos yra aiškiai suformuluotos: „Planeta gali 
pakęsti atšilimą, siekiantį ne daugiau kaip 1.5 °C. Jei temperatūra po 2030 m. didės ir toliau, 
šimtams milijonų žmonių teks susidurti su dar didesnėmis sausromis, potvyniais, ekstremaliu 
karščiu ir skurdu. Tikėtina, kad pražus pažeidžiamiausios gyventojų grupės, o blogiausiu 
atveju gali išnykti pati žmonija.“1

Sanglaudos politika yra didžiausia ir svarbiausia investavimo priemonė Europoje, todėl jai 
tenka esminis vaidmuo kovojant su klimato kaita. Per ateinančius dešimt metų bus apibrėžti 
tolesni veiksmai ir politinės galimybės ateinantiems dešimtmečiams. 2019 m. lapkričio 28 d. 
Europos Parlamentas paragino paskelbti ekstremaliąją klimato ir aplinkos padėtį ir daugiausia 
dėmesio skyrė investicijų programai, kad būtų skubiai imdamasi konkrečių veiksmų, kurių 
reikia siekiant kovoti su šia grėsme ir ją pažaboti, kol dar ne per vėlu, o konkrečiau – 
įgyvendinti savo žemės ūkio, prekybos, transporto, energetikos ir infrastruktūros investicijų 
politikos plataus masto reformą.

Pagal Europos žaliąjį kursą ir įsipareigojimą ne vėliau kaip iki 2050 m. užtikrinti, kad 
Europos poveikis klimatui būtų neutralus, privaloma vietoje imtis skubių ir konkrečių 
priemonių, kad būtų pasiekti tarpiniai 2030 ir 2040 m. klimato srities tikslai, įvykdyti 
Paryžiaus susitarime nustatyti teisiniai įsipareigojimai ir laikomasi įsipareigojimų siekti JT 
darnaus vystymosi tikslų (DVT). Klimato kaita yra ne tik aplinkos klausimas – tai taip pat yra 
ekonominių ir socialinių pokyčių klausimas. Perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui gali 
būti pasiektas tik socialiniu požiūriu sąžininga ir teisinga pažanga, niekieno nepaliekant 
nuošalyje. Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda šiuo atžvilgiu reiškia tai, kad ypatingą 
dėmesį reikia skirti šiems trims elementams:

• ekonominei sanglaudai, užtikrinančiai tvarų augimą ir ekologiškomis darbo vietomis, 
atsižvelgiant į įvairių sektorių poreikius;

• socialinei sanglaudai, užtikrinančiai teisingą pertvarką, socialinį teisingumą, 
susitarimą dėl energijos nepritekliaus ir specialiųjų poreikių. 10 proc. gyventojų 
sudarantys turtingiausieji išmeta 52 proc. CO2, o 50 proc. neturtingiausių pasaulio 
gyventojų išmeta tik 7 proc. viso išmetamo CO2 kiekio;

1 https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/ESPAS_Report.pdf (8 psl.).

https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/ESPAS_Report.pdf%20(8%20psl.).
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• teritorinei sanglaudai, suvokiant įvairius ES regionų poreikius, ypač salų ir pakraščių 
regionų poreikius ir tai, kad kyla jūros lygis, taip pat miestų, kuriuose temperatūra 
auga sparčiau, poreikius;

Sanglaudos politika ir regioninės aplinkos strategijos yra tinkamas ir svarbus veiksnys keliai 
ateinančiais metais kovojant su klimato kaita. Šiame pranešime savo iniciatyva išdėstomi 
būtini veiksmai, kurių reikia imtis žvelgiant iš regionų perspektyvos.


