
PR\638170LT.doc PE 380.809v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

NEGALUTINIS
2006/2210(INI)

7.11.2006

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl tausaus gamtinių išteklių naudojimo teminės strategijos
(2006/2210(INI))

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pranešėja: Kartika Tamara Liotard



PE 380.809v01-00 2/10 PR\638170LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

PR_INI

TURINYS

Psl.

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

AIŠKINAMOJI DALIS..........................................................................................................9



PR\638170LT.doc 3/10 PE 380.809v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl tausaus gamtinių išteklių naudojimo teminės strategijos
(2006/2210(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Tausaus gamtinių išteklių naudojimo teminės 
strategijos link“ (COM(2003)0572),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Tausaus gamtinių išteklių naudojimo teminė 
strategija“ (COM(2005)0670), 

– atsižvelgdamas į dokumentą „ES tvaraus vystymosi strategijos (ES TVS) peržiūra –
atnaujinta strategija“1,

– atsižvelgdamas į Biologinės įvairovės konvenciją,

– atsižvelgdamas į 2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą
2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo2, 

– atsižvelgdamas į EB sutarties 2 ir 6 straipsnius, kuriuose nustatyta, kad aplinkosaugos 
reikalavimai turi būti įtraukti į įvairias Bendrijos politikos sritis, siekiant skatinti juos 
atitinkančios ekonominės veiklos plėtrą,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 174 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Šeštąją Bendrijos aplinkos veiksmų programą (6-oji AVP)3, 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Tausesnis išteklių naudojimas – Teminė atliekų 
prevencijos ir perdirbimo strategija“ (COM(2005)0666),

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. liepos 5 d. rezoliuciją „Technologijų skatinimas siekiant 
tvaraus vystymosi: Europos Sąjungos aplinkosaugos technologijų veiksmų planas“4,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
(A6-0000/2006),

A. kadangi ateinančiais dešimtmečiais spartūs demografiniai pokyčiai pasaulyje kels vis 
didesnį spaudimą, kuris palies klimatą, gamtinius išteklius ir biologinę įvairovę, ir kadangi 
jie taip pat susiję su gerovės pramoninėse ir besivystančiose šalyse skirtumais, 

  
1 Tarybos dokumentas 10117/06, 2006 6 9.
2 OL L 197, 2001 7 21, p. 30.
3 OL L 242, 2002 9 10, p. 1.
4 OL C 157 E, 2006 7 6, p. 77.
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B. kadangi dėl spartaus pasaulio gyventojų skaičiaus augimo iki 2010 m. Žemėje gyvens 
papildomai dar 400 milijonų žmonių; kadangi pasaulyje, kuriame nuolat stiprėja 
tarpusavio priklausomybė, negalime gaminti ir vartoti kiek šiandien, ir kadangi pasaulyje 
15 500 augalų ir gyvūnų rūšių iškilęs rimtas išnykimo pavojus; kadangi pastaraisiais 
dešimtmečiais beveik visos ekosistemų grupės ir rūšys labai nukentėjo ir kadangi gėlas 
vanduo taip pat yra brangus išteklius, dėl kurio kyla problemų; kadangi pasaulinė vandens 
krizė kelia grėsmę žmonių gyvybei ir tvariam vystymuisi, galiausiai – ir taikai bei 
saugumui, 

C. kadangi pagal JT Tūkstantmečio ekosistemos įvertinimą nuo septintojo dešimtmečio 
pradžios nyksta du trečdaliai visų ekosistemų ir kadangi per tą patį laikotarpį gamtinių 
išteklių poreikis išaugo 70 proc., 

D. kadangi ekonomikos augimas besivystančiose šalyse dar sustiprins aplinkos problemas, 

E. kadangi tam, kad būtų pasiekta pusiausvyra tarp ekonomikos augimo iš vienos pusės ir 
socialinio ir ekologinio tvarumo – iš kitos, ypač svarbi yra pažanga mokslinių žinių ir 
technologijų srityje, 

F. kadangi pagal Sutarties 6 straipsnį ir jį papildantį Kardifo procesą aplinkos apsaugos 
reikalavimai turi būti integruoti formuojant ir įgyvendinant ES politikos kryptis, 

G. kadangi egzistuojantys tarptautiniai forumai (Konvencija dėl biologinės įvairovės, Kioto 
protokolas, Konvencija dėl kovos su dykumėjimu, kt.), atsakingi už tvarų vystymąsi, tik 
nežymiai papildo vienas kitą ir nepakankamai koordinuojami, 

H. kadangi ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos1, paremtos 2005 m. 
pavasario Vadovų susitikime, svarbus prioritetas yra tausesnis gamtinių išteklių 
naudojimas. Ji taip pat ragina ES imtis iniciatyvos ir rodyti tausesnio vartojimo ir 
gamybos pavyzdį pasaulio ekonomikoje, 

I. kadangi Komisija savo komunikate „ES tvaraus vystymosi strategijos peržiūra – Veiksmų 
planas“ (COM(2005)0658) teigia, kad: 

- ES ir valstybės narės turi ir toliau investuoti į mokslinius tyrimus ir technologijas, kad 
rastų naujus išlaidų ir išteklių požiūriu veiksmingus gamybos ir vartojimo būdus, 

- ES turi tapti pasaulio lydere ekologiniu požiūriu veiksmingų technologijų srityje, kad 
būtų sumažintas priklausomybės nuo gamtinių išteklių lygis, 

- ES turi užtikrinti, kad Žemės aplinka būtų palanki visoms gyvybės formoms, 
atsižvelgti į gamtinių išteklių ribotumą ir užtikrinti aukštą aplinkos apsaugos bei 
kokybės gerinimo lygį, 

- iki 2012 m. 12 proc. energijos suvartojimo poreikių valstybėse narėse turėtų būti 
patenkinami naudojant atsinaujinančius išteklius, 

- iki 2010 m. 21 proc. elektros energijos suvartojimo poreikių valstybėse narėse turėtų 
būti patenkinami naudojant atsinaujinančius išteklius, 

J. kadangi Šeštojoje AVP: 
  

1 COM(2005)0024.
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- pateikiamas planas, kurio tikslai atitinka pagrindinius Bendrijos prioritetus, susijusius 
su klimato kaita, gamtine ir bioįvairove, aplinkosauga, visuomenės sveikata ir 
gyvenimo kokybe, gamtiniais ištekliais ir atliekomis, 

- reikalaujama paskatinti subsidijų sistemų, kurios daro didelį neigiamą poveikį aplinkai 
ir prieštarauja tvaraus vystymosi principams, pertvarkymą, 

- teigiama, kad į temines strategijas turi būti įtraukti atitinkami kokybiniai ir kiekybiniai 
aplinkosaugos uždaviniai bei tvarkaraščiai, 

K. kadangi žemės ūkio sektorius naudoja 50 proc. visos žemės ir suvartoja 30 proc. vandens 
bei 20 proc. kuro išteklių, 

L. kadangi vienas iš Jungtinių Tautų 2000 m. priimtų Tūkstantmečio vystymosi tikslų buvo 
iki 2015 m. užtikrinti aplinkos tvarumą integruojant tvarų vystymąsi į nacionalinę politiką 
ir programas, stabdant gamtinių išteklių netekimą ir per pusę sumažinant žmonių, 
neturinčių galimybių gauti kokybišką geriamąjį vandenį, skaičių; kadangi iki 2020 m. turi 
būti pasiektas bent 140 milijonų lūšnynuose gyvenančių žmonių gyvenimo pagerėjimas, 

M. kadangi kiekvienais metais nuo ligų, kurias sukelia vandens ir oro tarša, miršta 5–6 
milijonai žmonių, daugiausia vaikų, 

N. kadangi tvarus gamtinių išteklių naudojimas yra būtina ilgalaikio klestėjimo sąlyga, 

O. kadangi vengimas pernelyg intensyviai naudoti gamtinius išteklius, pvz., žuvininkystės, 
biologinės įvairovės, vandens, oro, dirvožemio ir atmosferos, ir geresnis jų valdymas 
vėliausiai iki 2015 m. turi padėti atkurti pažeistas jūrų ekosistemas laikantis Johanesburgo 
plano (2002 m.)1, 

P. kadangi vėliausiai iki 2010 m. turi būti sustabdytas biologinės įvairovės netekimas,
Q. kadangi išteklių produktyvumas valstybėse narėse labai skiriasi; kadangi vien tik 

pašalinus šiuos skirtumus dėl padidėjusio produktyvumo sumažėtų naudojamų gamtinių
išteklių kiekis ir kartu spaudimas aplinkai bei padidėtų valstybių narių konkurencingumas, 

R. kadangi Europos Sąjungos aplinkosaugos technologijų veiksmų plane: 

- nurodoma, kad veiksmingas išteklių ir žaliavų naudojimas sumažina pramonės ir namų 
ūkių išlaidas, kartu išlaisvindamas lėšas ir padarydamas ES ekonomiką mažiau
priklausomą nuo nepakankamų išteklių bei labai nestabilių rinkų, 

- nurodoma, kad dėl nepakankamų išteklių besivystančiose šalyse dažnai kyla 
regioniniai konfliktai, 

- atkreipiamas dėmesys į poreikį remti technologijas, skirtas užkirsti kelią stichinėms 
nelaimėms arba veiklai, kuri galėtų paskatinti gamtinių išteklių naikinimą arba jiems 
pakenkti, 

S. kadangi ši politika gali būti įgyvendinta tik tada, jei visuomenė ir vartotojai taip pat bus 
raginami keisti vartojimo modelius atsižvelgiant į aplinkosaugos ir sveikatos 
reikalavimus, 

  
1 JT aukščiausio lygio susitikimas tvaraus vystymosi klausimais, Johanesburgas (2002 m.).
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1. pritaria Komisijos komunikatui, bet mano, kad jis turėtų būti laikomas ne tikra strategija, 
o būdu atidėti strategiją vėlesniam laikui; 

2. apgailestauja, kad Komisija visiškai nerodo politinės valios; 
3. pažymi, kad Teminė strategija toliau neapibrėžia Europos bendrijos šeštosios AVP tikslų; 

4. mano, kad net jeigu reikia tikslesnių tam tikrų sričių duomenų, tai neturėtų būti priežastis 
atidėti priemones, kurios reikalingos siekiant užtikrinti tvarų gamtinių išteklių naudojimą; 
be to, pažymi, jog šiuo metu turimų žinių pakanka, kad jau dabar būtų galima imtis 
praktinių veiksmų siekiant pagerinti tvarų gamtinių išteklių naudojimą; 

5. akcentuoja esminius tvaraus gamtinių išteklių naudojimo tikslus, įskaitant aukšto lygio 
aplinkos ir visuomenės sveikatos apsaugą, galimybę naudotis gamtiniais ištekliais ateities 
kartoms, mūsų ekonominių ir socialinių sistemų stabilumą ir klestėjimą bei išteklių 
naudojimo ribojimą siekiant sumažinti ir stabilizuoti poveikį aplinkai; 

6. mano, kad Komisija turi rimtai atsižvelgti į Parlamento ir Europos viešąją nuomonę bei 
aplinkos problemas ir kiek įmanoma greičiau šią „ne strategiją“ pakeisti ambicingais 
pasiūlymais, apimančiais aiškias užduotis ir privalomus tvarkaraščius; 

7. mano, kad atidėdama praktinius veiksmus ES susilpnins savo konkurencinę poziciją naujų 
ekologiniu požiūriu veiksmingų technologijų diegimo ir prekybos jomis srityje; 

8. palankiai vertina tai, kad Komisija pripažįsta, jog tvaraus gamtinių išteklių naudojimo 
politika iki šiol nebuvo tinkama; 

9. mano, kad iki 2008 m. įkurtas Europos duomenų centras duos naudos, jei jo kompetencija 
bus reguliariai vertinti ir optimizuoti žinomus rodiklius, be to, nustatyti, kokie nežinomi 
rodikliai reikalingi siekiant pagrindinio tikslo maksimaliai sumažinti gamtinių išteklių 
naudojimo poveikį aplinkai ir sveikatai; 

10. nesutinka su Komisija, kad trūksta rodiklių, kurie sudarytų galimybes jau dabar į strategiją 
įtraukti konkrečius ir aiškius tikslus nurodant jų įgyvendinimo grafiką; pažymi, kad šiuo 
metu žinomi šie rodikliai: BVP (bendrasis vidaus produktas), TMS (tiesioginės medžiagų 
sąnaudos) ir MVV (medžiagų vidaus vartojimas);

11. mano, kad remiantis išsamiais rodikliais gali būti suformuluota taisyklė „kuo mažiau 
sunaudojama gamtinių išteklių, tuo mažesnis poveikis aplinkai“; 

12. mano, kad jei gamtinių išteklių naudojimo mažinimą lydi perėjimas prie alternatyvų, 
pirmiausia turi būti atlikti atitinkamų alternatyvų poveikio aplinkai moksliniai tyrimai; 

13. ragina ES užtikrinti, kad visos Bendrijos priemonės ir teisės aktai prisidėtų prie gamtinių 
išteklių saugojimo ir tvaraus vystymosi ES bei kitose šalyse įgyvendinimo; 

14. mano, kad iki 2030 m. pirminių neatsinaujinančių išteklių naudojimas turi būti sumažintas
4 kartus, arba iki 2030 m. gamtinių išteklių naudojimas turi būti sumažintas per pusę kartu 
didinant klestėjimą pasaulyje; pažymi, kad gali būti naudojami šie rodikliai: BMP
(bendras medžiagų poreikis), TMS (tiesioginės medžiagų sąnaudos) ir MVV (medžiagų 
vidaus vartojimas); pažymi, kad šie rodikliai parodo, kokie išteklių kiekiai naudojami 
ekonomikoje, ir kad skirstant BVP pagal šiuos rodiklius įmanoma įvertinti gamtinių 
išteklių naudojimo produktyvumą; 
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15. sutinka, kad šiuo metu nėra tinkamo rodiklio (vadinamojo ekologinio našumo rodiklio), 
pagal kurį būtų galima įvertinti pažangą mažinant išteklių naudojimo poveikį aplinkai, ir 
kad jis turi būti patvirtintas kiek įmanoma greičiau, vėliausiai 2008 m.; 

16. mano, kad siekiant sumažinti aplinkai kenkiantį išteklių naudojimą gali būti taikomos 
finansinės priemonės ir subsidijos, ypač subsidijų perskirstymas; 

17. pažymi, kad nors ekonomikos augimo ir išteklių naudojimo veiksmingumo didinimo 
atsiejimas jau dabar laikomas politiniu tikslu 9 valstybėse narėse (įskaitant Vokietiją ir 
Suomiją) ir Japonijoje, bendras gamtinių išteklių naudojimas vis tiek išlieka aukštas, ir 
kad politinėje programoje, susijusioje su tvariu gamtinių išteklių naudojimu, turėtų būti 
siekiama geriau atsieti ekonomikos augimą ir gamtinių išteklių naudojimą, kad būtų iš
esmės sumažintas išteklių naudojimas; 

18. mano, kad kiekvienai išteklių kategorijai turi būti per pusę sumažintas bendro išteklių 
naudojimo ES neigiamas poveikis, pvz., taikant sektorinį požiūrį statybų pramonėje, 
transporto ir kituose sektoriuose, kad būtų sumažintas šių išteklių naudojimo poveikis ir 
priklausomybė nuo jų; 

19. mano, kad iki 2050 m. pirminių neatsinaujinančių išteklių naudojimas turi būti sumažintas 
10 kartų, sudarant sąlygas tinkamai paskirstyti išteklius, augti pasaulio gyventojų skaičiui, 
perdirbti arba pakartotinai panaudoti daugiau nei 95 proc. medžiagų, tokiu būdu visai 
pašalinant neapdorotas ir netinkamas naudoti atliekas; 

20. mano, kad strategija turėtų būti taikoma įvairiais politikos lygmenimis ir įvairiose
politikos srityse; 

21. mano, kad ypač žemės ūkio politikos srityje turėtų būti imtasi priemonių, skirtų tvaraus 
gamtinių išteklių (įskaitant, tačiau neapsiribojant žemės, vandens ir kuro ištekliais) 
naudojimo uždaviniui įgyvendinti, siekiant sumažinti spaudimą aplinkai; 

22. mano, kad valstybės narės turi įgyvendinti ES biologinės įvairovės strategiją ir 
žuvininkystės, ir kitose srityse ir, bendradarbiaudamos su Komisija, imtis priemonių
siekdamos įgyvendinti uždavinį iki 2010 m. sustabdyti biologinės įvairovės mažėjimą;

23. pabrėžia, kad besivystančioms šalims turėtų būti teikiama pagalba, susijusi su
technologijų ir techninių žinių teikimu, tačiau tuo neapsiribojanti; 

24. pabrėžia, jog ir šios strategijos atveju svarbu taikyti į kitas politikos kryptis jau įtrauktą 
reikalavimą, jog iki 2010 m. vidutiniškai 12 proc. ES suvartotos energijos ir 21 proc. ES 
suvartotos elektros energijos būtų pagaminta iš tvarių gamtinių išteklių ir kad pirmuoju 
atveju 2015 m. būtų pasiektas 15 proc. vidurkis; 

25. mano, kad, remiantis energijos vartojimo politikos uždaviniais, iki 2010 m. vidutiniškai 
12 proc. ES suvartotos atsinaujinančių rūšių energijos turėtų būti pagaminta iš 
akivaizdžiai tvariai naudojamų išteklių, be to, 2015 m. turėtų būti pasiektas 15 proc. 
vidurkis;

26. mano, kad ES turėtų imtis visų įmanomų priemonių, kad pateiktų vartotojams ir 
gamintojams tinkamą informaciją dėl gamtinių išteklių naudojimo, be to, vartotojai ir 
gamintojai turėtų dalyvauti rengiant planus, susijusius su pokyčiais, kurie galėtų padėti 
įgyvendinti tikslą tvariai naudoti gamtinius išteklius; 
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27. mano, kad ES politika turėtų būti parengta taip, jog valstybės narės būtų skatinamos 
parengti ambicingas programas (ir, aišku, neturėtų „atbaidyti“ jų nuo šios veiklos), 
siekiant įgyvendinti tikslą tvariai naudoti gamtinius išteklius; 

28. pritaria Komisijos iniciatyvoms, kurios galėtų padėti įgyvendinti tikslą tvariai naudoti 
gamtinius išteklius ir sumažinti kenksmingą gamtinių išteklių naudojimo poveikį aplinkai;

29. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai. 
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AIŠKINAMOJI DALIS

Kyla rimta grėsmė (ir ji vis auga), kad gamtiniai ištekliai sumažės, išseks ir bus užteršti. 
Pasaulio ekonomikos plėtra susijusi su augančiu atsinaujinančių ir neatsinaujinančių gamtinių 
išteklių naudojimu. Aplinkos gebėjimo atsinaujinti ribos jau gerokai viršytos. Net ir Komisija 
pritaria šiai pozicijai. Vis dėlto ambicingumo prasme mano nuomonė, kaip būtų galima įveikti 
šią grėsmę, labai skiriasi nuo pateiktos Komisijos komunikate.

Labai reikalinga tinkamai parengta strategija, kuri būtų bent jau suderinta su Šeštojoje
Bendrijos aplinkos veiksmų programoje apibrėžtais reikalavimais. Tvaraus gamtinių išteklių 
naudojimo srityje susiduriame su panašaus pobūdžio problema, kaip ir klimato kaitos atveju. 
Galime pagerinti padėtį, tačiau tai turi būti daroma kuo skubiau. Nebėra laiko politiniam 
aplaidumui. Turime priimti ambicingas iniciatyvas ir būti pasirengę patvirtinti privalomas 
priemones. Dalinės priemonės problemos neišspręs. Kitaip tariant, planetos likimas yra mūsų 
pačių rankose.

Turime būti pasirengę pareikšti politinę valią ir turėti drąsos įgyvendinti priemones, susijusias 
su šių sričių uždaviniais: keisti mūsų vartojimo ir gamybos modelius, ieškoti alternatyvų, 
remti kitokią gyvenseną, teikti paramą besivystančioms šalims, įtraukti visas politikos sritis, 
žemės ūkio ir žuvininkystės sektorius, užkirsti kelią įvairių Sąjungos padalinių politiniams 
nesutarimams ir išvengti valstybių narių politinių nesutarimų. 

Problemoms spręsti galėtų būti panaudoti šie sprendimai: gera duomenų bazė (prieinama 
visiems ir apimanti iš anksto apibrėžtus duomenis bei išsamius rodiklius); aiškūs poveikio 
aplinkai mažinimo tikslai ir privalomi veiklos tvarkaraščiai; priemonės ir gairės, susijusios su
alternatyvų naudojimu; išteklių naudojimo našumo didinimas (t. y. siekis išgauti daugiau iš 
mažesnio kiekio, pvz., naudojant išteklius pakartotinai arba taikant geresnes technologijas); 
tam tikrų rūšių išteklių naudojimo sumažinimas, pvz., remiantis parengtu prioritetų sąrašu; 
visas politikos sritis, darančias poveikį gamtinių išteklių naudojimui, apimanti strategija; 
mūsų strategijos išplėtimas, kad ji apimtų politiką, susijusią su žemės ūkio ir žuvininkystės 
sektoriais; dėmesys visam gamtinių išteklių gyvavimo ciklui (nuo atsiradimo iki atliekų 
šalinimo); fondų naudojimas siekiant sukurti paskatų ir apribojimų sistemas; paramos
teikimas besivystančioms šalims, pvz., dalijantis technologijomis ir techninėmis žiniomis; 
daugiau dėmesio saulės, vėjo ir vandens energijos, kaip gamtinių išteklių, naudojimui; 
vartotojams ir gamintojams teikiama tinkama informacija ir galimybės aktyviai dalyvauti 
rengiant atitinkamą strategiją suteikimas; tolesnis ES politikos, skirtos skatinti valstybes nares 
parengti ambicingas programas (kuri, aišku, neturėtų „atbaidyti“ jų nuo šios veiklos), 
įgyvendinimas siekiant tikslo tvariai naudoti gamtinius išteklius.

Nepritariu prielaidai arba prognozei, kad tvaraus gamtinius išteklių naudojimo siekis ir 
alternatyvų paieška siekiant atkurti aplinkos pusiausvyrą pakenks ekonomikos augimui. Mano 
nuomone, naujovės naujų ekosistemų ir aplinkosaugos technologijų srityse turi perspektyvų 
tarptautinėje rinkoje ir gali sukurti darbo vietų. Manau, kad tvarus gamtinių išteklių 
naudojimas skatins mūsų ekonominės ir socialinės sistemų stabilumą ir klestėjimą, be to, 
padės sumažinti skurdo lygį (ypač per ilgesnį laikotarpį).
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Norėčiau pabrėžti, kad neturtingos gyventojų grupės ypač nukenčia, kai mažėja gamtinių 
išteklių kokybė ir kiekybė. Neturtingų kaimo vietovių gyventojų gyvenimas labai priklauso 
nuo gamtinių išteklių (vandens ir tinkamos naudoti žemės), jų įvairovės ir medžioklės bei
žvejybos sąlygų, taip pat miško produktų ir biomasės gamybai. Neturtingiems žmonėms 
mieste ir kaime ypač trūksta švaraus vandens ir oro, vandens gryninimo įrenginių ir patikimų 
energijos naudojimo galimybių. Daugelyje šalių nyksta miškai, sudarantys daugiau nei 
90 proc. biologinės įvairovės kaimo vietovėse ir padedantys išgyventi daugeliui ypač 
neturtingų žmonių. Maždaug 5–6 milijonai žmonių (daugiausia vaikai) kasmet miršta nuo 
vandeniu perduodamų ligų arba nuo oro ar vandens taršos sukeltų ligų.

Mokesčių reforma galėtų tapti tinkama šios politikos tąsos priemone bent jau tuo atveju, jei 
joje būtų numatyta pereiti nuo klestėti trukdančių mokesčių (darbo, kapitalo ir vartojimo 
srityse) prie klestėjimą skatinančių mokesčių. Be to, tenka apgailestauti, kad ligi šiol 
mokesčių reformų programos visuomet buvo skirtos mažinti darbo išlaidas. Vis dėlto reikėtų 
turėti omenyje, kad darbo našumas per pastaruosius 40 metų pakilo 270 proc., o energijos 
naudojimo našumas per tą patį laikotarpį padidėjo tik 20 proc., žaliavų naudojimo našumas –
100 proc. Šiuo metu reikėtų pakartotinai apsvarstyti mokesčių reformų programų uždavinius. 
Mokesčiai ir subsidijos gali būti naudojami technologijų naujovių diegimui skatinti. 

Kas numatyta Komisijos komunikate? Jame nėra jokių pasiūlymų dėl tikslų ir uždavinių. 
Jame netgi nėra krypties, kuria turėtų būti vystoma veikla, apibūdinimo. Kitaip tariant, 
Komisijos komunikatas nesuderintas su 6-aja AVP. Vis dėlto kaip tik ji turėtų tapti minimaliu 
tinkamos politikos pagrindu. Svarsčiau, ar nevertėtų parengti trumpą pranešimą su raginimu 
Komisijai atsiimti savo komunikatą ir parengti naują dokumentą. Atsižvelgdama į dabartinio 
komunikato rengimą (jis buvo rengiamas penkerius metus), nemanau, kad aplinkai arba 
ekonomikai būtų buvęs naudingas toks mano sprendimas. Tikiuosi, kad mano pranešime 
apibrėžta koncepcija gali pastūmėti įvykių raidą tinkama linkme, jei ji bus įtraukta į ES 
politikos kryptis ir į atskirų valstybių narių praktines priemones, tikslus ir tvarkaraščius, kurie 
turėtų būti įgyvendinti per ateinančius kelerius metus, o ne vilkinus 20 metų.


