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PASIŪLYMAI

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

1. žino, kad klimato kaita vyksta ir kad ją lemia žmonių veikla; todėl reikia prisitaikyti prie 
kylančios pasaulio vidutinės temperatūros; vis dėlto pabrėžia, kad reikia veiksmingesnių 
priemonių, skirtų sumažinti klimato kaitos poveikį;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad kartu vykstantys klimato kaitos, demografinių pokyčių ir 
globalizacijos reiškiniai bei tai, kad jie vienas kitą sustiprina, rodo, kad artinasi žmonijos 
istorijoje precedento neturintis nestabilumo laikotarpis; tai rodo poreikį mažinti 
susiskaidymą į besivystantį ir visą likusį pasaulį bei naikinti skurdą;

3. pabrėžia, kad bendradarbiavimas su besivystančiomis šalimis kovos su klimato kaita 
klausimais turi prasidėti nuo kovos su skurdu;

4. pripažįsta, kad klimato kaita labiausiai kenkia besivystančioms šalims, o jų ūkis dažnai 
yra priklausomas nuo kelių veiklos rūšių, kurioms klimato kaitos poveikis gali būti 
neproporcingai didelis; tai ypač pasakytina apie mažas salų valstybes; pripažįsta. kad 
prisitaikymas prie klimato kaitos ir jos sumažinimas besivystančiose šalyse turėtų būti ES 
vystymosi politikos prioritetas; ragina Komisiją ir valstybes nares paaiškinti, kaip jos 
siekia šio tikslo ir įgyvendina 2001 m. liepos mėn. Bonoje paskelbtu politiniu pareiškimu 
prisiimtus finansinius įsipareigojimus 2005 m. padidinti bendradarbiavimo su 
besivystančiomis šalimis klimato kaitos srityje biudžetą iki 410 mln. JAV dolerių;

5. džiaugiasi Didžiojo aštuoneto (G8) vadovų susitikimo Gleneagles vietovėje rezultatais ir 
pastangomis, kurias kovojant su pasaulio klimato kaita numatė ES pirmininkaujanti 
Didžioji Britanija; vis dėlto ragina imtis tolesnių priemonių stengiantis kovoti su klimato 
kaita;

6. rekomenduoja ES sukurti bendradarbiavimo su besivystančiomis šalimis klimato kaitos 
srityje konkrečią politiką. pažymi, kad siekiant įtraukti klimato kaitos klausimus į 
bendresnę vystymosi politiką, reikia sukurti ir įgyvendinti daug priemonių; šios srities 
prioritetai yra žemės ūkis ir maisto sauga – dvi klimato kaitos požiūriu jautriausios sritys;
taip pat mano, kad kitas svarbus rūpestis yra ekonominis įvairinimas, pripažįstant, kad 
daug besivystančių šalių, priklausančių mažų salų valstybių asociacijai (AOSIS), yra 
labai priklausomos nuo turizmo; neutralizuojant klimato kaitos poveikį labai svarbūs yra 
transporto, socialinio planavimo ir energetikos klausimai; pažymi, kad kiti prioritetai būtų 
pasirengimas nelaimėms ir jų prevencija;

7. remia tarptautinį bendradarbiavimą ir besivystančių šalių dalyvavimą sprendžiant klimato 
kaitos problemas; tačiau kviečia tinkamai įgyvendinti technologinio bendradarbiavimo, 
atsinaujinančios energijos plėtojimo, vandentiekio ir pasirengimo nelaimėms 
infrastruktūros programas, taip pat, kad ES teiktų pakankamą finansinę pagalbą;
rekomenduoja reguliariai konsultuotis su AKR ir ES jungtine parlamentine asamblėja ir 
ragina, kad ji aktyviai dalyvautų rengiant tokius pasiūlymus;

8. rekomenduoja svarstyti problemą, susijusią su nedalyvavimu klimato kaitos mažinimo 
veiksmuose;

9. mano, kad ES svarbu akcentuoti sąnaudas, kurių rasis, jei nebus imtasi mažinti klimatui 
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įtaką turinčios oro taršos, nes supratimas apie šias sąnaudas gali padidinti motyvaciją 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją;

10. pabrėžia klimato stebėjimo, jo pažeidžiamumo ir poveikio klausimų sprendimo svarbą, 
kadangi tai yra priežastis kovoti su klimato kaita, o daugumoje besivystančių šalių tokio 
stebėjimo trūksta; pastebi, kad taip pat trūksta meteorologinių stebėjimų, ir tai, kad 
negalima tinkamai prisitaikyti neturint adekvačių duomenų apie pavojų, pažeidžiamumą 
ir poveikį; džiaugiasi, kad nuo 2008 m. su tvaria plėtra ir politiniu valdymu susijusių 
Sąjungos politinių tikslų padės siekti Komisijos ir Europos kosmoso agentūros iniciatyva 
sukurta Europos visuotinės aplinkos ir saugumo monitoringo (GMES) sistema; 
rekomenduoja, kad visas bendradarbiavimas šioje srityje būtų susietas su tarptautinėmis 
iniciatyvomis, pavyzdžiui, su Visuotine klimato stebėjimo sistema (GCOS) ir Visuotine 
žemės stebėjimo sistemų sistema (GEOSS);

11. džiaugiasi, kad Komisija, panaudodama palydovines ir kompiuterines žemėlapių 
sudarymo technologijas, sukūrė Afrikos aplinkai ir tvariai plėtrai skirtą informacijos apie 
aplinką sistemą, kuria prisidedama prie su vystymusi susijusios Europos humanitarinės 
pagalbos biuro (ECHO) veiklos; rekomenduoja, kad būtų įvertinta galimybė išplėsti 
Komisijos struktūrą siekiant, kad ji apimtų klimato kaitos stebėjimo tinklą;

12. mano, kad tvari plėtra turi būti neatskiriama ES vystymosi veiklos dalis; ragina Komisiją 
prisidėti didinant ES, JT, šalių rėmėjų ir paramą gaunančių šalių gebėjimus, kad tvari 
plėtra galėtų būti veiksmingai integruojama; didžiausios pastangos turėtų būti dedamos 
įgūdžių lavinimo, švietimo ir keitimosi patirtimi srityse;

13. pabrėžia, kad klimato kaitai labai didelę įtaką turi tarptautinės prekybos pobūdis; todėl 
ragina PPO į savo veiklą įtraukti tvarios plėtros mechanizmą;

14. pabrėžia, jog didžiulės pasekmės, kurias 2003 m. rugsėjo 19 d. lėmė uraganas „Jeanne“, 
parodė, kad daugumoje besivystančių šalių, pavyzdžiui, Afrikos, Karibų Ramiojo 
vandenyno šalyse, reikia daug geriau pasirengti stichinėms nelaimėms, susijusioms su 
dabartiniu klimato nepastovumu ir galima būsima klimato kaita; mano, kad reikia imtis 
ne tik su meteorologiniu stebėjimu, bet ir su vietos valdžios institucijų reagavimo laiku ir 
gyventojų švietimu susijusių veiksmų;

15. rekomenduoja patvirtinti besivystančioms šalims pritaikytas konfliktų prevencijos ir 
nelaimių poveikio sumažinimo strategijas, įskaitant valdymui ir gebėjimų didinimui 
Afrikoje skirtą specialią paramą, siekiant sumažinti dėl klimato arba ekosistemų kaitos 
kylančią politinę destabilizaciją;

16. pabrėžia, kad Komisija, pasinaudodama su klimato kaita susijusia savo komunikacijos 
strategija, turėtų siekti aktyvaus besivystančių šalių dalyvavimo ir imtis iniciatyvos 
skleisti informaciją, pasinaudodama AKR ir ES kanalais; taip pat svarbu atsižvelgti į 
labiausiai nutolusius Europos regionus, kurie ribojasi su daugeliu AKR šalių ir dažnai 
susiduria su panašiais tvarios plėtros sunkumais;

17. pabrėžia, kad Komisija nepakankamai pripažįsta itin svarbų vaidmenį, kurį atlieka 
Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (IPCC), užtikrinanti su klimato kaita susijusį 
mokslinį sutarimą, ir kad taip pat turėtų būti akcentuojamas besivystančių šalių 
dalyvavimas IPCC veikloje bei apskritai dedant mokslinių tyrimų pastangas;

18. pabrėžia, kad besivystančių šalių dalyvavimo nustatant būsimą klimato režimą klausimu 
ES turėtų aiškiai pripažinti, kad šių šalių prioritetas yra vystymasis; tačiau Tūkstantmečio 



AD\579239LT.doc 5/6 PE 360.153v02-00

LT

plėtros tikslai niekada nebus įgyvendinti, jei nebus tinkamai sprendžiami aplinkos 
apsaugos, pavyzdžiui, klimato kaitos, klausimai; tvari plėtra ir kova su skurdu turėtų likti 
bendri tikslai, kurie skatintų besivystančias šalis patvirtinti atsižvelgiant į problemas, 
susijusias su klimato kaita, parengtą politiką ir priemones, skirtas prisitaikyti prie klimato 
kaitos arba ją sumažinti; pažymi, kad šiuo požiūriu vystymosi uždaviniai turėtų atitikti 
dvi sąlygas:

a) dėl jų neturėtų dar labiau pablogėti vietos gyventojų gyvenimo kokybė ir jie turėtų 
atitikti Tūkstantmečio plėtros tikslų uždavinius; mano, kad todėl, esant būtinybei, 
besivystančios šalys privalo nustatyti ir taikyti prisitaikymo politiką, tačiau 
siekdamos sumažinti klimato kaitą jos taip pat turėtų vengti aklaviečių (pavyzdžiui, 
kelių ir oro transporto srityse), į kurias jau pateko vadinamosios išsivysčiusios šalys; 
mano, kad besivystančios šalys turi istorinę galimybę, kuria turėtų pasinaudoti, o 
sprendimai dėl investicijų, kurie bus priimami artimiausiais dešimtmečiais, bus 
lemiami pereinant prie mažai anglies turinčių emisijų;

b) besivystančios šalys pagal savo išgales ir nesulėtindamos savo vystymosi taip pat 
turėtų prisidėti prie bendrų pastangų sumažinti klimato kaitą; pažymi, kad dauguma 
besivystančių šalių, kurios šiuo metu yra labai priklausomos nuo naftos ir todėl 
patiria labai didelių energijos sąnaudų, turėtų naudos ir kitu požiūriu, nes būtų labai 
naudinga sumažinti energijos sunaudojimą ir naudoti daugiau alternatyvių energijos 
išteklių; atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant šio tikslo gali būti naudingas Kioto 
protokole numatytas Švarios plėtros mechanizmas, todėl reikia ieškoti būdų, kaip šį 
mechanizmą naudoti ir pasibaigus pirmajam Kioto protokole numatytų 
įsipareigojimų įgyvendinimo laikotarpiui, ypač ieškant būdų, kaip sumažinti Švarios
plėtros mechanizmo projektų tvirtinimo sąnaudas ir padidinti jo efektyvumą; pažymi, 
jog norint, kad mechanizmas būtų pradėtas naudoti sėkmingai, reikia didesnės 
finansinės Europos šalių paramos, kuri leistų išspręsti dabartines su mechanizmo 
finansavimu susijusias problemas; vis dėlto Švarios plėtros mechanizmo vertinimu 
svarbu užtikrinti, kad mechanizmas padėtų pasiekti norimą rezultatą, o ne tiesiog 
leistų įmonėms išvengti su efektyvesniu energijos naudojimu susijusios savo 
atsakomybės;

19. todėl remia pastangas rasti naują nuoseklų politinį sprendimą, kad vadovaujantis 
visuotine plėtros strategija būtų padidinta ir taip pažeidžiamų gyventojų gerovė suteikiant 
atitinkamą ekonominę paramą; rekomenduoja, kad šioje naujoje strategijoje būtų susieti 
klimato kaitos, gamtos išteklių valdymo, nelaimių prevencijos ir skurdo panaikinimo 
klausimai.
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