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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl žaliosios knygos dėl rinkos priemonių, taikomų aplinkosaugos ir susijusiais politikos 
tikslais
(2007/2203(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į žaliąją knygą dėl rinkos priemonių, taikomų aplinkosaugos ir susijusiais 
politikos tikslais (COM(2007)0140),

– atsižvelgdamas į Briuselio Europos Vadovų Tarybos (2007 m. kovo 8–9 d.)
pirmininkaujančios valstybės narės išvadas, ypač I priedą „Europos energetikos politika“,

– atsižvelgdamas į Europos aplinkos agentūros ataskaitą „Naudojimasis rinka siekiant 
ekonomiškesnės aplinkos politikos“ (Nr. 1/2006)

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir į 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos, Ekonomikos ir pinigų politikos,  
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetų nuomones (A6-0000/2007),

Europos Sąjungos aplinkos apsaugos tikslai ir aplinkybės

A. kadangi atsižvelgiant į duomenis apie klimato kaitą reikia veikti energingai, siekiant 
apriboti šio reiškinio poveikį, ir kadangi Europos Vadovų Taryba nustatė tikslą iki 
2020 m. 20 proc. ir iki 2050 m. 60 proc. sumažinti į aplinką išmetamo CO2 kiekį, kadangi 
Europos Vadovų Taryba nustatė tikslą, kad atsinaujinančių energijos šaltinių energija 
sudarytų 20 proc. sunaudojamos energijos ir kad būtų 20 proc. pagerintas efektyvus 
energijos naudojimas,    

B. kadangi didėja įvairi tarša ir kyla pavojus išnaudoti gamtos šaltinius,

C. kadangi didėja daugelio rūšių gyvūnų ar augalų išnykimo pavojus ir kadangi Europos 
Sąjunga nustatė tikslą iki 2010 m. sustabdyti biologinės įvairovės mažėjimą,  

D. kadangi Europos Sąjungoje vis daugėja kelių transporto, ypač prekinio, ir dėl to išauga 
energijos naudojimas,

E. kadangi valstybių narių aplinkos mokesčiai (skirtingose valstybėse narėse jie sudaro nuo 2 
iki 5 proc. BVP) ir rinkos priemonės labai skiriasi ir kadangi aplinkos mokesčių dalis 
valstybių narių BVP per penkis metus sumažėjo,  

F. kadangi vidutiniškai 76 proc. su aplinka susijusių mokesčių sudaro energijos mokesčiai, o 
transporto – 21 proc., 

G. kadangi namų ūkiams tenka didžioji aplinkos mokesčių dalis, nors visų didžiausi energijos 
ir transporto naudotojai yra kiti ekonomikos sektoriai,  
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H. kadangi prognozės, susijusios su visuotiniu klimato kaitos poveikiu, neturi skatinti  
atotrūkio tarp ekonomikos augimo, gamybos būdų ir vartojimo, bet turėtų padėti keisti 
mūsų vystymosi modelį.    

Pastabos dėl žaliosios knygos 

1. džiaugiasi, kad primenamas principas „teršėjas moka“, bet apgailestauja, kad šis principas 
menkai siejamas su  rinkos priemonėmis, taikomomis aplinkosaugos tikslais;

2. apgailestauja, kad žaliojoje knygoje pagrindinis dėmesys skiriamas atmosferos taršai ir 
klimato atšilimui ir nepakankamai įvertinamas visas gamybos, paskirstymo ir vartojimo 
būdų poveikis aplinkai; 

3. apgailestauja, kad per mažas dėmesys skiriamas tarptautiniam lygmeniui;

Principai

4. pripažįsta, kad aplinkosaugos tikslams remti skirtos rinkos priemonės yra būdas, kaip 
galima pasiekti aplinkosaugos tikslų už prieinamą kainą; pabrėžia, kad šios priemonės 
negali pakeisti aplinkosaugos teisės aktų, kuriuose nustatyti tikslai, kurių siekiama, ir 
normų, kurių privaloma laikytis, ir kad tų priemonių veiksmingumas priklauso nuo to, 
kaip jos derinamos su kitomis priemonėmis, ir nuo abipusės jų darnos;    

5. pabrėžia, kad rinkos priemonės turi būti ekonomiškai ir socialiai priimtinos, ypač tiems 
asmenims, kurių pajamos mažesnės už kiekvienos valstybės narės atlyginimo vidurkį;

6. mano, kad progresyvus ir laipsniškas mokesčių augimas bėgant laikui turi būti vienas iš jų 
įgyvendinimo principų; 

7. pabrėžia, kad svarbų vaidmenį, siekiant aplinkos apsaugos tikslų, atlieka aplinkos 
mokesčiai ir kad neišvengiamai privaloma suderinti kai kurias priemones Europos 
lygmeniu, siekiant išvengti ekonominių iškraipymų tarp įmonių ir teritorijų;  

8. mano, kad Europos mokesčių priemonės neturi būti apribotos vien tik išmetamųjų teršalų 
leidimų arba kvotų sistemų, nes jos nėra geriausiai pritaikytos siekti išmetamųjų teršalų 
sumažinimo tikslų;  

9. primena, kad, nepaisant vienbalsiškumo principo mokesčių srityje, sutartyse taip pat 
numatyta glaudesnio bendradarbiavimo galimybė ir kad taikomas atviro koordinavimo 
metodas;  todėl ragina valstybes nares priimti sprendimus aplinkos mokesčių srityje 
Europos lygmeniu, kad būtų išvengta bet kokio mokesčių dempingo; 

10. remia nuostatą dėl darbo mokesčių sumažinimo, tačiau pabrėžia, kad šis sumažinimas 
susijęs ne tik su aplinkos mokesčių reforma; mano, kad šis sumažinimas turi būti dalis 
bendros mokesčių sistemos reformos, kurią vykdant būtų siekiama teisingesnio
paskirstymo tarp darbuotojų, vartotojų, įmonių, kapitalo pajamų ir finansinių paslaugų, 
siekiant aplinkos apsaugos ir socialinio teisingumo tikslų;

11. mano, kad kainų didinimas yra priemonė gamybos ir vartojimo būdams, taip pat kai kurių 
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rūšių transporto naudojimui paveikti; tačiau pabrėžia, kad tokios priemonės poveikis gali 
būti ribotas dėl mažo kai kurių sektorių lankstumo;

12. mano, kad kainas didinančių rinkos priemonių taikymas neturėtų išstumti iš atitinkamos 
rinkos mažesnes už atlyginimo vidurkį pajamas turinčių asmenų ir kad būtina tuo pačiu 
metu priimti kompensavimo priemones, skirtas šioms asmenų grupėms; 

13. pabrėžia, kad būtina turėti tikslius duomenis apie produktų būvio ciklo ir gyvenimo būdo 
poveikį, kad būtų galima pasirinkti veiksmingiausias priemones; 

Kokios priemonės kuriam sektoriui?

14. apgailestauja dėl vėlavimo persvarstyti teisės aktus, reglamentuojančius prekybą CO2 dujų 
išmetimo leidimais; mano, kad, persvarsčius  CO2 dujų išmetimo leidimų sistemą, turėtų 
labai sumažėti nemokamų leidimų;  

15. primena, kad transporto ir statybų sektoriuose sunaudojama daug energijos ir išmetama 
CO2 dujų ir kad jie dar nėra įtraukti į prekybos CO2 dujų išmetimo leidimais sistemą;

16. mano, jog vienu metu turėtų būti persvarstyti energetikos produktų ir sunkiųjų krovininių 
transporto priemonių („Eurovinjetė“) apmokestinimą reglamentuojantys Bendrijos teisės 
aktai, siekiant, kad dėl aplinkos mokesčių būtų greitai pakeisti įvairių ekonomikos 
sektorių veiksmai; 

17. mano, kad „Eurovinjetės“ direktyvos1 taikymą būtina padaryti privalomą visose 
valstybėse narėse, siekiant geresnio išorės išlaidų internalizavimo; mano, kad, norint 
išvengti transporto nukreipimo tais keliais, kurie neįtraukti į „Eurovinjetės“ direktyvą, 
direktyva turėtų būti taikoma visam kelių tinklui; 

18. mano, kad, persvarstant energetikos produktų apmokestinimą reguliuojančius teisės aktus, 
turėtų būti padidintas minimalus transporto, naudojamo pramoniniais ar komerciniais 
tikslais, mokesčių dydis; remia nuostatą, atsižvelgiant į CO2 dujų išmetimo lygį, padalyti 
apmokestinimo lygius į pavienius energetikos ir aplinkosaugos elementus; pabrėžia, kad, 
siekiant išvengti iškraipymų tarp valstybių narių, turėtų būti priimta mokestinių dydžių, 
įskaitant ir minimaliausią dydį, svyravimų kreivė; 

19. ragina Komisiją ir valstybes nares panaikinti Energetikos produktų mokesčių direktyvoje2

numatytas išimtis ir mokesčių lengvatas ir sutikti, kad ateityje už visų rūšių energiją būtų 
taikomas mokestis;

20. mano, kad statybų sektorius turi dideles perspektyvas, ir ragina valstybes nares sustiprinti 
savo politines iniciatyvas siekiant įgyvendinti tikslą sumažinti energijos poreikį ir taršą 
CO2 dujomis; pabrėžia, kad būtina remti tausiojo būsto, kuriame naudojama gamtos 

                                               
1 1993 m. spalio 25 d. Tarybos direktyvą 93/89/EEB dėl mokesčių už tam tikras transporto priemones, 
naudojamas prekėms gabenti keliais, ir rinkliavų bei naudotojo mokesčių už naudojimąsi tam tikromis 
infrastruktūromis taikymo valstybėse narėse (OL  L 279, 1993 11 12, p.32)
2 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).
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teikiama energija, vystymą;

21. siūlo, kad pagal Kioto protokole numatytas priemones kompensavimo sistemos būtų 
taikomos efektyvaus energijos naudojimo gerinimo darbams socialinių būstų sektoriuje 
finansuoti; 

Priemonės ir išskirtiniai sektoriai

22. mano, kad aplinkai kenksmingos veiklos subsidijų reforma neturi apsiriboti vien tik 
BŽŪP;

23. tikisi, kad Komisija, persvarstydama Bendrijos valstybės pagalbos aplinkos apsaugai 
gaires, realiai įvertins būtinybę keisti gamybos, eismo, transporto ir vartojimo būdus;

24. mano, kad, siekiant realios naudos vartotojams, turi būti nustatytas iš tiesų mažesnis PVM 
už ekologiškus produktus, taip pat turi būti taikomos pagalbinės priemonės, pvz., 
ekologinis ženklas ir sistema, kurią naudojant būtų galima lengvai palyginti produktus;  

25. nepritaria prekybos leidimais sistemos įdiegimui biologinės įvairovės srityje, taip pat orą 
teršiančių NOx ir SO2 dujų srityje;

26. ragina Komisiją numatyti savo iniciatyvose remti šiuo metu valstybių narių priimtas 
atsinaujinančių energijos šaltinių vystymo priemones; mano, kad būtina atlikti papildomus 
vertinimus, ypač ištirti biokuro būvio ciklą; 

Tarptautinė dimensija

27. pritaria tam, kad būtų nustatytas pasienio mokesčių koregavimo mechanizmas, kurį 
naudojant bus galima sumažinti išmetamą CO2 dujų kiekį ir išsaugoti ekonominį ES 
konkurencingumą; ragina Komisiją, remiantis kai kuriose valstybėse narėse atliktais 
tyrimais, parengti pranešimą tokio mechanizmo nustatymo klausimu ir parengti pasiūlymą 
dėl teisės akto; 

28. mano, jog siekiant, kad šis mechanizmas būtų priimtinas tarptautiniu mastu, jis turi būti 
nustatytas remiantis geriausiomis turimomis technologijomis ir būti palankus trečiosioms 
šalims, ypač besivystančioms šalims; 

o

o        o

29. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
parlamentams ir vyriausybėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Sąjunga yra ypač aktyvi aplinkos apsaugos srityje ir ėmėsi iniciatyvos apsvarstyti 
savo teritorijoje bei tarptautiniu mastu įgyvendinamus veiksmus, pvz., pagal Kioto protokolą. 
Jos istorija, pramoninis ir ekonominis vystymasis skatina  atsakomybę ir ragina būti 
pavyzdžiu bei imtis svarbaus vaidmens aplinkos apsaugos politikoje.   

Todėl reikia džiaugtis, kad Europos Parlamentas įsteigė Laikinąjį klimato kaitos komitetą. 
Šiandien reikalavimai aplinkos apsaugos srityje yra išaugę, kovojant su klimato kaita reikia 
dar rimtesnių veiksmų nei tie, kurie buvo iki šiol įgyvendinami. 
Taigi mums būtina suprasti, kad mūsų visuomenės veikia kurdamos gerovę pagal ekonominės 
ir socialinės pažangos modelį. Gerovės augimas visada priklausė nuo vis didėjančio žaliavų ir 
energijos kiekio. 

Pasirodo, kad ši pusiausvyra nuo šiol nebeturi pagrindo:  vis didesnis gamtos išteklių 
trūkumas, kuris pasireikš trumpalaikėje, vidutinio laikotarpio ar ilgalaikėje perspektyvoje, 
kels nuolatinį jų išgavimo ar panaudojimo išlaidų didėjimą ir išaugs jų paklausa tarptautiniu 
lygiu. 

Taip pat būtina kovoti dėl biologinės įvairovės atstatymo, šios kovos tikslas nėra apsaugoti 
„gyvąjį muziejų“, bet išsaugoti ar atstatyti ekologinių sistemų mums teikiamas gyvybines 
„paslaugas“.  Būtina susirūpinti ir žemės ūkio derliaus, oro, vandens, dirvožemio ir t. t. 
kokybe.

Šiuo metu mažai arba beveik visai nėra atsižvelgiama į žmogaus veiklos, ypač pramoninės ir 
ekonominės veiklos, aplinkosaugos išlaidas, kitaip sakant, išorines aplinkosaugos išlaidas.   

Europos Sąjunga, apsisprendusi geriau valdyti žmogaus veiklos poveikį aplinkai, gerai 
suprato būtinybę naudoti įvairius veikimo būdus, kad galėtų pasiekti tuos tikslus, kuriuos ji 
pati sau iškėlė.   
Taigi, Europos Sąjunga, nepaisant to, kad priėmė nemažai teisės aktų, iškėlė sau siektinų 
tikslų ir nustatė standartus, ėmėsi įgyvendinti ir kitas priemones, kurių pagalba būtų galima 
dar labiau prisidėti prie aplinkos apsaugos. Tarp šių papildomų priemonių galima paminėti 
finansinę paramą, teikiamą subsidijų forma, 7-osios pagrindų programos, skirtos moksliniams 
tyrimams ir ekologinėms technologijoms, biudžeto dalį tvariam vystymui skatinti, taip pat  
informavimo kampanijas ir prevencinius veiksmus. 
Be to, ES jau naudoja rinkos priemones, joms šiuo metu turėtų būti skirtas ypatingas dėmesys 
ir turėtų būti ieškoma naujų pasiūlymų.
ES, turinti nemažai patirties, sukauptos kai kuriose valstybėse narėse, yra šiandien pasiruošusi 
pasiūlyti atitinkamus veiksmus Bendrijos lygmeniu aplinkos apsaugos srityje, skatindama 
imtis naujų priemonių ir keistis valstybėms narėms gerąja patirtimi. Be abejo, šiai Bendrijos 
politikai turėtų pritarti visos valstybės narės ir reikėtų stengtis įveikti kai kurių valstybių narių 
atsargų požiūrį į mokesčių suderinimą, arba, jei neįmanoma rasti kito sprendimo, –
pasinaudoti glaudesniu valstybių narių bendradarbiavimu.
Pagrindinės priemonės, apie kurias bus kalbama atsižvelgiant į veiklos sektorių, yra finansinės 
paskatos ir mokesčiai. Pranešėja supranta būtinybę labiau gilintis į tokius klausimus, kaip 
atliekos, vandens politika, dirvožemis ir t. t., tačiau ji siekė labiau sutelkti dėmesį į 
prioritetinius sektorius ir pagrįsti rinkos priemonių taikymą juose, siekiant aplinkosaugos ir 
susijusių politikos tikslų. 
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Šiuo metu viena iš retai taikomų rinkos priemonių Bendrijos lygmeniu yra prekyba  išmetamų 
CO2 dujų leidimais; ateityje ši sistema turėtų būti peržiūrėta, siekiant pagerinti jos 
efektyvumą.

Reikia pripažinti, kad aplinkos mokesčių sistema yra labai skirtinga valstybėse narėse, be to, 
mokesčiai vis mažėja.  2004 m. pajamos, gaunamos iš aplinkos mokesčių  sudarė vidutiniškai 
2,9 proc. BVP penkiolikoje ES sudarančių valstybių narių, ir nors šis procentinis dydis buvo 
pakankamai mažas, jis dar sumažėjo 6,5 proc. 1999–2004 m. Taigi, būtina didinti šio dydžio 
vidurkį ir mažinti skirtumus tarp valstybių narių. 
Pranešėja sutinka, kad balsuojant dėl mokesčių labai svarbus yra vienbalsiškumas, tačiau 
pabrėžia, kad egzistuoja tam tikras neatitikimas tarp visų valstybių narių aplinkai kylančio  
pavojaus pripažinimo ir status quo išlaikymo aplinkos mokesčių srityje Bendrijos lygmeniu.

Tokia padėtis sudaro galimybę priimti nacionalinius sprendimus ir kelia pavojų, kad atsiras 
konkurencinių iškraipymų tarp įmonių ir valstybių narių.   Turint omeny konkurencingumą, 
ši padėtis taip pat skatina nesąžiningą konkurenciją ir daromas spaudimas nuolat mažinti 
mokesčių normas, todėl kyla pavojus, kad bus prarastas pasitikėjimas viešaisiais finansais ir 
viešosios politikos parama, ypač aplinkos apsaugos srityje.
Jeigu nėra galimybės priimti sprendimų mokesčių srityje, tai galima panaudoti išmetamųjų 
teršalų leidimų arba kvotų sistemas, kaip vieninteles įmanomas Bendrijos priemones. O jei 
prekybos išmetamų CO2 dujų leidimais sistema neleidžia pasiekti tikslo, t. y. sumažinti CO2
dujų išmetimą, tai reikėtų suabejoti tokios sistemos taikymu ir jos efektyvumu kituose 
sektoriuose. Be to, tarša kai kuriomis išmetamomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
arba kitomis orą teršiančiomis NOx ir SO2 dujomis, priklauso nuo vietinių sąlygų. Kalbant 
apie biologinę įvairovę, biologinės įvairovės kompensavimo sistema neatrodo priimtina.
Kadangi siūloma sukurti ex nihilo išskirtinę natūralią zoną, sunaikinant ar neapsaugant kitos 
zonos, kurioje būtų įgyvendinamas ekonominis ar gyvenamųjų būstų statybos projektas.  Ši 
kompensavimo sistema atrodo iliuzinė, nes negali būti lygybės tarp šių dviejų zonų.
Kad rinkos priemonės būtų efektyvios, jos turi papildyti viena kitą ir būti suderintos su 
kitomis priemonėmis, taip pat jų svarbą turi suprasti piliečiai ir joms pritarti; kad jos nebūtų 
suprastos vien tik kaip  ES primestas dar vienas papildomas suvaržymas.

Skatinant europiečius gyventi ir vartoti taip, kad būtų tausojama aplinka ir būtų sumažintas 
neigiamas žmogaus veiklos poveikis ekologinėms sistemoms, reikia užsitikrinti, kad piliečiai 
turi galimybę tai padaryti. Negalima, pvz., bausti darbuotojo už tai, kad į darbą atvyksta 
nuosavu automobiliu, jei jam nėra sudaryta galimybė naudotis kolektyviniu transportu.

Be to, kad pastangos būtų socialiai priimtinos, jos turi būti nuoseklios ir dėl jų neturėtų 
nukentėti sunkioje finansinėje padėtyje esančios šeimos. Jeigu, siekiant apmokestinti 
produktus ir paslaugas, reikia tam tikro atsargumo, tai gal būt yra įmanomi kiti sprendimai, 
pvz., bendros mokesčių sistemos derinimas, remiantis solidarumo ir socialinio teisingumo 
principais, kad būtų pasiekti ES aplinkos apsaugos tikslai. Iš tikrųjų, tenka konstatuoti, kad 
didžioji įmonių ir kapitalo pajamų mokesčių dalis buvo perkelta ant namų ūkių, be to, 
didesnius mokesčius moka mažesnes pajamas gaunantys asmenys.
Vis dėlto rinkos priemonės nėra apribotos vien tik mokesčių taikymu, valstybės narės taiko ir 
kitas priemones, pvz., energetinio naudingumo sertifikatus arba žaliųjų sertifikatų sistemą. 
Taigi, egzistuoja ir kitos galimybės, kurių poveikis aplinkos apsaugai, socialiniam ir 
ekonominiam sektoriui dar turės būti ištirtas. 
Turint omeny ES ir jos valstybių narių konkurencingumą, būtina pabrėžti, kad kai kurios 



PR\691625LT.doc 9/9 PE396.669v01-00

LT

politikos, ypač krovinių pervežimo transporto srityje, būtų dar efektyvesnės, jei jos būtų 
taikomos Europos lygmeniu. Galima pastebėti, kad kai kuriose valstybėse narėse kelių 
transportui nustatyti mokesčiai, nepadėjo sumažinti prekių srauto Europos lygmeniu, bet 
paskatino nukreipti transportą tais keliais, kurie nėra apmokestinti.  Atsižvelgdama į vidaus 
rinką, ES turi iš naujo įvertinti savo požiūrį į laisvąją konkurenciją ir savo pastangas labiau 
nukreipti į aplinkos apsaugos sritį, nei į rinką. 
ES suvokia, kokia užduotis jos laukia, sprendžiant klimato kaitos problemas, ir yra pakankamai 
įspėta, kad galėtų numatyti galimas nesėkmes ir jų išvengti, įgyvendindama savo šiuo metu 
nustatytą politiką.  Amerikos mokslininkai neseniai atliko tyrimą, kurio metu buvo nustatyta, 
kad, palyginti su 1990 m., CO2 dujų išmetimas  padidėjo 35 proc., jei šie duomenys būtų 
oficialiai patvirtinti, tai būtų labai blogas ženklas, siekiant užsibrėžto tikslo, t. y. iki 2012 m. 
sumažinti CO2 dujų išmetimą 5 proc., laikantis Kioto protokolo tikslų.     
Pranešėja suvokia, kokie sunkumai kyla, siekiant priimti tarptautiniu lygmeniu sprendimus, 
kurie padėtų efektyviai kovoti su klimato kaita. Europos Sąjunga turi derinti savo pastangas, 
mažindama CO2 dujų išmetimą, siekdama mažinti išmetamųjų dujų taršą tarptautiniu 
lygmeniu ir atsižvelgti į tarptautines prekybos taisykles, ypač nediskriminuoti savo 
komercinių partnerių. Pasienio mokesčių koregavimo mechanizmas, kurį jau numatė kai 
kurios valstybės narės ir kuriam pritariama pranešime, yra priimtinas sprendimas, taigi, jam 
turėtų pritarti visos valstybės narės ir Komisija.    Šis mokestis gali neatitikti kai kurių 
Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) principų nuostatų, todėl Komisija 
turi atsižvelgti į PPO nuostatus. PPO nuostatuose teigiama, kad valstybėms narėms leidžiama 
imtis apsaugos priemonių, taip pat ir protekcionistinių, kurios būtinos norint užtikrinti 
žmogaus, gyvūnų ar augalų gyvybės ar sveikatos apsaugą ar susijusios su senkančių gamtos 
išteklių apsauga.
Prognozės, susijusios su visuotiniu klimato kaitos poveikiu, taip pat bendrai su žmogaus 
veiklos įtaka gamtai, tuo pačiu ir žmogaus sveikatai, neturi skatinti  atotrūkio tarp ekonomikos 
augimo, išteklių naudojimo, gamybos būdų ir vartojimo, bet turėtų padėti keisti mūsų 
vystymosi modelį. Šis teiginys turėtų paskatinti mus pereiti prie kitokio mūsų vakarietiškos 
visuomenės egzistavimo modelio. 

Taigi, mums turėtų kilti tokie klausimai: kokį kitą modelį, kitokią politiką reikėtų įgyvendinti, 
siekiant mūsų aplinkosaugos tikslų?  Ar įmanoma nepakeitus mūsų gyvenimo būdo, 
nesimažinus gamybos nei vartojimo išspręsti mums iškilusius aplinkos apsaugos uždavinius?
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