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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,

1 OL C 23, 2021 1 21, p. 116.
2 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0078.
3 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0005.
4 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0054.



– atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 11 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl klimato 
kaitos,

– atsižvelgdamas į Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) specialiąją 
ataskaitą dėl visuotinio atšilimo 1,5 °C, į jos penktąją vertinimo ataskaitą (AR5) ir 
apibendrinamąją ataskaitą šiuo klausimu, į IPCC specialiąją ataskaitą dėl klimato kaitos 
ir žemės ir IPCC specialiąją ataskaitą dėl vandenynų ir kriosferos keičiantis klimatui,

– atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 20 d. Europos aplinkos agentūros paskelbtą rodiklių 
įvertinimą „Ekonominiai nuostoliai dėl ekstremalių klimato reiškinių Europoje“,

– atsižvelgdamas į bendrąją Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programą iki 2020 m. 
„Gyventi gerai pagal mūsų planetos išgales“, Komisijos pasiūlymą dėl bendrosios 
Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programos iki 2030 m. ir jos vizijos iki 2050 m.,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų biologinės įvairovės konvenciją,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. sausio 16 d. rezoliuciją dėl 15-ojo Biologinės įvairovės 
konvencijos šalių konferencijos susitikimo (COP 15)1,

– 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) 
(COM(2020)0080),

– 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. gegužės 28 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl viešojo sektoriaus paskolų priemonės pagal Teisingos 
pertvarkos mechanizmą (COM(2020)0453),

– 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. 1083/20062,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

1 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0015.
2 OL L 347, 2013 12 20, p. 320.



(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. 1080/20061,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1081/20062,

– 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 nuostatų3,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 1300/2013 dėl Sanglaudos fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 1084/20064,

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 29 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma programa „InvestEU“ (COM(2020)0403),

– 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) 2019/20885,

– atsižvelgdamas į 2021 m. Europos Parlamento tyrimą „Sanglaudos politika ir klimato 
kaita“, 

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. birželio 13 d. rezoliuciją dėl sanglaudos politikos ir 
žiedinės ekonomikos6,

– atsižvelgdamas į SESV 349 straipsnį, kurį Teisingumo Teismas išaiškino savo 2015 m. 
gruodžio 15 d. Sprendime Mayotte (sujungtos bylos C-132/14–C-136/14) ir kuriame 
numatyta galimybė priimti konkrečias nukrypti leidžiančias priemones, taikomas 
Europos Sąjungos atokiausiems regionams,

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 5 d. Komisijos komunikatą „2020–2025 m. lyčių 
lygybės strategija“ (COM(2020)0152),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– 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 (A9-0034/2021),

A. kadangi klimato kaita yra iššūkis, peržengiantis valstybių sienas ir reikalaujantis 
neatidėliotinų ir plataus užmojo veiksmų pasaulio, Europos, nacionaliniu, regioniniu ir 

1 OL L 347, 2013 12 20, p. 289.
2 OL L 347, 2013 12 20, p. 470.
3 OL L 347, 2013 12 20, p. 259.
4 OL L 347, 2013 12 20, p. 281.
5 OL L 198, 2020 6 22, p. 13
6 OL C 28, 2020 1 27, p. 40.



vietos lygmenimis, kad visuotinis atšilimas neviršytų 1,5 °C, palyginti su ikipramoninio 
laikotarpio lygiu, ir kad būtų užkirstas kelias masiniam biologinės įvairovės nykimui; 
kadangi reikia imtis skubių priemonių siekiant užtikrinti, kad vidutinės pasaulio 
temperatūros padidėjimas būtų mažesnis nei 2 °C, palyginti su ikipramoninio 
laikotarpio lygiu, nes bet koks biologinės įvairovės praradimas turės didelį poveikį, taip 
pat ir žemės ūkio produkcijos kokybei;

B. kadangi planeta gali pakęsti atšilimą, siekiantį ne daugiau kaip 1,5 °C; kadangi, 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, kaip 
nurodyta ES tarpinstitucinėje ataskaitoje „Europos iššūkiai ir pasirinkimo galimybės“; 

C. kadangi Europos aplinkos agentūra apskaičiavo, kad nuo 1980 m. iki 2019 m. 
ekonominiai nuostoliai dėl ekstremalių klimato reiškinių iš viso sudarė 446 mlrd. EUR 
EEE valstybėse narėse; kadangi tai atitinka 11,1 mlrd. EUR per metus, o bendri pagal 
defliatorių pakoreguoti nuostoliai sudaro beveik 3 proc. analizuojamų šalių BVP;

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

E. kadangi visuotinis atšilimas 1,5 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, gali 
būti pasiektas dabartiniu programavimo laikotarpiu, todėl reikia nedelsiant imtis 
veiksmų siekiant reaguoti į ekstremaliąją klimato padėtį, laikantis ES politikos dėl 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo, Europos žaliojo kurso, JT 
Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. ir JT Paryžiaus susitarimo; 

F. kadangi perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos vėliausiai iki 2050 m. 
yra ir puiki galimybė, ir iššūkis Sąjungai ir jos valstybėms narėms, regionams, 
miestams, vietos bendruomenėms, žmonėms, darbuotojams, įmonėms ir pramonei; 
kadangi vis dėlto reikia rasti pusiausvyrą tarp plataus užmojo klimato tikslų ir 
ekonomikos konkurencingumo išsaugojimo, netrukdant siekti 1,5 °C tikslo;

G. kadangi šiam tikslui pasiekti reikės visapusiškai pertvarkyti Europos visuomenę ir 
ekonomiką, nes kai kuriuose sektoriuose negrįžtamai sumažės gamyba ir bus prarastos 
darbo vietos vykdant ekonominę veiklą, pagrįstą iškastinio kuro gamyba ir naudojimu, o 
kituose sektoriuose pavyks rasti technologinių alternatyvų;

H. kadangi tvarumas turėtų būti vertinamas taikant suderintą požiūrį, kad būtų galima 
tarpusavyje susieti tvarų augimą, socialinę pažangą ir aplinką;

I. kadangi 2020 m. gruodžio 16 d. Tarpinstituciniame susitarime1 numatytas bendras 
tikslas mažiausiai 30 proc. viso Sąjungos biudžeto ir Europos Sąjungos ekonomikos 
gaivinimo priemonės išlaidų skirti klimato srities tikslams ir naujam metiniam 7,5 proc. 
biologinės įvairovės tikslui nuo 2024 m., kad būtų pasiektas 10 proc. tikslas 2026 m. ir 
2027 m.;

1 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos 
Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo 
biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų išteklių, 
įskaitant veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo (OL L 433 I, 2020 12 22, 
p. 28).



J. kadangi salos, ypač mažos salos, ir atokiausi regionai patiria didžiausią poveikį ir yra 
labiausiai pažeidžiamos ES teritorijos, turint omenyje klimato kaitos padarinius, ir 
kadangi pereinamuoju laikotarpiu joms taip pat tenka spręsti specifinius ir papildomus 
uždavinius bei patirti atitinkamų išlaidų; kadangi klimato kaita ir jos daugialypis 
poveikis Europos regionams bus skirtingas, taip pat skirsis jos poveikio mastas ir 
laikotarpiai, o valdant pertvarką įvyks reikšmingi struktūriniai pokyčiai; kadangi dėl to 
piliečiams ir darbuotojams bus daromas skirtingas poveikis, ne visos šalys bus 
paveiktos vienodai arba galės tinkamai reaguoti; kadangi šiuo metu rengiant ilgalaikę 
kaimo vietovių viziją Europoje aiškėja, kad būtina stiprinti kaimo vietovių padėtį ir 
didinti jų, kaip gyvenamosios ir darbo vietos, patrauklumą; 

K. kadangi salų, atokiausieji ir pakraščio regionai turi labai didelį atsinaujinančiosios 
energijos gamybos potencialą ir yra strateginės laboratorijos, kuriose galima įgyvendinti 
novatoriškas politikos priemones ir techninius sprendimus, siekiant įvykdyti energetikos 
pertvarką, sumažinti išmetamą CO2 kiekį ir paskatinti perėjimą prie žiedinės 
ekonomikos;

L. kadangi sanglaudos politika ne tik suteikia investavimo galimybių siekiant 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, aukštos kokybės užimtumą ir 
sąžiningą, integracinį ir darnų vystymąsi;

M. kadangi ekonominiams, socialiniams ir teritoriniams skirtumams, kurių mažinimas yra 
svarbiausias sanglaudos politikos tikslas, taip pat gali daryti įtaką klimato kaita ir jos 
ilgalaikiai padariniai, ir kadangi ES klimato politikos priemonėmis turėtų būti remiamas 
ES sanglaudos politikos tikslų įgyvendinimas; 

N. kadangi sanglaudos politika yra labai svarbi remiant mažiau išsivysčiusius regionus ar 
vietoves, kuriose esama gamtinių ir geografinių trūkumų, nes tokiems regionams ir 
tokioms vietovėms dažnai tenka pirmiesiems susidurti su klimato kaitos padariniais, 
tačiau jie turi mažiau išteklių šiems padariniams šalinti;

O. kadangi sanglaudos politika yra labai svarbi priemonė siekiant užtikrinti sąžiningą 
perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, kurioje niekas neliktų 
nuošalyje; kadangi žalioji politika, kuria siekiama kovoti su klimato kaita, gali daryti 
nevienodą poveikį moterims ir vyrams; kadangi taip pat reikėtų atsižvelgti į poveikį 
pažeidžiamoms ir marginalizuotoms grupėms; 

P. kadangi vietos ir regionų valdžios institucijos bei kiti susiję suinteresuotieji subjektai 
atlieka pagrindinį vaidmenį įgyvendinant sanglaudos politiką ir efektyviai reaguojant į 
neatidėliotiną klimato kaitos grėsmę; kadangi šios institucijos ir šie subjektai yra 
atsakingi už trečdalį viešųjų išlaidų ir du trečdalius viešųjų investicijų, todėl būtina kurti 
tokius mechanizmus kaip Merų paktas dėl klimato ir energetikos, kuriais siekiama 
suburti vietos ir regionų valdžios institucijas, atsakingas už ES klimato ir energetikos 
sričių tikslų įgyvendinimą; 

Q. kadangi klimato krizė yra glaudžiai susijusi su kitomis krizėmis, pvz., biologinės 
įvairovės krize, taip pat sveikatos, socialine ir ekonomine krize, kilusia dėl COVID-19 
pandemijos; kadangi, nors šias problemas reikia spręsti paraleliai, jos turi būti 
sprendžiamos skirtingai ir tinkamai; 



R. kadangi nuo ES solidarumo fondo įkūrimo 2002 m. jis buvo panaudotas daugiau nei 90 
katastrofiškų įvykių atveju, taip pat buvo sutelkta daugiau kaip 5,5 mlrd. EUR 23 
valstybėse narėse ir vienoje narystės siekiančioje šalyje; kadangi ES reaguojant į 
COVID-19 protrūkį Europos solidarumo fondo taikymo sritis buvo išplėsta, kad apimtų 
dideles visuomenės sveikatos krizes, ir buvo padidintas didžiausias išankstinių 
mokėjimų lygis;

S. kadangi perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui, tvarios ir žiedinės ekonomikos turi 
apimti visus visuomenės suinteresuotuosius subjektus, visų pirma privačiojo sektoriaus 
atstovus, socialinius partnerius ir piliečius kartu su išrinktais pareigūnais, įskaitant 
vietos ir regionų valdžios institucijas, ir turi būti paremtas patikimomis ir įtraukiomis 
socialinėmis priemonėmis, kad būtų užtikrintas sąžiningas ir teisingas perėjimas, kuriuo 
remiamos įmonės bei darbo vietų, visų pirma žaliųjų ir mėlynųjų, išsaugojimas ir 
kūrimas;

T. kadangi valstybės narės priėmė nacionalinius energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus, o regionai turėtų atitinkamai pateikti regioninius planus, kuriais būtų siekiama 
sumažinti ir pritaikyti išmetamųjų teršalų kiekį, kad būtų galima nustatyti perėjimo prie 
poveikio klimatui neutralumo ne vėliau kaip iki 2050 m. trajektoriją; 

U. kadangi perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos ne vėliau kaip iki 
2050 m. galima pasiekti derinant viešąjį finansavimą ES ir nacionaliniu lygmenimis ir 
sudarant tinkamas sąlygas privačiojo sektoriaus finansavimui; 

V. kadangi naudojant iškastinį kurą, visų pirma kietąjį iškastinį kurą, gaunami energijos 
ištekliai kenkia pastangoms neutralizuoti poveikį klimatui, todėl Europos Sąjunga turėtų 
sukurti nuoseklią reglamentavimo sistemą, kuria būtų toliau skatinama naudoti 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių energiją, kaip antai saulės ir biomasės energiją, o ne 
naudojant iškastinį kurą gautus energijos išteklius; kadangi šiuo požiūriu vykdant 
sanglaudos politiką turėtų būti užtikrinamas principas „svarbiausia – energijos 
vartojimo efektyvumas“, kuriuo siekiama didesnio su energijos poreikiu ir tiekimu 
susijusio veiksmingumo, ir kadangi šis principas turėtų būti taikomas ir jo turėtų būti 
paisoma skiriant visas su energija susijusias investicijas sanglaudos politikos srityje; 
kadangi daugelyje valstybių narių energijos išteklių, grindžiamų gamtinėmis dujomis, 
naudojimas pereinamuoju laikotarpiu iki 2025 m. gruodžio 31 d. gali būti būtinas 
siekiant užtikrinti sąžiningą energetikos pertvarką, kuri nekenkia visuomenei, nieko 
nepaliekant nuošalyje; kadangi regioninės aplinkos strategijos turėtų būti susietos su 
plačių užmojų klimato tikslais, kurie gali viršyti bendrą tikslą sukurti poveikio klimatui 
neutralią ES iki 2050 m., ir jomis iki 2025 m. gruodžio 31 d. turėtų būti laipsniškai 
atsisakyta iškastinio kuro, įskaitant dujų infrastruktūros projektus, remiamas tokio kuro 
pakeitimas tvariai pagaminta atsinaujinančiąja energija, medžiagomis ir produktais, taip 
pat skatinamas efektyvus išteklių naudojimas ir apskritai tvarus vystymasis, laikantis 
ERPF ir Sanglaudos fondo reglamento1 nuostatų; 

W. kadangi regioninės aplinkos strategijos turėtų padėti siekti visiško ir stabilaus užimtumo 
kartu su socialine pažanga ir nediskriminavimu, siekiant geriau prisitaikyti prie klimato 
kaitos poveikio ir kovoti su biologinės įvairovės nykimu;

X. kadangi atliekų tvarkymo planai turėtų atitikti žiedinės ekonomikos principus ir būti 

1 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos regioninės 
plėtros fondo ir Sanglaudos fondo (COM(2018)0372).



regioninių aplinkosaugos strategijų dalis;

Y. kadangi daugiasluoksnis Europos valdymo modelis, grindžiamas aktyvia ir 
konstruktyvia įvairių valdymo lygmenų ir suinteresuotųjų subjektų partneryste, yra labai 
svarbus perėjimui prie neutralaus poveikio klimatui; kadangi bendruomenių ir piliečių 
iniciatyvos gali labai padėti remti ekologinę pertvarką ir kovoti su klimato kaita;

Z. kadangi ES makroregioninės strategijos gali padėti nustatyti skirtingų regionų, kuriuose 
susiduriama su bendrais iššūkiais, tokias kaip klimato kaita, prisitaikymas prie klimato 
kaitos ir jos švelninimas, biologinė įvairovė, transportas, atliekų tvarkymas, 
tarpvalstybiniai projektai ir tvarus turizmas, pagrindinius sektorius ir jų 
bendradarbiavimo sritis;

1. pabrėžia, kad svarbu kovoti su klimato kaita laikantis pagal Europos žaliąjį kursą 
Sąjungos prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir darnaus 
vystymosi tikslus, visapusiškai vadovaujantis ES Taksonomijos reglamentu ir 
atsižvelgiant į socialinius, ekonominius ir teritorinius aspektus, kad būtų užtikrintas 
teisingas perėjimas visoms teritorijoms ir jose gyvenantiems žmonėms, nė vieno 
nepaliekant nuošalyje; atkreipia dėmesį į tai, kad būtina įtvirtinti ir visoms investicijoms 
taikyti Taksonomijos reglamento principą „nedaryti reikšmingos žalos“; 

2. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl Europos klimato teisės akto, kuriuo į 
Sąjungos teisės aktus įtraukiamas neutralaus poveikio klimatui iki 2050 m. tikslas ir 
kuris yra Europos žaliojo kurso pagrindas, ir poreikį jį įgyvendinti konkrečiais vietos 
veiksmais, kuriuos vykdant būtų paisoma kiekvienai teritorijai būdingų apribojimų ir 
pabrėžiami pranašumai, įskaitant tarpinius 2030 m. ir 2040 m. tikslus, kaip ragino 
Europos Parlamentas; atsižvelgdamas į tai, primena, kad Europos žaliuoju kursu 
siekiama apsaugoti, tausoti ir didinti Sąjungos gamtinį kapitalą ir apsaugoti piliečių 
sveikatą ir gerovę nuo su aplinka susijusios rizikos ir poveikio; 

3. pabrėžia, kad vietos ir regionų valdžios institucijos turi aiškiai politiškai įsipareigoti 
pasiekti klimato tikslus, kad būtina stiprinti daugiapakopį nacionalinių, regioninių ir 
vietos valdžios institucijų dialogą dėl nacionalinių klimato srities priemonių planavimo 
ir įgyvendinimo, tiesioginę vietos valdžios institucijų prieigą prie finansavimo ir priimtų 
priemonių pažangos stebėseną, taip pat tai, kad siekiant šių tikslų būtina skubiai 
aprūpinti jas atitinkamomis finansinėmis ir administracinėmis priemonėmis; be to, 
mano, kad regionų ir vietos valdžios institucijos turi atlikti pagrindinį vaidmenį visais 
etapais: projektų planavimo, rengimo ir įgyvendinimo; 

4. ragina nacionalines ir regionines programavimo institucijas rengiant aktualias 
nacionalines ir regionines programas kuo labiau padidinti klimato ir aplinkos apsaugos 
priemonių transformacinį poveikį; 

5. pažymi, kad į galimus politikos koregavimus, susijusius su Paryžiaus susitarimo 
įgyvendinimu ir pagal šį susitarimą kas penkerius metus teikiamomis ataskaitomis, 
reikėtų atsižvelgti sanglaudos politikai pritaikytu ir tinkamu būdu, kaip tai daroma 
atliekant ERPF ir Sanglaudos fondo įgyvendinimo laikotarpio vidurio peržiūrą; 

6. ragina visas vietos ir regionų valdžios institucijas priimti vietos ir regionų klimato 
strategijas, paverčiant ES lygmens tikslus konkrečiais vietiniais tikslais, remiantis visa 
apimančiu vietos arba regioniniu požiūriu, kuris suteiktų ilgalaikę prisitaikymo prie 
klimato kaitos viziją ir užtikrintų geresnį finansinių išteklių naudojimą pagal sanglaudos 



politiką; pabrėžia, kad regioninės aplinkos strategijos turėtų apimti atliekų tvarkymo 
planus;

7. pabrėžia itin svarbų sanglaudos politikos (užtikrinant sinergiją su kitomis politikos 
sritimis) vaidmenį kovojant su klimato kaita ir siekiant ne vėliau kaip iki 2050 m. 
įgyvendinti neutralaus poveikio klimatui tikslą, o iki 2030 m. ir 2040 m. – atitinkamai 
tarpinius tikslus, taip pat akcentuoja vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį 
vykdant plataus masto investicijų politikos reformą; 

8. ragina užtikrinti didesnę sanglaudos politikos ir kitų ES politikos sričių darną ir 
koordinavimą, siekiant pagerinti klimato aspektų integravimą į politiką, parengti 
veiksmingesnes taršos susidarymo vieta pagrįstas politikos kryptis, numatyti tikslinį ES 
finansavimą ir atitinkamai pagerinti klimato politikos įgyvendinimą vietoje; 

9. primena, kad klimato politika turėtų padėti siekti visiško ir stabilaus užimtumo, įskaitant 
žaliąsias ir mėlynąsias darbo vietas, ir padėti vykdyti atitinkamą mokymą siekiant 
prisidėti prie sąžiningos socialinės pažangos, be to, mano, kad įgyvendinant klimato 
politiką turi būti apsaugotos labiausiai klimato kaitos paveiktos darbo vietos, kuriant 
naujas žaliąsias darbo vietas, kad darbuotojai nebūtų palikti nuošalyje, kai tam tikruose 
sektoriuose pereinama prie žaliosios ekonomikos; primygtinai ragina valstybes nares 
teikti pirmenybę kovai su klimato kaita kartu siekiant įtraukaus ir darnaus vystymosi bei 
socialinio teisingumo, kovojant su skurdu ir energijos nepritekliumi bei šalinant 
pažeidžiamoms bei marginalizuotoms grupėms naštą sukuriančią politiką; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad reikėtų numatyti tolesnius veiksmus siekiant kovoti 
su energijos nepritekliumi;

10. palankiai vertina Europos Vadovų Tarybos poziciją ir Parlamento pozicijos 
pripažinimą, nes jomis patvirtinama, kad ES išlaidos turėtų atitikti Paryžiaus susitarimo 
tikslus ir Europos žaliojo kurso principą „nedaryti žalos“; taip pat primena, kad 
naujojoje sanglaudos politikos teisės aktų sistemoje tarp horizontaliųjų principų, 
taikomų visiems struktūriniams fondams, įtrauktas Taksonomijos reglamento principas 
„nedaryti didelės žalos“; 

11. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti ilgalaikį Sąjungos ekonomikos konkurencingumą ir 
išsaugoti socialinę sanglaudą itin svarbus vaidmuo tenka tvarumui ir perėjimui prie 
saugios, neutralaus poveikio klimatui, klimato kaitos poveikiui atsparios, efektyviau 
išteklius naudojančios, prieinamų kainų, žiedinės ir socialiai subalansuotos ekonomikos, 
taip padedant kurti naujas investicijas į žemės ūkį, prekybą, transportą, energetiką ir 
infrastruktūrą, skatinant saugesnį bei labiau aplinką tausojantį vartojimą ir išsaugant 
Europos piliečių gyvenamąją aplinką bei gerovę; 

12. pažymi, kad labai svarbu sanglaudos politikos srityje visapusiškai laikytis 
daugiapakopio valdymo ir partnerystės principų, įskaitant ir lyčių perspektyvą, nes 
vietos ir regionų valdžios institucijos turi tiesioginius įgaliojimus aplinkos ir klimato 
kaitos srityse – jos įgyvendina 90 proc. prisitaikymo prie klimato kaitos ir 70 proc. 
klimato kaitos švelninimo veiksmų; primena, kad jos taip pat gali parengti veiksmus, 
kuriais siekiama skatinti klimatui palankų piliečių elgesį, įskaitant veiksmus, susijusius 
su atliekų tvarkymu, išmaniuoju judumu ir tvariu būstu; primygtinai teigia, kad 
perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui turi būti teisingas ir įtraukus, visų pirma 
dėmesį skiriant kaimo ir atokių regionų gyventojams; pripažįsta, kad būtina remti 
teritorijas, kurios labiausiai nukentėjo nuo perėjimo prie poveikio klimatui neutralumo, 
vengti regioninių skirtumų didėjimo ir labiau įgalinti darbuotojus bei vietos ir regionų 



bendruomenes; ragina visų valdžios lygmenų atstovus dėti visas pastangas, kad būtų 
skatinamas tarpžinybinis bendradarbiavimas, įskaitant įvairių lygmenų vyriausybių 
bendradarbiavimą, regionų, savivaldybių ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą, siekiant 
dalytis žiniomis ir geriausios patirties pavyzdžiais apie klimato kaitos projektus ir 
iniciatyvas, finansuojamas pagal sanglaudos politiką; 

13. ragina visa apimančiomis regioninėmis strategijomis užtikrinti tvarų vystymąsi ir 
sušvelninti klimato kaitos padarinius remiant energetikos pertvarką, kuria siekiama 
pereiti prie atsinaujinančiųjų išteklių, biologinę įvairovę ir prisitaikymą prie klimato 
kaitos; mano, kad šiomis regioninėmis strategijomis turėtų būti remiamas piliečių 
dalyvavimas, vietoje inicijuoti ir valdomi projektai ir stiprinamas regionų 
bendradarbiavimas, taip pat įgyvendinant tarpvalstybinius projektus; ragina Komisiją 
teikti paramą ir sudaryti palankesnes sąlygas regionų bendradarbiavimui bei keitimusi 
praktine patirtimi ir geriausia patirtimi; pabrėžia, kad visoje ES sanglaudos politikos 
programavimo, įgyvendinimo ir stebėsenos veikloje svarbu laikytis partnerystės 
principo ir kurti tvirtus regioninių ir vietos valdžios institucijų, piliečių, NVO ir 
suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo ryšius; pabrėžia, kad viešos konsultacijos 
turėtų būti išsamios ir prasmingos, užtikrinant aktyvų ir atstovaujamąjį bendruomenių ir 
suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą sprendimų priėmimo procese, kad būtų galima 
skatinti atsakomybę už sprendimus ir planus, iniciatyvas ir įsitraukimą į veiksmus; 
pabrėžia vietos lygmens iniciatyvų ir projektų, kuriais prisidedama prie poveikio 
klimatui neutralumo, svarbą; 

14. mano, kad sanglaudos politika turėtų padėti įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus 
(DVT), Paryžiaus klimato susitarimą, Biologinės įvairovės konvenciją ir Europos žaliąjį 
kursą, siekiant kovoti su klimato kaita ir šiuo tikslu visų pirma taikant veiksmingą, 
skaidrią, išsamią, į rezultatus orientuotą ir veiklos rezultatais grindžiamą su klimatu 
susijusių išlaidų stebėsenos metodiką, kuria būtų atsižvelgiama į neigiamą klimato 
kaitos poveikį visiems ES gyventojams ir regionams; ragina šią metodiką taikyti 
įgyvendinant visas programas pagal daugiametę finansinę programą ir Europos 
ekonomikos gaivinimo planą – visų pirma ją taikyti pagrindinei infrastruktūrai 
svarbiausiuose ekonomikos sektoriuose, kaip antai energijos gamybos ir skirstymo, 
transporto, vandentvarkos ir atliekų valdymo, taip pat viešųjų pastatų sektoriuose; 
mano, kad, jei pažanga siekiant Sąjungos klimato srities tikslų būtų nepakankama, gali 
prireikti tolesnių veiksmų; 

15. 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, ir ragina didinti žaliųjų ir mėlynųjų 
investicijų bei inovacijų diegimą pagal sanglaudos politiką, taip pat plačiau naudoti 
gamtos procesais pagrįstus sprendimus; pabrėžia, kad siekiant padidinti regioninių 
aplinkosaugos strategijų veiksmingumą kovojant su klimato kaita, reikia užtikrinti 
didesnę sąveiką tarp įvairių finansavimo šaltinių ES, nacionaliniu ir regioniniu 
lygmenimis, taip pat sustiprinti viešojo ir privačiojo sektorių finansavimo ryšius; 
primena, kad šis procesas nebūtų įmanomas, jeigu nebūtų skiriama daug dėmesio 
įgūdžiams; mano, kad regioninės aplinkos strategijos taip pat turėtų būti nukreiptos į 
vietos ir regioninių institucijų administracinių gebėjimų stiprinimą ir jų, kaip 
ekonominio, socialinio ir teritorinio konkurencingumo įgalintojų, potencialo plėtojimą; 

16. pabrėžia, kad bendruomenių ir piliečių iniciatyvos gali labai padėti įgyvendinant 
ekologinę pertvarką, taip pat švelninant klimato kaitą ir prie jos prisitaikant, ir kad 
vietos veiklos grupės bei programa LEADER gali būti pagrindinės priemonės to 



siekiant; todėl ragina valstybių narių ir regionų valdžios institucijas koordinuoti šias 
programas savo regioninėse aplinkos strategijose;

17. pabrėžia pažangiųjų kaimų koncepcijos svarbą sprendžiant su klimatu susijusias 
Sąjungos problemas ir palankiai vertina jos integraciją į būsimą Sąjungos BŽŪP, 
sanglaudos ir regionų politiką; primygtinai ragina valstybes nares įtraukti pažangiųjų 
kaimų koncepciją į savo ES sanglaudos politikos įgyvendinimo veiksmų programas 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis bei į savo nacionalinius BŽŪP strateginius 
planus, pagal kuriuos reikės parengti pažangiųjų kaimų strategijas1 nacionaliniu 
lygmeniu; pabrėžia LEADER ir (arba) bendruomenės inicijuotos vietos plėtros požiūrio 
svarbą įgyvendinant pažangiųjų kaimų strategijas, kuriose turėtų būti stipriai 
akcentuojamas skaitmeninimas, tvarumas ir inovacijos;

18. pažymi, kad ES makroregioninės strategijos turėtų prisidėti plėtojant bendradarbiavimą, 
kuriuo siekiama išspręsti regioninius klausimus, susijusius su klimato kaitos švelninimu 
ir prisitaikymu prie jos, todėl į jas reikėtų atsižvelgti priimant naujas programas, nes 
integruotas požiūris ir strateginis planavimas yra nepaprastai svarbūs; 

19. ragina į aplinkos apsaugos ir socialinius kriterijus bei gamtos paveldo išsaugojimo tikslą 
atsižvelgti tokiu pat mastu, kaip į ekonominius kriterijus, nustatant, ar projektai, visų 
pirma susiję su kultūros ir gamtos paveldu, yra tinkami finansuoti; 

20. pabrėžia būtinybę remti projektus, kuriais susiejamas mokslas, naujovės ir pilietybė; 
tokio projekto pavyzdys gali būti naujojo europinio bauhauzo projektas, nes jis 
nukreiptas į kultūros ir architektūros atsparumą klimato kaitai; 

21. primena, kad regioninių aplinkosaugos strategijų sėkmė taip pat priklauso nuo 
patikimos mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos vietos ir regionų lygmeniu; skatina 
vietos valdžios institucijų, mokslinių tyrimų institucijų ir įmonių bendradarbiavimą, 
pvz., Europos inovacijos ir technologijos instituto ir jo žinių ir inovacijų bendrijų (ŽIB) 
iniciatyvas; 

22. ragina Komisiją stebėti nacionalinių vyriausybių bei vietos ir regionų valdžios 
institucijų daromą pažangą sprendžiant klimato kaitos problemas visais lygmenimis ir 
skelbti ataskaitas, naudojant bendrą standartą visoms valstybėms narėms, taip pat 
įvertinti aplinkos politikos ir ekonomikos sąsajas; pabrėžia, kad vietos ir regionų 
valdžios institucijos nacionaliniu lygmeniu turėtų būti veiksmingai įtrauktos į klimato 
kaitos politikos vertinimo procesą įgyvendinant Europos semestrą; pabrėžia, kad 
kovojant su klimato kaita reikia didinti Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų, 
taip pat kitų ES programų ir priemonių, kaip antai EŽŪFKP, EJRŽF, LIFE, „Europos 
horizontas“ ar „Kūrybiška Europa“, veiksmingumą ir papildomumą; ragina valstybes 
nares užtikrinti šį papildomumą numatant plataus užmojo teritorinį jų nacionalinio 
ekonomikos gaivinimo plano taikymą, įtraukiant visus susijusius veikėjus regionuose; 
be to, ragina valstybes nares skelbti reguliariai atnaujinamą rezultatų suvestinę, kurioje 

1 Europos Parlamento pozicija per pirmąjį svarstymą dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą 
žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš 
Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, 72b straipsnis (513 pakeitimas) 
(Priimti tekstai_P9_TA(2020)0287).



būtų vertinamas nacionalinių ir Europos ekonomikos gaivinimo priemonių teritorinis 
poveikis, ypač daug dėmesio skiriant šių priemonių indėliui kovojant su klimato kaita; 

23. pritaria susitarimui dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos, kuria 
siekiama vengti kenksmingų subsidijų, remiamas laipsniškas tiesioginių ir netiesioginių 
iškastinio kuro subsidijų panaikinimas vėliausiai iki 2025 m., užtikrinamas bendras 
finansavimas ir programos prioritetai, kuriuose atsispindi ekstremalioji klimato padėtis, 
prisidedama prie klimato veiksmų integravimo ir siekiama bendro tikslo – mažiausiai 
30 proc. ES biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams įgyvendinti, o tai reiškia, kad 
mažiausiai 547 mlrd. EUR naujų ES finansavimo išteklių bus skirta žaliajai pertvarkai; 
pabrėžia, kad įgyvendinant sanglaudos politiką nepaprastai svarbu laikytis tokių 
principų, kaip JT darnaus vystymosi tikslai, sąžininga ir socialiai įtrauki pertvarka, 
teisiškai privalomas 30 proc. su klimatu susijusių išlaidų tikslas ir 10 proc. su biologine 
įvairove susijusių išlaidų tikslas iki programavimo laikotarpio pabaigos; todėl pabrėžia, 
kad galėtų būti apsvarstyta galimybė skubiai priimti skaidrią, išsamią ir tikslingą su 
klimato politika ir biologine įvairove susijusių išlaidų stebėjimo metodiką, kuri 
prireikus galėtų būti koreguojama atliekant DFP laikotarpio vidurio tikslinimą; 

24. palankiai vertina siūlomo naujojo Bendrųjų nuostatų reglamento1 2-ąjį politikos tikslą, 
kuriuo siekiama sukurti žalesnę, mažo anglies dioksido kiekio ir prie nulinio anglies 
dioksido kiekio technologijų pereinančią ekonomiką ir atsparią Europą, skatinant 
perėjimą prie švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir mėlynąsias investicijas, 
žiedinę ekonomiką, klimato kaitos švelninimą bei prisitaikymą prie jos ir rizikos 
prevenciją bei valdymą; primena, kad ERPF teminė 2-ojo politikos tikslo koncentracija 
būtų geriausiai panaudota regioniniu lygmeniu, siekiant atspindėti skirtingus regioninius 
ypatumus, susijusius su klimatu;

25. palankiai vertina trišalio dialogo metu pasiektą susitarimą dėl Teisingos pertvarkos 
fondo, be kita ko, skiriant papildomų lėšų iš priemonės „Next Generation EU“, ir dviejų 
papildomų Teisingos pertvarkos mechanizmo ramsčių, t. y. specialios schemos pagal 
programą „InvestEU“ ir viešojo sektoriaus paskolų priemonės, kurie padės sušvelninti 
socialinius ir ekonominius perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui padarinius 
pažeidžiamiausiems ES regionams; pabrėžia, kad Teisingos pertvarkos fondas bus nauja 
priemonė, kuria bus siekiama remti teritorijas, labiausiai paveiktas perėjimo prie 
poveikio klimatui neutralumo, ir išvengti regioninių skirtumų didėjimo; vis dėlto 
apgailestauja dėl to, kad Komisijos pasiūlyta papildoma suma pagal Tarybos susitarimą 
dėl priemonės „Next Generation EU“ buvo sumažinta dviem trečdaliais – nuo 30 mlrd. 
EUR iki 10 mlrd. EUR; pabrėžia, kad šitaip sumažinus lėšas kenkiama pagrindinių 
fondo tikslų įgyvendinimui ir atsiranda papildomas spaudimas nacionaliniams 
biudžetams; ragina valstybes nares kuo greičiau suplanuoti lėšų panaudojimą, o 
atitinkamas valstybes nares ragina skirstant lėšas ypatingą dėmesį skirti atokiausiems 
regionams, nes jie patiria didelį klimato kaitos poveikį ir susiduria su gaivalinėmis 
nelaimėmis, pvz., ciklonais, ugnikalnių išsiveržimais ir sausromis, taip pat potvyniais ir 
kylančiu vandens lygiu; 

26. palankiai vertina programą „REACT-EU“, nes ja numatomos tolesnės atsakomosios 

1 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendros 
Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir 
migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės 
taisyklės (COM(2018)0375).



priemonės reaguojant į krizes ir išplečiamos krizei įveikti skirtos priemonės, skiriant 
papildomus išteklius esamoms sanglaudos politikos programoms;

27. 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, visų pirma sutelkiant dėmesį į kaimo vietoves, teritorijas, 
nukentėjusias nuo pramonės pertvarkos, ir regionus, kurie kenčia nuo didelių ir 
nuolatinių gamtinių ar demografinių kliūčių, siekiant užtikrinti bendrą darnų visų 
vietovių vystymąsi; šiuo atžvilgiu mano, kad būtina įvertinti SESV 174 straipsnyje 
išvardytų regionų ypatumus, jei būtų persvarstomos valstybės pagalbos gairės; pabrėžia, 
jog būtina, kad vietos ir regionų valdžios institucijos visapusiškai naudotųsi visomis 
finansavimo priemonėmis (numatytomis pagal ES biudžetą ir kitų Europos finansinių 
institucijų, tokių kaip EIB), siekdamos kovoti su klimato krize ir didinti vietos 
bendruomenių atsparumą, kartu sudarydamos sąlygas atsigauti po COVID-19 
pandemijos; pabrėžia, kad, kalbant konkrečiau, turėtų būti nustatytos papildomos 
priemonės, kuriomis būtų suteikiama tiesioginė prieiga prie ES lėšų, pvz., įgyvendinant 
novatoriškus veiksmus miestuose pagal ERPF (Reglamento (ES) Nr. 1301/2013, 8 
straipsnis) arba būsimą Europos miestų iniciatyvą po 2020 m. pagal ERPF ir 
Sanglaudos fondo reglamentą (10 straipsnis), visų pirma žaliojo kurso projektams; 

28. mano, kad novatoriški, įtraukūs ir tvarūs kaimo, kaip gyvenamosios ir darbo vietos, 
stiprinimo ir patrauklumo didinimo sprendimai turėtų būti pagrindinis sanglaudos 
politikos įgyvendinimo elementas;

29. primena, kad remiantis SESV 349 straipsniu atokiausiems regionams taikoma speciali 
tvarka, pagal kurią galima priimti šiems regionams pritaikytas priemones, atitinkančias 
jų ypatumus; ragina šiems regionams skirti reikiamų finansinių išteklių, kad jie galėtų 
pereiti prie žaliosios ekonomikos ir prisitaikyti prie poveikio, patiriamo dėl klimato 
kaitos, kuri dėl šių regionų pažeidžiamumo juose yra ypač akivaizdi; taip pat ragina 
įsteigti observatoriją, kurios paskirtis būtų užtikrinti darnų vystymąsi ir perėjimą prie 
žaliosios ekonomikos atokiausiuose regionuose, siekiant dalytis gerąja praktika ir rengti 
tvarius kovos su klimato kaita sprendimus, kuriuos būtų galima priimti ir pritaikyti 
kituose Europos Sąjungos regionuose; 

30. yra susirūpinęs dėl ekonominių nuostolių, susijusių su gamtiniais pavojais, ir žalos ES 
finansuojamiems infrastruktūros projektams, kurią sukelia ekstremalūs oro ir klimato 
reiškiniai; ragina remti veiklą ir infrastruktūros projektus, kurie atitinka klimato ir 
aplinkos standartus ir yra atsparesni gamtiniams pavojams;

31. pabrėžia pagrindinį vaidmenį, kurį salos, ypač mažos salos, ir atokiausi bei periferiniai 
ar atokūs regionai gali atlikti pereinant prie poveikio klimatui neutralumo kaip švarios 
energijos plėtros, pažangaus judumo, atliekų tvarkymo ir žiedinės ekonomikos inovacijų 
laboratorijos, jei būtų išnaudotos visų jų teikiamos galimybės pasitelkiant tinkamas 
priemones, paramą ir finansavimą, kad jie galėtų atlikti itin svarbų vaidmenį vykdant 
mokslinius tyrimus, susijusius su klimato kaita ir biologine įvairove; primena, kad 
minėtoms saloms ir regionams turėtų būti suteikta galimybė gauti pakankamai 
ekonominių išteklių ir rengti tinkamus mokymus, kad būtų galima vykdyti integruotas, 
su sektoriais susietas ir novatoriškas intervencines priemones, skirtas tvariai 
infrastruktūrai ir vietos ekonomikos plėtrai skatinti; pabrėžia periferinių ir atokiausių 
regionų atsinaujinančiųjų išteklių energijos potencialą, susijusį su jų geografinėmis ir 
klimato ypatybėmis; 



32. 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), 
Pažangių salų iniciatyva ir „Švari energija ES saloms“ (CE4EUI), kurios taip pat apima 
salas, turinčias užjūrio šalių ir teritorijų (UŠT) statusą, rezultatais; atsižvelgdamas į tai, 
ragina Komisiją parengti vartotojui patogius vadovus, skirtus regionų ir vietos valdžios 
institucijoms, kad jos turėtų galimybę susipažinti su konsoliduota geriausia energetikos 
pertvarkos ir ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo patirtimi ir ja 
pasinaudoti; palankiai vertina „Splito memorandumą“, kuriame pripažįstamas 
pagrindinis salų bendruomenių vaidmuo vykdant energetikos pertvarką; atsižvelgdamas 
į tai pabrėžia, koks svarbus keitimasis geriausia patirtimi ir tarpusavio mokymosi 
skatinimas; 

33. pabrėžia, kad regioninėse aplinkosaugos strategijose taip pat turėtų būti remiama 
atsinaujinančiosios energijos gamyba ir efektyvus išteklių naudojimas ūkininkavimo, 
maisto gamybos ir miškininkystės sektoriuose, kartu atsižvelgiant į šių sektorių 
konkurencingumą; siūlo atitinkamoms valdžios institucijoms pirmenybę teikti visoms 
atsinaujinančiosios energijos gamybos galimybėms, kurios yra naudingos aplinkai, 
regionų ekonomikai ir susijusių regionų gyventojams; primygtinai teigia, kad 
regioninėse aplinkos strategijose ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas medžiagų, 
kurioms reikia daug iškastinio kuro, keitimui į atsinaujinančiąsias ir biologines 
medžiagas, gaunamas iš miškininkystės ir žemės ūkio, nes šiuose dviejuose sektoriuose 
anglies dioksidas ir išmetamas, ir absorbuojamas; pabrėžia, kad tvari ir gamtai palanki 
miškotvarka yra nepaprastai svarbi, norint nuolat iš atmosferos absorbuoti šiltnamio 
efektą sukeliančias dujas, taip pat ji suteikia galimybę gauti atsinaujinančiųjų ir klimatui 
nekenksmingų žaliavų medienos gaminiams, kurie kaupia anglį ir gali būti iškastinių 
medžiagų ir kuro pakaitalas; pažymi, kad trejopas miškų vaidmuo (absorbentas, 
saugykla ir pakaitalas) padeda mažinti į atmosferą išmetamo anglies dioksido kiekį, 
užtikrinant, kad miškai toliau augtų ir atliktų daugybę kitų funkcijų, todėl jie turėtų būti 
regioninių aplinkos strategijų dalis;

34. pabrėžia, kad į perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui pramonės procesų turi būti 
įtraukti ir remiami visi sektoriai, tokiu būdu prisidedant prie Sąjungos tvarumo ir kartu 
išlaikant tarptautinį konkurencingumą bei išsaugant skirtingų Europos regionų 
ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą; pabrėžia strateginį atsinaujinančiųjų 
išteklių, tvarios ir decentralizuotai tiekiamos energijos vaidmenį vystant ES regionus ir 
jose esančias įmones, ypač MVĮ; mano, kad veiksmingos regioninės aplinkosaugos 
strategijos taip pat bus naudingos turizmo sektoriui, nes jos gali padėti sustiprinti 
daugelio Europos regionų, kaip tvarių paskirties vietų, patrauklumą ir apskritai skatinti 
naujo tipo atsakingą ir tvarų turizmą; 

35. pabrėžia, kad į dirvožemio naudojimo, ypač jo sandarinimo, masto mažinimą turėtų būti 
atsižvelgiama kaip į svarbų sprendimų priėmimo kriterijų įgyvendinant sanglaudos 
politiką ir regionines aplinkos strategijas, kad būtų kuo geriau išsaugotas dirvožemio 
potencialas ir įvairios funkcijos kovojant su klimato kaita (vandens ir anglies dioksido 
kaupimas, filtravimo, buferinė ir medžiagų transformavimo funkcijos, apsirūpinimo 
maistu saugumas, biogeninių išteklių gamyba);

36. pabrėžia, kad ne vėliau kaip iki 2025 m. reikia peržiūrėti Energijos mokesčių direktyvą1, 

1 2003 m. spalio 27 d. Tarybos Direktyva 2003/96/EB pakeičianti Bendrijos energetikos 
produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą (OL L 283, 2003 10 31, p. 51).



laikantis principo „teršėjas moka“, kad būtų skatinama naudoti tvarius energijos 
šaltinius ir nustoti naudoti iškastinį kurą, ypač daug dėmesio skiriant socialiniam 
poveikiui;

37. pabrėžia, kad lyčių aspekto integravimas turėtų būti visiškai įgyvendintas ir įtrauktas 
kaip horizontalusis principas į visą ES veiklą, politiką ir programas, įskaitant 
sanglaudos politiką; 

38. palankiai vertina tai, kad pristatyta renovacijos bangos strategija, kaip viena iš 
svarbiausių strategijų, kuria prisidedama prie siekio, kad iki 2050 m. Europos poveikis 
klimatui būtų neutralus; pabrėžia, kad, atsižvelgiant į platesnę Europos kovos su skurdu 
strategiją, reikia spręsti energijos nepritekliaus problemą įgyvendinant pažeidžiamiems 
ir mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams skirtą pastatų renovacijos programą;

39. ragina atnaujintame Žiedinės ekonomikos veiksmų plane toliau remti perėjimą prie 
žiedinės ekonomikos, orientuotos į pakartotinį naudojimą ir pataisymą, siekiant skatinti 
efektyvų išteklių naudojimą ir tvarų vartojimą, pasitelkiant privalomą ženklinimą ir taip 
informuojant vartotojus apie tvarumą ir galimybę taisyti prekes, kartu nustatant tinkamą 
reglamentavimo sistemą ir konkrečių, įvairių ir plataus užmojo priemonių rinkinį, skirtą 
žiedinei ekonomikai ES lygmeniu skatinti; pabrėžia, kad skatinant tvarų augimą ir 
kuriant žalesnes darbo vietas itin svarbu kurti ir stiprinti regionų ekonominius ciklus, 
visų pirma naudojant biogenines žaliavas, gaunamas iš žemės ūkio ir miškininkystės 
veiklos; pabrėžia, kad reikia skubiai toliau remti žiedinės ekonomikos principus ir teikti 
pirmenybę atliekų tvarkymo hierarchijai; ragina parengti vietos žiedinės ekonomikos 
planus ir užtikrinti, kad vietos ir regionų valdžios institucijos vykdytų prekių ir paslaugų 
tvarumo požiūriu žaliuosius ir plataus užmojo viešuosius pirkimus, – tai leistų didinti 
Europos Sąjungos pramonės atsparumą ir ES strateginį savarankiškumą; 

40. ragina toliau investuoti į tvarų judumą, pvz., geležinkelius, ir į tvarų judumą mieste 
siekiant sukurti žalesnius miestus ir užtikrinti geresnę piliečių gyvenimo kokybę;

41. palankiai vertina Europos investicijų banko (EIB) pastangas peržiūrėti savo skolinimo 
energetikos srityje politiką ir 50 proc. savo operacijų skirti kovai su klimato kaita ir 
aplinkos tvarumui; ragina EIB įsipareigoti siekti tvaraus perėjimo prie poveikio klimatui 
neutralumo, kartu ypač daug dėmesio skiriant regionams, kuriems pertvarka daro 
didžiausią poveikį;

42. skatina aktyvų labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) dalyvavimą pertvarkos 
procese, taip pat kuriant ir įgyvendinant regionines aplinkosaugos strategijas, nes šie 
subjektai yra ne tik gerai įsitvirtinę vietos ekonominėje struktūroje, bet jiems taip pat 
turės įtakos žaliojo kurso politika; mano, kad labai svarbu padėti labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms pasinaudoti ekologinės pertvarkos galimybėmis, 
teikiant specialiai pritaikytą paramą kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo 
procesams;

43. ragina Komisiją užtikrinti, kad išlaidų planų projektuose būtų orientuojamasi į kuo 
didesnius klimato srities užmojus;

44. atkreipia dėmesį į 2030 m. ES biologinės įvairovės strategijoje Komisijos pateiktą 
pasiūlymą, kad daugiau kaip 20 000 gyventojų turintys miestai turėtų parengti miestų 
žalinimo planus siekiant sukurti biologine įvairove pasižyminčius ir prieinamus miesto 
miškus, parkus ir sodus, miesto ūkius, žaliuosius stogus, sienas ir medžiais apsodintas 



gatves; pakartoja teigiamą tokios priemonės poveikį miesto mikroklimatui ir sveikatai, 
ypač turint omenyje pažeidžiamas grupes; skatina imtis šių veiksmų ir ragina sutelkti 
politikos, reglamentavimo ir finansines priemones jiems įgyvendinti;

45. ragina nustatyti veiksmingus regioninio ir tarpregioninio bendradarbiavimo 
mechanizmus gaivalinių nelaimių prevencijos srityje, įskaitant reagavimo, valdymo ir 
savitarpio pagalbos pajėgumus įvykus nelaimei;

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

47. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Regionų komitetui bei 
valstybėms narėms.


