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I. ES ISTORIJA IR
FUNKCIONAVIMAS
Europos Sąjungos istorija
Dabartinė Europos Sąjunga išaugo tiesiogiai iš Europos politikų ryžto užkirsti kelią būsimiems smurtiniams konfliktams Europoje
po Antrojo pasaulinio karo. Iš pradžių buvo siekiama suvienyti šalis, sukuriant glaudesnį pramonės ir ekonominį bendradarbiavimą.
Nuo to laiko ES įsipareigojimai plėtėsi kaip atsakas į naujus iššūkius, o prie Sąjungos prisijungė daug naujų valstybių.

2

1950:

Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Schumanas pasiūlė sujungti Vakarų Europos anglies ir plieno pramonę.
Taip buvo pasirašyta Paryžiaus sutartis, 1951 m. įsteigusi Europos anglių ir plieno bendriją (EAPB), kurios narėmis tapo
šešios valstybės: Belgija, Prancūzija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai ir Vakarų Vokietija.

1957:

Tos pačios šešios valstybės pasirašė Romos sutartis ir įsteigė Europos ekonominę bendriją (EEB) ir Europos atominės
energijos bendriją (Euratomą). Valstybės narės ėmė šalinti tarp jų esančias prekybos kliūtis ir palaipsniui kurti „bendrą
rinką“.

1967:

EEB, EAPB ir Euratomo institucijos susijungė ir suformavo bendras institucijas: Europos Komisiją, Europos Vadovų
Tarybą ir Europos Parlamentą (kurio narius iš pradžių rinkdavo nacionaliniai parlamentai).

1973:

Į Europos Bendriją (EB) įstojo Danija, Airija ir Jungtinė Karalystė.

1979:

Pirmą kartą buvo surengti tiesioginiai rinkimai į Europos Parlamentą, suteikę galimybę EB valstybių narių piliečiams
balsuoti už pasirinktus kandidatus.

1981:

Į Europos Bendriją įstojo Graikija.

1986:

Į Europos Bendriją įstojo Portugalija ir Ispanija.
EB vyriausybės pasirašė Suvestinį Europos aktą, sukūrusį vieną bendrą rinką, kurioje žmonės, prekės, kapitalas ir
paslaugos gali judėti laisvai visoje EB.

1992:

Pasirašyta Mastrichto sutartis, įsteigusi Europos Sąjungą ir įtvirtinusi naujas valstybių narių bendradarbiavimo formas,
pavyzdžiui, gynybos klausimais ir teisingumo ir vidaus reikalų reikaluose.
ES vadovai susitarė įsteigti Ekonominę ir pinigų sąjungą, per dešimtmetį įvedant bendrą Europos valiutą, už kurią būtų
atsakingas Europos centrinis bankas.
Vienos bendros rinkos kūrimas formaliai jau baigtas, bet dar liko atlikti nemažai darbo, siekiant įgyvendinti pažadą dėl
laisvo žmonių, prekių, kapitalo ir paslaugų judėjimo.

1995:

Į Europos Sąjungą (ES) įstojo Austrija, Suomija ir Švedija.

1999:

Europos bendra valiuta euras buvo oficialiai išleista ir įvesta kaip oficiali valiuta 11 ES valstybių narių, suformavusių
vadinamąją euro zoną.

2001:

Į euro zoną įstojo Graikija.
Pasirašyta Nicos sutartis, nustačiusi ES institucijų reformas, siekiant pasirengti Sąjungos plėtrai, kai 2004 m. įstos dešimt
naujų valstybių narių.

2002:

Sausio 1 d. įvedamas euras: eurų banknotai ir monetos pakeičia nacionalines valiutas 12-oje iš 15-os ES valstybių narių:
Austrijoje, Belgijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Airijoje, Italijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose,
Portugalijoje ir Ispanijoje.
Pradėjo darbą Konventas, kuriame siekiama Europos ateitį aptarti su šalių narių nacionalinių vyriausybių ir parlamentų,
šalių kandidačių, Europos Komisijos ir Europos Parlamento atstovais.

Konventas ES vadovams pateikė parengtą Sutarties dėl Konstitucijos Europai projektą. Valstybių narių vyriausybės
pradėjo derybas dėl pasiūlymų.

2004:

Į ES įstojo dešimt naujų valstybių, iš kurių aštuonios yra Rytų ir Vidurio Europoje. Tai tokios šalys: Čekijos Respublika,
Estija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Slovakija ir Slovėnija, taip pat Kipras bei Malta.
ES vadovai pasiekė susitarimą dėl Sutarties dėl Konstitucijos Europai, pakeičiančios visas ES sutartis vienu dokumentu
ir įvedančios permainas Sąjungos veikloje. Ratifikacijos procesas valstybėse narėse gali užtrukti dvejus metus. Sutartis
ims galioti tik tada, kai ją patvirtins visos ES valstybės narės.

2005:

Dėl Konstitucinės sutarties įvyko referendumai keturiose valstybėse: Liuksemburgas ir Ispanija balsavo už, tačiau
Prancūzija ir Nyderlandai – prieš.

2007:

Į ES įstoja Rumunija ir Bulgarija, šalių narių skaičius išauga iki 27.
Prie euro zonos prisijungia Slovėnija.
ES lyderiai pradeda derybas dėl naujosios ES sutarties, kuri yra pasirašoma Lisabonoje 2007 m. gruodį.
ES švenčia 50-metį.

2008:

Prie euro zonos prisijungia Kipras ir Malta.
Vyksta pasiruošimas Lisabonos sutarties ratifikacijai visose 27 ES šalyse narėse. 24 šalys narės šią sutartį ratifikuoja per
savo nacionalinius parlamentus, tačiau Airija referendume pasisako prieš. Pradedamos diskusijos apie tai, kaip reaguoti
į neigiamą Airijos balsą.

2009:

Slovakija rengiasi euro įvedimui; šalių, kuriose yra įvesta vieninga valiuta skaičius išaugs iki 16.
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Kaip funkcionuoja ES?
Už kasdieninę Europos Sąjungos veiklą yra atsakingos trys
pagrindinės institucijos: Europos Komisija, Europos Sąjungos
Ministrų Taryba ir Europos Parlamentas. Dvi kitos institucijos
– Europos Teisingumo Teismas ir Europos Audito Rūmai –
taip pat atlieka esmines funkcijas, savo srityse užtikrindamos,
kad ES įstatymų būtų laikomasi ir ES biudžetas būtų tinkamai
leidžiamas. Europos centrinis bankas atsako už euro
kontroliavimą.

Europos Komisija
Tai ES vykdomoji institucija arba „viešoji tarnyba“. Ji atlieka
keturias pagrindines funkcijas:
• siūlo naujus ES įstatymus;
• administruoja ir įgyvendina ES politiką ir biudžetą;
• įgyvendina Europos teisės aktus (kartu su Europos
Teisingumo Teismu);
• atstovauja ES tarptautinėje arenoje, dalyvaudama
derybose dėl tarptautinių susitarimų kai kuriose politikos
srityse visos ES vardu.
Kas penkerius metus ES vyriausybės skiria naujus Komisijos
pirmininką ir narius (šiuo metu po vieną iš visų 27 ES valstybių
narių), kuriuos tvirtina Europos Parlamentas. Kiekvienas
komisaras atsako už tam tikrą ES politikos sritį ir Briuselyje
turi mažą asmeninį biurą ir valdybą, kurioje dirba nuolatiniai
ES valdininkai.
Europos Komisija yra politiškai atskaitinga Europos
Parlamentui, kuris turi teisę pareikšti nepasitikėjimą Komisijos
pirmininku ir nariais bei ją paleisti.
Pagal Lisabonos sutartį Europos komisarų skaičius turi
būti sumažintas iki dviejų trečdalių nuo visų ES šalių narių
komisarus skiriant pagal rotacinę sistemą.

Europos Sąjungos Ministrų Taryba
Tai pagrindinis Europos Sąjungos sprendžiamasis organas.
Į Europos Sąjungos Tarybos sudėtį įeina po vieną ministrą
iš kiekvienos ES valstybės narės. Posėdžiaujantys ministrai
keičiasi priklausomai nuo svarstomų reikalų (pvz., visų
ES valstybių narių aplinkosaugos ministrai posėdžiauja
„Aplinkosaugos Taryboje“, o žemės ūkio ministrai – „Žemės
ūkio Taryboje“).
27 valstybių narių ministrai pirmininkai ir/arba prezidentai bei
Europos Komisijos Pirmininkas susitinka Europos Vadovų
Tarybose, paprastai sukviečiamose keturis kartus per metus.
Šiuose viršūnių susitikimuose nustatoma bendra ES politika ir
sprendžiami reikalai, kurie negali būti sprendžiami žemesniu
lygiu.
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Pagal Lisabonos sutartį Europos Tarybai pirmininkaus
prezidentas, ES lyderių paskirtas dviejų su puse metų
laikotarpiui, kurį leidžiama vieną kartą pratęsti.
Nepaisant skirtingos sudėties, Taryba atlieka šešias
pagrindines funkcijas:
• leidžia ES įstatymus (atlieka tai drauge su Europos
Parlamentu, kai svarstoma dauguma politikos klausimų,
tačiau veikia savarankiškai, kai sprendžiami ypač svarbūs
reikalai);
• koordinuoja plataus pobūdžio ekonominės politikos kryptis,
kurių laikosi ES valstybės narės;
• sudaro tarptautines sutartis ES vardu su viena ar daugiau
valstybių ar tarptautinių organizacijų;
• drauge su Europos Parlamentu tvirtina ES biudžetą;
• formuoja ES bendrąją užsienio ir saugumo politiką;
• koordinuoja valstybių narių teismų ir policijos
bendradarbiavimą baudžiamosios teisės srityje.
Dauguma šių funkcijų yra susijusios su sritimis, kuriose ES
valstybės narės sutiko perleisti savo suverenumą ir sprendimų
priėmimo įgaliojimus ES. Tačiau dviejų paskutinių funkcijų
atžvilgiu valstybės narės perdavė Sąjungai tik labai ribotas
galias, nors ir sutiko bendradarbiauti daugelyje sričių (šis
procesas vadinamas „tarpvalstybiniu bendradarbiavimu“).
Šios galios yra praplečiamos pagal Lisabonos sutartį. Drauge
su ES diplomatine tarnyba, siekiant padidinti ES įtaką
tarptautinėje arenoje, taip pat bus sukurtas naujas Sąjungos
vyriausiojo įgaliotinio užsienio ir saugumo politikai postas.
Daugelyje politikos sričių Taryba priima sprendimus
„kvalifikuota balsų dauguma“. Tai tokia sistema, kai kiekvienai
valstybei tenkančių balsų skaičius apytiksliai priklauso nuo
tos šalies gyventojų skaičiaus. Pagal Lisabonos sutartį ES
perims „dvigubos daugumos“ balsavimo sistemą dėl siūlymų
tam, kad jie taptų įstatymais, kad būtų pritarta, reikės bent
jau 55 % ES šalių narių, reprezentuojančių bent jau 65 %
Sąjungos gyventojų, balsų.
Tačiau sprendimai itin jautriais klausimais, tarp jų ir dėl
ES sutarčių pataisų bei nutarimų, susijusių su naujų narių
priėmimu, yra priimami vienbalsiai, suteikiant visoms
valstybėms teisę savarankiškai vetuoti pasiūlymus. Pagal
Lisabonos sutartį klausimų, dėl kurių nutariama vienbalsiai,
skaičius bus sumažintas praplečiant daugumos balsavimo
taisyklę maždaug 50 naujų įstatymų leidybos sričių.
Europos Sąjungos Tarybai rotacijos tvarka kas pusmetį
pirmininkauja vis kita valstybė narė. Pagal Lisabonos
sutartį naujas Europos Tarybos prezidentas pirmininkaus
ES aukščiausiojo lygio susitikimams, ES užsienio politikos
vadovas pirmininkaus užsienio reikalų ministrų susitikimams,
tačiau pirmininkavimo rotacijos tvarka bus išlaikoma visuose
Tarybos susitikimuose.

Europos Teisingumo Teismas

Europos Parlamentas atstovauja Europos Sąjungos
piliečiams, kurie tiesiogiai renka Parlamento narius (EPN) kas
penkerius metus. Balso teisę turi visi registruoti ES piliečiai.
Dabartinį Parlamentą, išrinktą 2004 m. birželį, sudaro 785
nariai iš visų 27 ES valstybių narių. Jie posėdžiauja ne
nacionaliniuose komitetuose, bet septyniose visos Europos
politinėse grupėse. Didžiausia grupė šiuo metu – tai centro
dešiniųjų Europos liaudies partija, antra pagal dydį – centro
kairiųjų Europos socialistų partija.

Šiame Liuksemburge įsikūrusiame teisme dirba teisėjai iš
visų valstybių narių. Teismas užtikrina, kad valstybės narės
laikytųsi įstatymų, kuriuos patvirtino Briuselyje, ir kad ES teisė
būtų vienodai interpretuojama ir taikoma visose valstybėse
narėse.

EP nariai atstovauja visiems skirtingiems požiūriams į ES nuo radikaliausių, palaikančių glaudesnę Europos integraciją,
iki pageidaujančių, kad jų valstybės išstotų iš ES.
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Europos Parlamentas

Europos Audito Rūmai
Šiame Liuksemburge įsikūrusiame teisme dirba atstovai iš
visų valstybių narių, stebintys ES biudžeto išlaidas. Audito
Rūmai tikrina, ar deramai surenkamos visos Europos
Sąjungos pajamos ir ar teisėtai, taupiai naudojamos lėšos
numatytai paskirčiai.

Parlamentas atlieka keturias pagrindines funkcijas:
• drauge su Europos Sąjungos Taryba priima ES įstatymus
daugelyje sričių;
• vykdo demokratinę ES institucijų priežiūrą;
• tvirtina arba atmeta biudžetą, kurį teikia Taryba;
• kartu su Taryba priima sprendimus dėl naujų valstybių
priėmimo į ES.
Parlamentas yra vienintelė visiškai atvira visuomenei ES
institucija: EP nariai susitinka su visuomene; EP debatai,
nuomonės ir nutarimai yra skelbiami viešai.
Pagal Lisabonos sutartį Parlamento narių skaičius bus
sumažintas iki 750, neskaitant Parlamento prezidento.
Parlamento vaidmuo taip pat bus išplėstas jam suteikiant
bendras sprendimų priėmimo galias platesniame politikos
sričių spektre.

Kas sprendžia?
Nors naujus įstatymus svarstymui teikia Europos Komisija,
juos priima arba atmeta Europos Sąjungos Taryba
(kurią sudaro ministrai, atskaitingi savo nacionaliniams
parlamentams ir rinkėjams) ir Europos Parlamentas (kurio
nariai yra tiesiogiai atskaitingi savo rinkėjams).
Srityse, kuriose abi institucijos turi bendrą sprendimo galią,
teikiami pasiūlymai yra svarstomi drauge, siekiant suderinti
galutinę teisės akto formą. Šis ilgas procesas gali užtrukti
daug mėnesių ar metų.
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II. Imigracija
Daugelyje ES valstybių narių imigracija yra politiškai
jautrus klausimas. Įtemptai diskutuojama, ar mūsų
ekonomikoms bei visuomenėms yra naudingas
arba žalingas leidimas ES gyventi ir dirbti žmonėms
iš Europos Sąjungai nepriklausančių šalių. Ne mažiau
karštai svarstoma, kaip griežtai turėtų veikti vyriausybės,
neleisdamos nelegaliems migrantams patekti į šių vyriausybių
šalis ir išsiųsdamos atgal nelegaliai apsigyvenusius.
Šie ginčai smarkėja dėl dabartinio finansinio nuosmukio,
didinančio nedarbą daugelyje Europos dalių ir labiau
slegiančio valstybių biudžetus.
Be to, ES valstybėms narėms tenka įveikti iššūkius, kuriuos
kelia didėjantis gyventojų mišrumas drauge su šalių
visuomenėse vykstančia sparčia socialine, kultūrine bei
religine kaita. Kai kas laiko ją teigiama raida, tačiau įžvelgia
ir sukeliamų rūpesčių – iš vienos pusės, dėl galimų grėsmių
tradiciniam europiniam „gyvenimo būdui“, kita vertus,
dėl stiprėjančio rasizmo ir migrantų bei etninių mažumų
diskriminacijos.
ES imigracijos politika taikoma tik žmonėms, atvykstantiems
gyventi ir dirbti ES iš kitų pasaulio dalių. Ji nedaro poveikio
žmonėms, gyvenantiems 27-iose ES valstybėse narėse, nes
jie turi teisę dirbti ir gyventi bet kurioje Europos Sąjungos
vietoje (tiesa, kai kurios valstybės narės laikinai apribojo
šią teisę Vidurio ir Rytų Europos šalių, prisijungusių prie ES
2004-aisiais ir 2007-aisiais metais, gyventojų atžvilgiu). Todėl
pastarasis klausimas šiame dokumente nėra nagrinėjamas.
Daug diskusijų sukelia klausimas dėl migrantų integracijos,
kuri padėtų jiems visaverčiai dalyvauti „prieglobsčio“ šalies
ekonominiame, socialiniame, politiniame, pilietiniame bei
kultūriniame gyvenime; taip pat diskutuojama, kokiu mastu
būtina reikalauti, kad migrantai prisitaikytų prie visuomenių,
kuriose dabar gyvena, o kokiu jie galėtų laisvai laikytis
savo papročių bei tradicijų. Tačiau pateikiama informacinė
medžiaga nėra skirta šiam klausimui nagrinėti.
Be to, kyla klausimas kaip elgtis su prieglobsčio prašymais,
kuriuos pateikia žmonės, atvykstantys į ES siekdami
tarptautinės apsaugos dėl jiems gręsiančio persekiojimo
savo šalyje, o ne dėl ekonominių priežasčių.
Daug diskutuojama kaip reikėtų apibūdinti žmones, kurie be
reikiamų leidimų atvyksta į šalį, ten gyvena ir dirba. Daugelis
teigia, jog jų nederėtų vadinti „nelegaliais migrantais“, kadangi
fizinis asmuo apskritai negali būti „nelegalus“ – nelegali tik šių
asmenų veikla. Todėl jie linkę taikyti sąvoką „neatitinkantis
reikalavimų“. Šiame dokumente, kad būtų paprasčiau,
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visgi vartojama sąvoka „nelegalus“, nes būtent ją iki šiol
dažniausiai vartoja viešuose debatuose.

Pagrindiniai klausimai
Pagrindinis iššūkis ES ir nacionalinės politikos formuotojams
– suderinti skirtingus šios srities politikos siekinius: pritraukti
migrantus iš ES nepriklausančių šalių, nes, daugelio manymu,
jų reikia dėl ekonominių priežasčių, tačiau atgrasinti juos nuo
nelegalaus atvykimo į ES.
Abu šie klausimai – legali ir nelegali migracija – labai susiję
ir dažnai painiojami, nes daugelis žmonių mintyse sieja
debatus dėl kovos su nelegalia migracija ir leistinos arba net
skatinamos legalios migracijos ribas.
Daugelį ES valstybių narių tai paskatino priimti dvikryptį
metodą: stengtis stiprinti savo šalies ir ES sienų apsaugą,
kad žmonės negalėtų patekti į Europos Sąjungą be leidimo,
o tuo pat metu atverti legalios migracijos kanalus, siekiant
pritraukti darbuotojus, kurių, daugelio nuomone, reikia
ES darbo rinkos spragoms užpildyti, t.y., gauti trūkstamų
darbuotojų tam tikroms darbo vietoms. Kai kas teigia, jog ES
politika dėl legalios migracijos gali būti patikima tik tuomet, jei
ES pirmiausia pademonstruos, jog gali užtikrinti veiksmingą
nelegalios migracijos politiką.
Iš tiesų, dėl toliau pateikiamų priežasčių, kur kas didesnės
pažangos ES lygmeniu pasiekta kuriant griežtesnės
kontrolės mechanizmus (į ES atvykstančių asmenų pasienio
kontrolę ir pan.) bei kovojant su nelegalia migracija, negu
harmonizuojant legalios migracijos politiką.
Tuomet kyla klausimas „kas turėtų ką daryti“: kokiu mastu
atskiros ES valstybės narės gali laisvai spręsti savo
imigracinės politikos dalykus, o kokiu mastu šio klausimo
reikėtų imtis ES arba net pasauliniu lygmeniu, nes mūsų
pasaulis tampa vis judresnis, o žmonės gali vis lengviau
keliauti iš vienos šalies į kitą?

Pagrindiniai faktai
Beveik 4 % ES gyventojų yra migrantai iš Europos Sąjungai
nepriklausančių šalių. Jie atvyksta į ES dėl daugelio
priežasčių, įskaitant darbą, mokymąsi arba susijungimą su
šeimos nariais.
Apytikriais skaičiavimais dabar pasaulyje yra per 200 milijonų
migrantų (3 % pasaulio gyventojų). ES teritorijoje gyvena 42

Įvairiose ES dalyse migracijos schemos labai skiriasi. Ne
piliečiai (tiek ES, tiek ne ES piliečiai) sudaro mažiau nei 4
% visų Suomijos ir Vengrijos gyventojų. Kitame šios sekos
gale yra Liuksemburgas, kur jie sudaro daugiau nei trečdalį
visų gyventojų.
Be to, labai skiriasi migrantų rūšys ir vietos, iš kurių jie
atvyksta. Prancūzijoje pastaraisiais metais daugiau nei pusę
atvykėlių sudaro šalyje jau gyvenančių migrantų šeimos, tuo
tarpu kitos šalys priima daugiau naujų migrantų darbininkų.
Vokietijoje didžiausia migrantų grupė yra turkai, tuo tarpu JK
trys didžiausios grupės – tai airiai, indai ir lenkai.
Tačiau, apskritai tariant, migraciją vis didina išliekantys
skirtumai tarp turtingiausių ir skurdžiausių pasaulio šalių, o
ES dėl geografinės padėties didžiausias spaudimas tenka
pietinėms ir rytinėms išorės sienoms.

A deliberative polity-making project

milijonai šių migrantų, tarp jų 14 milijonų yra kitoje valstybėje
narėje gyvenantys ES piliečiai, o 28 milijonai yra gimę
Europos Sąjungai nepriklausančiose šalyse.

Pagrindiniai debatų
dėl imigracijos
elementait
Daugelio ekspertų teigimu, vien padidėjęs gimstamumas
ir kvalifikacijos kėlimas nepadės sumažinti atsirandančio
darbuotojų trūkumo. Todėl vis labiau įsiplieskia debatai dėl
galimo legalios migracijos vaidmens – svarstoma, ar ji galėtų
ir turėtų pašalinti šį trūkumą bei padidinti ES darbo jėgos
apimtis, o daugiausiai dėmesio skiriama klausimui, kas būtų
legalūs migrantai ir koks jų skaičius.
Daugelis darbdavių skundžiasi, jog negali rasti darbuotojų
laisvoms darbo vietoms užimti, remdamiesi vien nacionaline
darbo jėga. Be to, jų teigimų, nors ekonominis nuosmukis vis
didina nedarbą ES, kai kuriuose sektoriuose ir toliau trūksta
darbuotojų.

Daugelis migrantų ES gyvena ir dirba legaliai, pateikę
prašymus ir gavę reikiamas vizas. Kiekvienoje šalyje tikslus
migrantų skaičius priklauso nuo tos šalies vyriausybės
patvirtintos imigracijos politikos, nustatančios, kiek legalių
migrantų šalis norėtų priimti arba kiek jų reikėtų.

Reikia pridurti, kad dauguma dabartinių migrantų ES dirba
nekvalifikuotą darbą. Norintieji pritraukti daugiau migrantų
teigia, jog Europos Sąjungos siekis išlikti pasaulio ekonomikos
žaidėja ir pirmauti čia pagrindiniuose sektoriuose (kaip
technologijos bei paslaugos) reiškia, kad jai prireiks daugiau
specializuotų ir ypač kvalifikuotų darbuotojų, kurių kitose
pasaulio dalyse galbūt galima rasti daugiau.

Tačiau kiti atvyksta į ES nelegaliai (neturėdami reikiamų vizų)
arba legaliai, bet, pasibaigus vizos galiojimui, lieka gyventi
ir dirbti nelegaliai. Europos Komisijos skaičiavimai rodo,
jog 2006 m. ES buvo iki 8 milijonų nelegalių imigrantų, o
daugiau nei pusę iš jų sudarė legalūs atvykėliai, kurie pasiliko
ilgesniam laikui, nors nebeturėjo teisės.

Todėl jie pasisako už dvikryptį metodą: priemones geriau
kvalifikuotai nacionalinei darbo jėgai sukurti ir drauge leidimą
priimti daugiau migrantų likusioms laisvoms darbo vietoms
užimti.

Diskusijos apie tai, kiek migrantų kasmet priimti, vyksta
Europos gyventojų sudėties pokyčių fone – kai kuriose
ES šalyse jau pradėjo mažėti gyventojų, be to, populiacija
senėja, nes apskritai žmonės turi mažiau vaikų ir gyvena
ilgiau negu praeityje.

Tačiau kitų teigimu, Europai nereikia migrantų šiems
trūkumams pašalinti. Jie nurodo kai kuriose ES valstybėse
narėse kylantį nedarbo lygį ir tvirtina, jog problema
išsprendžiama perkvalifikuojant „nacionalinius“ darbuotojus
– suteikiant jiems reikiamų įgūdžių ir padedant lengviau
pakeisti darbo vietą bei profesiją.

Bendrai prognozuojama, jog nuo dabar iki 2050 metų ES
gyventojų sumažės nuo 495 iki 472 milijonų, vyresnių nei 64
metų asmenų skaičius padidės nuo dabartinių 81 milijono iki
daugiau nei 141 milijono, tuo tarpu jaunesnių nei 15 metų –
sumažės nuo dabar gyvenančių beveik 80 milijonų iki daugiau
nei 63 milijonų (nors įvairiose šalyse ši schema skiriasi).

Be to, jų teigimu, priėmus kur kas daugiau migrantų,
viešosioms paslaugoms, kaip aprūpinimas būstu ir sveikatos
priežiūra, tektų pernelyg didelis krūvis, o vyriausybės,
kurių biudžetai jau dabar pernelyg įtempti, susidurtų su
didelėmis papildomomis išlaidomis reikiamoms papildomoms
paslaugoms teikti.

Pasitvirtinus tai reikštų, jog mažesniam darbingo amžiaus
žmonių skaičiui tektų išlaikyti vis daugiau pagyvenusių
žmonių, pensininkų. Todėl gali pristigti darbuotojų tam tikrų
rūšių laisvoms darbo vietoms užimti, o gerovės valstybei tektų
sunkesnė našta, nes mažiau žmonių mokėtų mokesčius, kurių
reikia pagyvenusių žmonių pensijoms, sveikatos priežiūrai ir
panašiai.

Drauge nerimaujama dėl migrantų sukeliamo socialinio,
kultūrinio bei religinio poveikio vietos bendruomenėms.
Kai kas tvirtina, jog migrantai iš pagrindų pakeis europinį
„gyvenimo būdą“, ir ypač atkreipia dėmesį į pastaraisiais
metais didėjantį musulmonų bendruomenių poveikį Europos
visuomenėms. Taip pat nerimaujama dėl vis didėjančios
Europos visuomenių fragmentacijos, nes tiek migrantai, tiek
visuomenės, kuriose jie dabar gyvena, toliau laikosi savo
tradicijų bei papročių užuot taikęsi prie didėjančios įvairovės.
Tačiau kiti teigia, jog mišresnė gyventojų sudėtis gali būti
vertinga visai visuomenei, ir nurodo, kad legalūs migrantai
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prisideda prie išlaidų papildomoms viešosioms paslaugoms,
kurių reikia jų poreikiams „tenkinti“ - tam panaudojami
mokesčiai, kuriuos jie moka, kaip ir „nacionaliniai“
darbuotojai.
Ir šiuo atveju, diskusijas apie migrantams teikiamų viešųjų
paslaugų kainą dažnai painioja teiginiai dėl išlaidų, susijusių
su nelegaliais migrantais. Keletas tarptautinių susitarimų
nustato, jog nelegalūs migrantai turi gauti būtiną medicininę
priežiūrą, o jų vaikams turi būti leidžiama lankyti mokyklą, nes
viena ir kita yra pagrindinės žmogaus teisės. Tačiau praktikoje
gali būti sunku jiems tai užtikrinti. Be to, kadangi dauguma
nelegalių migrantų nemoka jokių įmokų į socialinio draudimo
fondus, tik nedaugelis turi teisę gauti susijusias išmokas,
kaip pensijos, bedarbių pašalpos arba parama vaikams, nors
daugelyje šalių jiems teikiama tam tikra pagrindinė parama,
pavyzdžiui, maistas, apranga arba būstas.

Kas priima
sprendimus?
Imigracijos politika yra vykdoma keliais lygmenimis, nes tai
pasaulinis reiškinys, kuris sukelia padarinių visai ES, atskiroms
valstybėms narėms, regionams ir vietos bendruomenėms.
Tarptautiniu lygmeniu migrantų teises reglamentuoja plati
sutarčių ir tarptautinės teisės sistema. Europiniu lygmeniu
ES valstybės narės taip pat stengiasi sukurti bendrą įstatymų
sistemą migracijai reglamentuoti.
1999 m. ES vadovai sutarė sukurti tai, ką jie pavadino
„laisvės, saugumo ir teisingumo erdve“, kuri suteiktų ES naujų
galių kai kuriose srityje, įskaitant imigracijos bei prieglobsčio
politiką ir sienų kontrolę. Tačiau trys ES valstybės narės – JK,
Airija ir Danija – išsaugojo teisę nepriklausyti nuo (nebūti
saistomoms) jokių ES teisės aktų šiose srityse.
ES vadovai taip pat sutarė koordinuoti savo nacionalinę
legalios imigracijos politiką, siekdami galutinio tikslo – sukurti
vieningą tvarką visiems migrantams, norintiems atvykti į
Europos Sąjungą.
Tačiau dabar ES atlieka ribotą vaidmenį – tik nustato
pagrindines taisykles dėl migrantų atvykimo ir gyvenimo
sąlygų, tuo tarpu nacionalinės vyriausybės ir toliau visiškai
kontroliuoja savo imigracines sistemas, pačios spręsdamos,
kiek ir kokių migrantų priimti šalyje, suteikdamos leidimus
dirbti bei gyventi ir panašiai.
Kalbant apie didesnio vaidmens suteikimą ES šioje srityje,
vienas iš pagrindinių argumentų yra laisvo judėjimo principas,
įkūnytas ES vaidmenį ir galias nustatančiose sutartyse; šis
principas suteikia ES piliečiams teisę gyventi ir dirbti bet
kurioje ES vietoje, taip pat panaikina sienų kontrolę tarp
daugumos ES šalių.
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Tai sukėlė nerimą, jog nekontroliuojant daugumos ES vidaus
sienų, migrantai gali pasinaudoti šią palankia padėtimi ir sykį
patekę į Europos Sąjungą keliauti po ją be leidimo. Be to,
tai reiškia, jog vienos šalies priimti sprendimai dėl priimtinų
migrantų skaičiaus ir elgesio su šalyje jau gyvenančiais
bei dirbančiais nelegaliais migrantais gali turėti sklindančio
pertekliaus šalutinį poveikį kitoms valstybėms narėms. (Kai
kas teigia, jog migrantams reikėtų suteikti laisvo judėjimo
teisę ES, nes tuomet būtų lengviau suderinti prieinamos
darbo jėgos rezervus su darbdavių poreikiais.).
Visa tai paskatino ES vyriausybes artimiau bendradarbiauti
valdant savo sienas bei nustatant pagrindines taisykles dėl
legalios migracijos, tačiau nesistengiant kurti „ant vieno
kurpalio tempiamos“ politikos, nes skiriasi valstybių narių
ekonominė padėtis, poreikis darbuotojams migrantams,
esama imigrantų populiacija ir taip toliau.
Vieni norėtų, kad ES būtų skirtas dar didesnis vaidmuo
imigracijos politikos srityje, tačiau yra ir kitų, pageidaujančių
gerokai sumažinti dabartines jos galias.
Kai kas abejoja, ar ES apskritai reikia bendros imigracijos
politikos, nes šį klausimą, jų nuomone, reikėtų palikti spręsti
vien tik valstybėms narėms. Jie reikalauja, kad nacionalinės
vyriausybės turėtų pagrindinę teisę spręsti, ką įleisti į savo
šalis, kiek migrantų reikia jų ekonomikai, ar mišresnė
gyventojų sudėtis šalims bus naudinga ar žalinga, ar jos
pajėgs mokėti už papildomas viešąsias paslaugas, kurių
prireiks didėjančiai migrantų populiacijai.
Dabartinės ES galios užsiimant imigracijos politika apima dvi
sritis:

				

Legali migracija

Bet kurioms ES priemonėms, susijusioms su legalia migracija,
turi vieningai pritarti visos 27 valstybės narės. Pasiūlytas
naujas priemones būtina aptarti su Europos Parlamentu,
tačiau jo nuomonė nėra saistanti.
Daugumoje ES politikos sričių išimtinę teisę siūlyti naujus
ES įstatymus turi Europos Komisija. Taip nustatyta siekiant
užtikrinti, jog naujos priemonės bus siūlomos tik tuomet, jei
pasitarnaus visos ES interesams, o ne kuriai vienai šaliai
arba šalių grupei. Tačiau imigracijos politika yra itin jautrus
dalykas, todėl šioje srityje teise teikti naujus siūlymus Europos
Komisija dalijasi su nacionalinėmis vyriausybėmis, taigi tiek
Komisija, tiek valstybė narė gali pateikti naują siūlymą.
Kaip jau sakyta, ES veiksmų mastas šioje srityje taip pat yra
ribotas, o atskiros valstybės narės išlaiko sprendimų kontrolę
dėl to, kam suteikiama teisė atvykti į jų šalis, ten gyventi ir
dirbti, pavyzdžiui, panaudodamos:

Šių pokyčių rėmėjai teigia, jog dabartinis reikalavimas
vienbalsiai priimti sprendimus dėl pasiūlytų naujų įstatymų ir
ribotas Komisijos bei Parlamento vaidmuo šioje srityje kliudo
pažangai kuriant bendrą europinį požiūrį. Be to, jie teigia, kad
taip mažinama demokratiška vyriausybių atskaitomybė už
savo sprendimus, priimamus ES lygmeniu.

• balų sistemas – daugiausia dėmesio skirdamos įgūdžiams,
kurių reikia laisvoms darbo vietoms užimti, tuo tikslu
nustatydamos, kokių įgūdžių reikėtų, ir vertindamos
prašymus gyventi bei dirbti pagal atitikimą arba neatitikimą
šioms reikmėms (kaip, pavyzdžiui, JK).

Lisabonos sutarties nuostatų kritikų teigimu, jos suteiktų
pernelyg daug galių ES, palyginus su klausimais, kurie ir
toliau liktų nacionaliniai.

Kai kuriose šalyse galios priimti sprendimus dėl taisyklių,
užtikrinančių leidimus gyventi ir dirbti, yra suteiktos ir
regionams (pavyzdžiui, Belgijoje, Vokietijoje ir Ispanijoje).
Lisabonos sutartis, kuri reformuotų ES sprendimų priėmimo
procedūras, apima ir pokyčius dėl sprendimų priėmimo būdo
legalios imigracijos politikos srityje. Daugiau sprendimų
(Taryboje) būtų priimama valstybių narių balsų dauguma,
panaikinant dabartinį reikalavimą, kad visiems naujiems
pasiūlymams vienbalsiai pritartų visos 27 šalys. Norint
siūlymą paversti įstatymu, jam turėtų pritarti ir Europos
Parlamentas, o Europos Komisijai būtų suteikta išimtinė teisė
teikti naujų ES priemonių siūlymus daugelyje sričių, susijusių
su imigracija.
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• kvotų sistemas – nustatydamos, kokį bendrą ribinį
migrantų skaičių galima priimti per vienerius metus, ir
šiuos sprendimus pirmiausia pagrįsdamos pageidavimais
dėl bendro papildomų migrantų skaičiaus, o ne konkrečių
ekonominių poreikių tenkinimu (pavyzdžiui, Austrija, Italija
ir Portugalija); arba

Tačiau valstybių narių požiūrių skirtumai bei šio klausimo
politinis jautrumas reiškia, jog, netgi įgaliojus Lisabonos
sutarčiai, pažanga kuriant bendrą imigracijos politiką ir toliau
vyks lėtai.
Šiuos skirtumus iš dalies galima paaiškinti valstybių narių
praeities patirtimi imigracijos srityje. Kai kurios jau seniai
priima darbuotojus migrantus, tuo tarpu kitos iki pastarojo
meto laikė save „ne imigracijos šalimis“, nes (bent iš pradžių)
priimdavo migrantus tik laikinais pagrindais. Tuo tarpu Vidurio
ir Rytų Europos šalys, dėl turimo žemesnio ekonominio
išsivystymo lygio, dar tik patirs didelio masto imigraciją.
Be to, nors visos ES šalys susiduria su panašiomis
gyventojų sudėties tendencijomis, labai skiriasi tiek pokyčių
dydis, apimtys ir sparta, tiek priemonės, priimamos šioms
problemoms spręsti.
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1 lentelė1. Ką turėtų nuveikti ES, pasitikdama legalią migraciją2?
Politikos variantai

Argumentai „už“

Argumentai „prieš“

Nulinė imigracija – užkirsti kelią, kad
į ES nebeatvyktų daugiau migrantų

• Didėjantis nedarbas reiškia,
jog ES daugiau nebereikia
darbuotojų migrantų: laisvos
darbo vietos turėtų būti skirtos
tų šalių piliečiams Suteikus
kvalifikaciją darbininkams
piliečiams, naujų įgytų įgūdžių
pakaks „kvalifikacijos spragoms“
pašalinti ir laisvoms darbo
vietoms užimti Imigracijos
sustabdymas pagerintų viešąsias
paslaugas kaip aprūpinimo būstu
bei medicininės priežiūros, nes
sumažėtų papildoma našta,
kuri joms tenka dėl didesnio
darbuotojų migrantų skaičiaus
Migrantai kuria vis labiau
fragmentuotas visuomenes,
mesdami iššūkį „europiniam“
gyvenimo būdui, nes yra atvykę
iš kitokias istorines, kultūrines bei
religines tradicijas turinčių šalių

• Niekada nebus galima suręsti
visiškai „nelaidžių“ ES sienų
• Labai brangiai kainuotų užtikrinti
tokį pasienio kontrolės lygį,
kurio reikėtų nelegaliam žmonių
patekimui į ES sustabdyti
Uždraudus priimti į ES daugiau
migrantų nepavyktų išspęsti
problemų, kurias sukelia kintanti
ES gyventojų sudėtis – dėl šių
pokyčių pristigs darbuotojų visoms
prieinamoms darbo vietos užimti,
o tai stabdys ekonominį augimą
Vien kvalifikacijos suteikimo
piliečiams nepakaks „kvalifikacijos
spragoms“ ES užpildyti, ypač darbo
jėgos trūkumui viešųjų paslaugų
sektoriuje (kaip sveikatos priežiūra)
pašalinti
• 	Siekiant užtikrinti, kad į šalį
nepatektų jokių migrantų, reikės
daugiau administracinių patikrinimų
tiek ES, tiek ne ES piliečių atžvilgiu
• 	Prieš imigracija nukreipta
politika skatina vertinti migrantus
neigiamai, kaip „grėsmę“
visuomenei
• 	Mišresnė, įvairesnė gyventojų
sudėtis yra vertinga visuomenei

Kvotų sistema: yra pagrįsta
nustatymu, kokį absoliutųjį ribinį
bendrą migrantų skaičių šalis gali
kasmet priimti.Šito galima pasiekti
ir partnerystėmis: taikant dvišales
bei daugiašales sutartis su kitomis
šalimis, kad būtų gauta šaliai
reikalingų papildomų darbuotojų.

• Skatinant visos darbo jėgos
prieinamumą darbdaviams,
mažinamas kintančios ES
gyventojų sudėties poveikis
ekonomikai
• Sprendžiami konkrečios šalies
poreikiai tiek itin didelės, tiek
mažos kvalifikacijos srityje
• Ji pagrista principu „kas
pirmesnis, tas greitesnis“
ir nediskriminuoja pagal
išsilavinimą, kvalifikaciją arba
kitus kriterijus
• Vyriausybėms suteikiama
galimybių geriau planuoti
viešąsias paslaugas, nes
tiksliai žinoma, kiek papildomų
darbuotojų joms reikės „tenkinti“
• Griežtai apribojus priimtinų
migrantų skaičių, mažinama
vis labiau fragmentuotos
visuomenės grėsmė ir šios
fragmentacijos metamas iššūkis
europiniam gyvenimo būdui

• Kvotos yra netikslus ir sunkiai
valdomas instrumentas: sunku
nustatyti kvotų lygius, kurie tiksliai
atitiktų šalies poreikius ir būtų
greitai pritaikomi prie kintančių
ekonominių aplinkybių
• Pagal šią sistemą į šalį
atvykstančių darbuotojų migrantų
kvalifikacija gali neatitikti
konkretaus darbdavių poreikio tam
tikrų rūšių darbuotojams
• Nesprendžiamas ES konkurencinį
pranašumą suteikiantis kai kurių
sektorių specifinis poreikis gauti itin
kvalifikuotų darbuotojų

1
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Toliau pateiktose lentelėse nurodyti pateiktieji pasirinkimai ir jų šalininkų bei priešininkų argumentai, išdėstyti viešuose debatuose ankščiau nusakytais
klausimais. Teiginių „už“ ir „prieš“ pagrįstumas nėra vertinamas: tiesiog pateikiami politikų, kampanijų dalyvių ir ekspertų pasisakymai, palaikantys arba
paneigiantys konkrečius požiūrius.
ES valstybės narės dažnai taiko sujungtus toliau išvardytus politikos variantus, vadovaudamosi savo šalies politine bei ekonomine padėtimi. Nei viena
valstybė narė nepasirinko visiško imigracijos sustabdymo arba visiško „laissez-faire“ (nereguliavimo) metodo, tačiau kai kurios Europos politinės partijos
pasisako už nulinę imigraciją, o kai kurios šalys (pavyzdžiui, Švedija) ėmė labiau taikyti paklausa, bet ne kontrole pagrįstą metodą.

Argumentai „už“

Argumentai „prieš“

Atrankinė migracija (vyriausybės
iniciatyva): taikant balų sistemą,
išsilavinimo, kalbos, amžiaus ir
kitų kriterijų pagrindu nustatoma,
kas gali atvykti į konkrečią šalį

• Šalys gauna galimybę pasirinkti,
kokios rūšies migrantų jai
reikėtų, siekiant pašalinti darbo
jėgos ir kvalifikacijos trūkumus,
atsiradusius dėl ES gyventojų
sudėties pokyčių
• Šalys gauna galimybę
pasirinkti tuos migrantus, kurie,
jų manymu, taptų „gerais“
piliečiais ir prisidėtų prie šalies
ekonomikos
• Ši sistema padeda vyriausybėms
teikti atitinkamas viešąsias
paslaugas, kaip aprūpinimo
būstu, ligoninės ir panašiai,
nes iš anksto žinoma, kiek
papildomų darbuotojų reikės
„tenkinti“
• Ji palengvina viešųjų paslaugų
teikimą visiems gyventojams,
nes vyriausybės gali parinkti
darbuotojus migrantus, kurių
skubiai reikia personalo trūkumui
šiuose sektoriuose pašalinti

• Vyriausybėms tenka
administracinė našta vertinti
galimų migrantų kvalifikaciją bei
panašiai ir rašyti „pažymius“
• Sunku greitai įvertinti, kokių
įgūdžių šaliai reikėtų vienu ar kitu
metu, ir atsižvelgti į ekonomikos
pokyčius, dėl kurių šie poreikiai
galėtų pakisti
• Gali atsirasti neatitikimų tarp
reikiamo migrantų skaičiaus bei
rūšies ir tokių darbuotojų pasiūlos,
t.y., vyriausybės gali priimti
darbuotojus, kurių darbdaviams
nebereikia, ir atvirkščiai
• Nėra sprendžiamas mažai
kvalifikuotų darbuotojų (kurie šiuo
metų sudaro daugumą migrantų)
poreikis šalinant darbo jėgos
trūkumą kai kuriuose sektoriuose

Atrankinė migracija (darbdavių
iniciatyva): bendrovėms leidžiama
nustatyti, kokių darbuotojų joms
reikėtų, o tuomet daugiausia
dėmesio skiriama įgūdžiams, kurių
pasiūlos ES nepakanka (pavyzdžiui,
sveikatos, inžinerijos sritims)

• 	Tai padeda užtikrinti, jog bus
priimti ekonomikos poreikius
atitinkantys migrantai, nes
būtent darbdaviams geriausiai
žinoma, kokios rūšies
darbuotojų jiems reikėtų, kur
stinga darbo jėgos bei įgūdžių
• Tai reiškia, jog darbdaviai gali
„importuoti“ jiems reikalingus
įgūdžius, nekeldami grėsmės
ES piliečių darbo vietoms
• Ši sistema mažina integracijos,
kalbos mokėjimo ir panašias
problemas, nes apskritai
manoma, jog itin kvalifikuoti
darbuotojai lengviau integruojasi
į juos priimančią visuomenę
• Ši sistema administruojama
lengviau negu kai kurios kitos

• 	Tai reiškia, jog vyriausybės
mažiau galės kontroliuoti, kas
atvyksta į jų šalis
• Dėl galimų didelių darbuotojų
migrantų antplūdžių viešosioms
paslaugoms kiltų gerokai didesnės
naštos rizika
• Dėl to padidės viešųjų paslaugų
teikimo kaina, tačiau išlaidas teks
padengti mokesčių mokėtojams,
o ne darbdaviams, gaunantiems
pelno iš papildomų darbuotojų
• Darbdaviai gali pasirinkti, jog
mažindami sąnaudas samdys
pigesnius darbuotojus migrantus;
taip jie pažemintų bendrą
atlyginimų lygį ir atimtų darbo
vietas iš ES piliečių

A deliberative polity-making project
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Politikos variantai

Argumentai „už“

Argumentai „prieš“

„Laissez-faire“ (nereguliavimo)
metodas: Niekaip nereglamentuoti
darbuotojų migrantų skaičiaus bei
rūšies paliekant sprendimus rinkai,
t.y., įsileidžiant kiekvieną, galintį
rasti darbo

• Ši sistema įgyvendinama pigiau
negu kitos, nes būtų galima
atsisakyti vizų kontrolės
• Ji pagerintų šalies
konkurencingumą, nes
leistų veiksmingiau suderinti
darbuotojų pasiūlą ir darbdavių
poreikius.
• Jei egzistuotų atitinkami
mechanizmai, darbdaviai galėtų
samdyti darbuotojus bet kur
pasaulinėje darbo jėgos rinkoje
ir taip lengvai užpildytų laisvas
darbo vietas
• Padidėjusią viešųjų paslaugų
teikimo papildomiems
darbuotojams migrantams kainą
padengtų jų mokami mokesčiai
• Lygių galimybių siūlymas
visiems, atvykstantiems gyventi
ir dirbti ES, sumažintų pasaulio
nelygybes

• Darbuotojai migrantai galėtų
„užimti“ ES piliečių darbo
vietas, siūlydami pigiau teikti
paslaugas, mielai sutikdami dirbti
ilgesnį darbo laiką ir taip toliau
Pigiai „importuotai“ darbo jėgai
visuotinai numušant kainas,
galėtų sumažėti kiekvieno
darbuotojo atlyginimas, pablogėti
jo darbo sąlygos Darbdaviai
galėtų piktnaudžiauti šia sistema
ir pažeidinėti darbuotojų teises
Vyriausybės visiškai negalėtų
kontroliuoti bendro gyventojų
skaičiaus, todėl būtų sunku
planuoti aprūpinimą atitinkamomis
viešosiomis paslaugomis bei
atlaikyti šioms paslaugoms
teksiantį didžiulį ir brangų krūvį
Siekiant „tenkinti“ papildomus
darbuotojus migrantus, didės
viešųjų paslaugų kaina Sistema
didins pasaulio nelygybes, nes
gali sukelti intensyvesnį „smegenų
nutekėjimą“ iš besivystančių šalių
į ES

ES valstybės narės išlaiko savo sienų kontrolę, nors ES
įgyvendino kelis instrumentus, kurie turėtų užtikrinti valstybių
narių atitikimą kai kurioms pagrindinėms taisyklėms ir tam
tikrą šių šalių nuoseklumą sprendžiant nelegalių migrantų
klausimus, be to, paspartintų pažangą kuriant bendrą politiką,
skirtą nelegaliai migracijai įveikti.
Viena iš tokio poreikio priežasčių yra aplinkybė, kad sykį
patekę į ES migrantai gali palyginti lengvai keliauti per jos
teritoriją, nes kertant daugelį ES vidaus sienų yra panaikinta
pasų kontrolė. Tai reiškia, jog valstybės narės turi bendrą
interesą – užtikrinti stiprias „išorės“ sienas.

A deliberative polity-making project

Nelegali migracija ir sienų kontrolė

Todėl ES suteikiama daugiau galių įvesti priemones, skirtas
nelegaliai migracijai ir sienų kontrolei. Be to, pritariant balsų
dauguma užuot reikalavus vienbalsio 27 valstybių narių
pritarimo, bus lengviau priimti sprendimus dėl naujų siūlymų
šioje srityje. Tačiau bet kuriems naujiems teisės aktams turės
pritarti Europos Parlamentas.
Ypač prieštaringas šios srities klausimas yra vadinamasis
„naštos pasidalijimas“ – kiek šalys, patiriančios mažesnį
spaudimą arba neturinčios ES išorinių sienų, turėtų padėti
šalims, kurioms dėl jų geografinės padėties tenka susidurti
su daugybę žmonių, bandančių nelegaliai kirsti jų sienas.
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2 lentelė. Ką turėtų nuveikti ES, pasitikdama nelegalią migraciją3?
Politikos variantai

Argumentai „už“

Argumentai „prieš“

Stiprios sienos: apsupimas
sienomis ir sustiprinta pasienio
bei saugumo kontrolė nelegalių
migrantų patekimui į ES stabdyti

• Užkerta kelią migrantams patekti
į ES be leidimo, nelegaliai
pereinant per jos sienas
• Padeda mažinti tarptautinį
nusikalstamumą, nes griežta
sienų kontrolė taip pat gali
kovoti su narkotikų kontrabanda,
prekyba žmonėmis ir panašiai
Leidžia vyriausybėms daug
aiškiau matyti, kas apskritai
atvyksta į šalį, ir sukurti politiką,
kuri spręstų papildomo viešųjų
paslaugų poreikio ir kitus
panašius klausimus

• Įgyvendinimas brangiai kainuotų,
nes sustiprintai sienų kontrolei
ir kitiems panašiems dalykams
reikėtų darbo jėgos bei įrangos
• Galėtų žūti daugiau žmonių, nes
galimi migrantai būtų priversti
rinktis pavojingesnius kelius į ES
• Sistema galėtų paskatinti
kontrabandos ir nelegalaus
žmonių gabenimo verslą (bei
didintų kainas), nes kelionė taptų
sudėtingesnė, todėl sunkiau
įveikiama pavieniams migrantams
• ES ir ne ES piliečiams būtų
mažiau patogu keliauti dėl galimai
užsitęsiančių administracinių
patikrinimų
• Dėl sustiprintos pasienio kontrolės
būtų varžomos pilietinės laisvės
• Nesprendžiamos problemos,
susijusios su didžiausia nelegalių
migrantų grupe – pasilikusiais
šalyje, pasibaigus vizos galiojimui
Šimtaprocentinis efektyvumas
kelia abejonių, net tam tikras
skaičius nelegalių migrantų
sugebėtų „pralįsti per tinklą“

Griežti patikrinimai šalies
viduje bei atvykimo ir išvykimo
punktuose: biometrinės tapatybės
kortelės; padidintų inspektavimo
galių suteikimas policijai
darbo apsaugos ir imigracijos
pareigūnams; sankcijų skyrimas
nelegalius migrantus samdantiems
darbdaviams

• Sumažina šalyje nelegaliai
gyvenančių ir dirbančių žmonių
skaičių
• Leidžia vyriausybėms aiškiau
matyti, kas bet kuriuo metu yra
šalyje
• Gali imtis nelegalaus sienų
perėjimo ir užkirsti jam kelią,
taip pat identifikuoti atvykėlius,
pasilikusius baigus galioti jų vizai
• Sistema galėtų sumažinti
nelegalius darbuotojus (įskaitant
gyvenančius legaliai, tačiau
neturinčius leidimo dirbti)
• Ji leidžia bausti darbdavius,
nepaisančius taisyklių ir galbūt
išnaudojančius nelegalius
darbuotojus

• Sistemą brangu įgyvendinti,
daug kainuotų įranga bei
darbo jėga (tiesa, sykį įdiegus
būtinas sistemas, išlaidų įrangai
sumažėtų)
• Dėl sustiprintos ES piliečių ir
ne piliečių kontrolės, pereinant
ES ir šalių vidaus sienas, būtų
varžomos pilietinės laisvės
• Atsiranda duomenų apsaugos
problemų, pavyzdžiui, iš keliautojų
reikalaujama pateikti daugiau
asmeninės informacijos, kuri
vėliau gali būti panaudota kitiems
tikslams

3
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Spręsdamos esamų nelegalių migrantų klausimą bei siedamos užkirsti kelią naujų migrantų atvykimui į ES tiek dabar, tiek ateityje, šalys paprastai sujungia
toliau išvardytus politikos variantus. Vienas iš pagrindinių klausimų, su kuriuo susiduria ES valstybės narės, yra kaina: visos šalys skiria lėšų sienų apsaugai,
tačiau kai kurios nemažai išteklių atiduoda ir reikalams, susijusiems su jų teritorijose jau gyvenančiais nelegaliais migrantais. Sprendimas kaip siekti
pusiausvyros (ir kiek išleisti) kiekvienoje šalyje paprastai priklauso nuo politinių debatų padėties ir visuomenės požiūrio į nelegalią migraciją.

Argumentai „už“

Argumentai „prieš“

Kuriamos partnerystės su ne ES
šalimis, skirtos stiprinti jų sienas
ir atgrasinti žmones nuo bandymų
nelegaliai patekti į ES

• 	Ją įdiegus reikėtų mažiau
brangių programų, skirtų
nelegaliems emigrantams
grąžinti į kilmės šalis arba
sulaikyti juos ES
• Nemažai atsakomybės už
galimų nelegalių migrantų
identifikavimą bei sulaikymą yra
perduodama suinteresuotoms
ne ES šalims
• Sustiprinant nacionalinių sienų
kontrolę abiejuose galimų
nelegalių migrantų kelionės
galuose, sukuriama papildoma
kliūtis, kurią jiems tektų įveikti

• Reikės didelio abipusio šalių
partnerių pasitikėjimo
• Šalys partnerės gali paversti
ES vyriausybes “įkaitėmis’,
reikalaudamos daugiau pinigų už
bendradarbiavimą
• Teisė išvykti iš gimtosios šalies yra
tarptautiniu lygmeniu pripažinta
žmogaus tiesė
• Nėra jokių garantijų, jog šalyse
partnerėse nebus korupcijos arba
piktnaudžiavimo valdžia, todėl
migrantai galėtų susidurti su
žmogaus teisių pažeidimais
• Dėl griežtos sienų kontrolės ne ES
šalyse galėtų žūti daugiau žmonių,
taip pat didėtų nusikalstamumas,
nes nelegalūs migrantai vis tiek
stengtųsi pereiti per šias sienas
• Sistema sunkia administracine
našta slėgs šalis, turinčias ribotus
viešuosius išteklius

Kuriamos partnerystės su šalimis,
skirtos migracijos priežastims
pašalinti – skatinamas ekonominis
vystymasis, demokratija ir
teisėtumas, tuo būdu silpninant
paskatas išvykti iš šalies

• Besivystančiose šalyse
padaugėja galimybių gauti darbą
ir pajamų, gerėja darbo sąlygos
• Padeda apsaugoti žmones nuo
pavojingų kelionių į turtingesnes
šalis, tokiu būdu ir nuo galimos
žūties.
• Ilgalaikėje perspektyvoje ji
sumažins pasaulio nelygybes,
o ES turi moralinį įsipareigojimą
remti ši procesą nepaisant
poveikio migracijai

• Siekiant tikro skirtumo, reikės
didelių užsienio investicijų ir
paramos vystymuisi
• Prireiks tvirtos ir nuoseklios visų
ES valstybių narių išorės santykių
politikos, o šį procesą sunku
koordinuoti
• Esama tam tikrų įrodymų,
jog užuot mažinęs migracijos
srautus vystymasis juos didina,
nes daugiau žmonių gali leistis
į kelionę, ieškodami naujų
galimybių

A deliberative polity-making project
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3 lentelė. Elgesys su nelegaliais migrantais, jau patekusiais į ES
Politikos variantai

16

Argumentai „už“

Argumentai „prieš“

Sulaikymas ir „sugrąžinimas“:
Daugiau priemonių nelegaliems
migrantams sulaikyti, siekiant kaip
įmanoma greičiau išsiųsti juos
namo

• Šalyje sumažina nelegalių
migrantų skaičių
• Padidėjusi ilgo sulaikymo ir
išsiuntimo namo rizika gali
atgrasinti žmones nuo pastangų
atvykti į ES
• Mažėja „juodosios ekonomikos“,
kur nelegalūs migrantai gauna
iš darbdavių atlyginimą grynais
pinigais ir nemoka mokesčių
• Pašalindama nelegalius
darbuotojus iš darbo rinkos,
sistema užtikrina, kad darbdaviai
negalėtų jų išnaudoti mažai
mokėdami ir nesutekdami net
teisių minimumo

• Sistema bus efektyvi, tik sujungtus
ją su griežta atvykstančiųjų ir
keliaujančiųjų po šalį kontrole
• Ji brangi ir niekada neužtikrins
šimtaprocentinio efektyvumo,
nes kai kurie nelegalūs migrantai
sugebės išlikti nepastebėti
• Visa tai reiškia, jog šalyje jau
esantys nelegalūs migrantai
niekada neturės naudos iš jokios
amnestijos, be to, jų nebus galima
panaudoti siekiant sumažinti
darbuotojų trūkumą esamoje
darbo rinkoje.
• Ilgalaikis nelegalių migrantų
sulaikymas (kai jie negali būti
nedelsiant išsiųsti namo) arba
rizika dėl jų sugrąžinimo į
pavojingas šalis kelia klausimų
apie žmogaus teises.

Selektyvūs įstatymai šalyje jau
esantiems nelegaliems migrantams
„legalizuoti“: teisinis statusas
siūlomas atskirų atvejų pagrindu
atsižvelgiant į tai, ar jie turi darbą,
šeimą bei panašiai, ar galėtų tapti
našta, teikiant viešąsias paslaugas
ir taip toliau

• Sumažina šalyje nelegaliai
gyvenančių ir dirbančių migrantų
skaičių
• Suteikia galimybę lanksčiai ir
pigiai išspręsti šalyje jau esančių
nelegalių migrantų problemą.
Leidžia vyriausybėms bet
kuriuo konkrečiu metu reaguoti
į užimtumo rinkos reikalavimus,
legalizuojant tuos nelegalius
migrantus, kurių šaliai dabar
reikia
• Sistema užtikrina, jog darbdaviai
vienodai elgsis su visais
darbuotojais, užuot išnaudoję
neturinčius teisinio statuso
• Ji gali sudaryti sąlygas, kad
šalyje jau esantys nelegalūs
migrantai būtų „sureguliuoti“ ir
panaudoti siekiant sumažinti
darbo jėgos arba įgūdžių
trūkumą darbo rinkoje
• Ji didina valstybės pajamas, nes
pirmiau nelegalūs darbuotojai
migrantai pradeda mokėti
mokesčius ir gali daugiau
prisidėti prie ekonomikos ir
vietos bendruomenės

• Ji sukuria nelegalios migracijos
„traukos“ veiksnį, kadangi gali
paskatinti didesnio žmonių
skaičiaus pastangas atvykti į šalį,
joje gyventi ir dirbti be leidimo,
tačiau tikintis vėliau įteisinti savo
padėtį.
• Leisdama nelegaliems migrantams
gauti teisinį statusą ir pasilikti
pačių „pasirinktoje“ šalyje, sistema
apdovanoja už neteisėtumą
• Leisdama nelegaliems migrantams
pasilikti, ji apdovanoja darbdavius
už jų samdymą
• Leidus pirmiau nelegaliems
migrantams gauti teisinį statusą
ir pasilikti šalyje, didesnė
papildoma našta tenka viešosioms
paslaugoms, pavyzdžiui,
aprūpinimui būstu ir medicininei
priežiūrai

Argumentai „už“

Argumentai „prieš“

Visuotinis įteisinimas: bet kuriuo
metu skelbiamos amnestijos šalyje
esantiems nelegaliems migrantams,
suteikiant jiems galimybę legaliai
gyventi ir dirbti šalyje

• Sumažina šalyje nelegaliai
gyvenančių ir dirbančių migrantų
skaičių
• Pigu įgyvendinti, nes
vyriausybėms nereikia atskirų
atvejų pagrindu priiminėti
sprendimų dėl prašymų likti ir
dirbti šalyje
• Sistema gali sudaryti sąlygas,
kad šalyje jau esantys nelegalūs
migrantai būtų „sureguliuoti“ ir
panaudoti siekiant sumažinti
darbo jėgos arba įgūdžių
trūkumą darbo rinkoje
• Ji didina valstybės pajamas,
nes daugybė pirmiau nelegalių
darbuotojų migrantų pradeda
mokėti mokesčius ir panašiai

• Ji gali paskatinti didesnio žmonių
skaičiaus pastangas atvykti į šalį,
joje gyventi ir dirbti be leidimo,
tačiau tikintis vėliau įteisinti savo
padėtį
• Leisdama nelegaliems
migrantams „įsiteisinti“ ir pasilikti
šalyje, sistema apdovanoja už
neteisėtumą
• Leisdama darbdaviams ir toliau
pasilikti darbuotojus, kurie buvo
priimti nelegaliai, ji apdovanoja
darbdavius už nelegalių migrantų
samdymą
• Mažinamos nelegalių migrantų
paskatos bendradarbiauti su
savanoriško grįžimo programomis
Vyriausybė visiškai nekontroliuoja
migrantų skaičiaus, kadangi sunku
nustatyti, kiek nelegalių migrantų
yra šalyje vienu arba kitu metu,
taip pat sudėtinga įvertinti, kiek
asmenų skaičius prašys teisinio
statuso Kadangi sunku nustatyti,
kiek nelegalių migrantų būtų
„įteisinta“ pagal vieną arba kitą
konkrečią programą, viešosioms
paslaugoms gali tekti didžiulis
krūvis.

A deliberative polity-making project
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Kas nuveikta iki šiol?
Legali migracija
2005 m. ES sudarė „ekonominės migracijos“ planą (t.y.,
žmonių judėjimo iš vienos šalies į kitą darbo sumetimais).
Jis apėmė siūlymus dėl naujo ES įstatymo, suteikiančio
visiems darbuotojams ne ES migrantams teisę, kad
priimančioje šalyje su jais būtų elgiamasi vienodai su
darbuotojais piliečiais, sprendžiant darbo užmokesčio,
įdarbinimo sąlygų bei kitus susijusius klausimus. Dėl to vis
dar deramasi.
Taip pat siūloma priimti specialius ES įstatymus,
reglamentuojančius sąlygas, kuriomis įvairių rūšių
darbuotojams migrantams – itin kvalifikuotiems specialistams,
sezoniniams darbuotojams ir panašiai – būtų leidžiama
atvykti į ES šalis, ten gyventi ir dirbti.
ES jau sutarė dėl bendrų taisyklių, reglamentuojančių kelias
migrantų grupes, pavyzdžiui, dėl prie esamų migrantų
prisijungiančių jų šeimų narių, ilgalaikio gyventojo statuso
suteikimo išgyvenusiems valstybėje narėje penkerius metus,
taip pat dėl mažesnių grupių kaip studentai ir mokslininkai.
Šiuo metu ES vyriausybės derasi dėl itin kvalifikuotų migrantų
priėmimo į Europos Sąjungą sistemos, žinomos pavadinimu
„Mėlynosios kortelės schema“. Ji suteiktų daugiau teisių
darbuotojams, esantiems darbo rinkų „viršūnėse“, pavyzdžiui,
šeimos nariams būtų leidžiama greičiau su jais susijungti.
Tačiau mėlynoji kortelė bus suteikiama tik atitikus keletą
pagrindinių sąlygų: reikės universitetinio išsilavinimo, darbo
vietos siūlymo su ne trumpesne nei vienerių metų sutartimi
ir atlyginimo, 1,5 karto viršijančio šalies, į kurią jie atvyksta,
bendrą vidutinį atlyginimą. Be to, mėlynosios kortelės turėtojai
savaime neįgis teisės dirbti bet kur ES – kortelė galios tik ją
išdavusioje šalyje.
2009 metais Europos Komisija turi pasiūlyti ir kitas priemones,
skirtas tam tikroms darbuotojų migrantų grupėms, įskaitant
sezoninius darbininkus ir atlyginimą gaunančius praktikantus.
Priemonėmis bus nustatytos tokių darbuotojų leidimo atvykti
į ES sąlygos, jų teisės čia gyvenant, taip pat įdarbinimo
galimybių sąlygos. Pavyzdžiui, sezoninių darbuotojų atveju
galima nustatyti ribą, kiek laiko jie gali toliau dirbti ES ir
pasiūlyti palankesnes sąlygas jau dirbusiems ES valstybėse
narėse.
Antra vertus, šios pagrindinės taisyklės nepakeis kiekvienos
valstybės narės turimų nacionalinių imigracinių sistemų.
Naujuoju „Imigracijos paktu“, dėl kurio sutarta 2008 m.
spalio mėn. ES aukščiausio lygio susitikime, valstybės narės
aiškiai įsipareigojo, laikydamosi galiojančios nacionalinės
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ir ES teisės, daugiausia dėmesio skirti tam, kad pritrauktų
itin kvalifikuotų ir kitų kvalifikuotų darbuotojų, kurių Europa
pristigs ateinančiais metais.

Nelegali migracija
Siekdama užkirsti kelią atvykti į ES be leidimo, Europos
Sąjunga sukūrė keletą mechanizmų jungtinei savo išorės
sienų kontrolei. Tarp šių priemonių yra bendros elgesio su
galimais migrantais ES pasienyje taisyklės ir išorės sienų
valdymo agentūra „Frontex“.
„Frontex“ užduotis – užtikrinti valstybių narių operatyvinį
bendradarbiavimą valdant sienas, analizuojant galimas
grėsmes, padedant ES šalims apmokyti savo pasieniečius ir
organizuojant nelegalių migrantų grąžinimą į jų kilmės šalis.
Antroji pagrindinė nelegalios migracijos problema yra
klausimas, ką daryti su Europos Sąjungoje jau nelegaliai
gyvenančiais ir dirbančiais asmenimis.
Jau pritarta ES teisės aktui, nustatančiam bendras taisykles
dėl jų grąžinimo namo sąlygų – žinomam pavadinimu
„Grąžinimo“ direktyva, o šiuo metu vyksta derybos dėl baudų
darbdaviams, samdantiems nelegalius migrantus.
Kai kurių ES vyriausybių sprendimai, suteikiantys
amnestijas (žinomas pavadinimu „suderinimai“) jų šalyse jau
gyvenantiems nelegaliems migrantams, didina nerimą dėl
galimybės kontroliuoti migrantų srautus.
Tokių amnestijų rėmėjai teigia, kad ES ekonomikai reikia šių
darbuotojų mažinant darbo jėgos trūkumą, todėl prasminga
ištraukti migrantus iš „juodosios ekonomikos“, kad jie
pradėtų mokėti mokesčius, o darbdaviai negalėtų pelnytis
iš jų nelegalaus statuso, pavyzdžiui, mokėdami mažesnį nei
minimalų atlyginimą.
Kritikų teigimu, amnestijos tiesiog atlygina už nelegalumą,
todėl gali paskatinti daugiau migrantų bandymams patekti į
ES be leidimo, taip ieškant geresnio gyvenimo ir tikintis, jog
kada nors ateityje jie bus įteisinti ir gaus oficialius leidimus
čia likti.
Atsiliepiant į tokį susirūpinimą buvo sukurta bendra
informacinė sistema ir pareikalauta, kad ES vyriausybės
informuotų Europos Komisiją apie bet kuriuos savo imigracijos
bei prieglobsčio politikos pokyčius (pavyzdžiui, amnestijas),
jų manymu, galinčius paveikti kitas valstybes nares.
Naujuoju ES „Imigracijos paktu“, dėl kurio sutarta 2008 m.,
nustatyta, jog valstybės narės nebeorganizuos „masinių“
amnestijų (žinomų pavadinimu „suderinimai“), nors ir toliau
gali „legalizuoti“ migrantus atskirų atvejų pagrindu. Šis paktas
nėra teisiškai privalomas, tačiau turi politinio svarumo, nes
ES vyriausybės įsipareigojo jo laikytis.

Migracijos tendencijos artimai susijusios su globalizacija,
nes šalių ekonomikos vis labiau susipina, plėtojantis
pasaulinei prekybai ir išliekant skirtumams tarp turtingiausių
ir skurdžiausių pasaulio šalių.
Daugelis migruojančių į ES nebūtų to darę, jei savo šalyse
turėtų galimybių dirbti ir užsidirbti tinkamam pragyvenimui.
Tai skatina politikos formuotojus iš arčiau pažvelgti į savo
galimybes prisidėti, kad migracija iš būtinybės veikiau virstų
pasirinkimu.
Tarptautiniu lygmeniu pradėtas rengti metinis forumas,
žinomas pavadinimu „Pasaulinis forumas tarptautinės
migracijos ir plėtros klausimais“, į kurį susirenka per 160
vyriausybių ir nevyriausybinių organizacijų, kad aptartų daug
susijusių klausimų.
ES lygmeniu vyriausybės sutarė dėl bendro požiūrio, žinomo
pavadinimu „Globalus požiūris į migraciją“ – čia daugiausia
dėmesio skiriama santykiams su ne ES šalimis gerinti, taip
siekiant lengviau valdyti migraciją.
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Migracija ir ES
užsienio, plėtros bei
prekybos politika

Europos Sąjunga taip pat taiko jungtinę paramos ir prekybos
politiką, kuri padėtų spartinti skurdesnių šalių ekonominį
vystymąsi bei pakeltų gyvenimo lygį,
taip iš dalies
stengdamasi sumažinti žmonių paskatas emigruoti. ES ir
jos valstybių narių bendra parama besivystančioms šalims
sudaro daugiau nei 30 milijardų eurų per metus. Apie 6
milijardus skiriama per Europos Komisiją, o kita sumos dalį
tiesiogiai suteikia nacionalinės vyriausybės.
Be to, stengdamasi paspartinti besivystančiųjų šalių
ekonominį augimą, palengvinti jų gaminamų prekių pardavimą
ES šalims ir taip padidinti jų pajamas, ES sumažino arba
panaikino didžiosios dalies savo importo iš tokių šalių tarifus
bei atsisakė jo kvotų.
Ji taip pat ėmėsi daugelio iniciatyvų, vadovaudamasi
„Bendrąja užsienio ir saugumo politika“ – mechanizmu,
skirtu ES 27 valstybių narių užsienio politikai koordinuoti.
Sprendimus šioje srityje priima vyriausybės, o Europos
Komisija atlieka tik ribotą vaidmenį.
Šios politikos pagrindu įgyvendinamos iniciatyvos apima
diplomatines pastangas siekti taikos konfliktų teritorijose
siunčiant stebėtojus į neramius regionus bei skiriant taikdarių
pajėgas. Pagalba sprendžiant konfliktus ir taikos bei stabilumo
skatinimas laikomi vienu iš svarbiausių dalykų siekiant, kad
mažiau žmonių bėgtų iš gimtųjų šalių ieškodami geresnio,
saugesnio gyvenimo.

Iki dabar šioje srityje daugiausia nuveikta bendradarbiaujant
su ES kaimyninėmis šalimis, kurių piliečiams Europos
Sąjunga siūlo galimybę lengviau ir pigiau gauti vizas, be
to, teikia finansinę paramą pasienio kontrolei, mainais
tikėdamasi paramos užkertant kelią nelegaliai migracijai. Tai
daroma „asmenų priėmimo atgal (readmisijos) sutartimis“,
pagal kurias kaimyninės šalys sutinka priimti atgal nelegalius
migrantus, keliaujančius į ES per jų teritoriją.
Pastaruoju metu šio požiūrio ir derybų pagrindu ES pradėjo
kurti „mobilumo partnerystes“ su atskiromis ne ES šalimis,
siekdama apimti visus migracijos valdymo aspektus. Sutartys
pasirašomos visos ES ir atskirai ES valstybių narių, jei jos to
norėtų.
Be to, daugelis valstybių narių pasirašo atskiras sutartis
su besivystančiomis šalimis, kad būtų valdoma iš jų kylanti
migracija. Kitos šalys investuoja į vystymo iniciatyvas, turinčias
ypatingą tikslą – suteikti jų teritorijose jau gyvenantiems
migrantams galimybę grįžti namo.
Ši politika skirta tiek nelegaliai, tiek legaliai migracijai, o ES
pietuose esančias valstybes nares ypač domina legalios
migracijos programos, siūlomos mainais į bendradarbiavimą
pasienio kontrolės srityje, siekiant užkirsti kelią nelegaliai
migracijai. Tolimesnėje perspektyvoje vystymo politika
sukurta ekonominėms galimybėms namuose pagerinti, kad
žmonėms liktų mažiau paskatų išvykti iš šalies.
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III. Klimato kaita
Šiuo metu bendrai, nors ne visuotinai, sutariama, jog pasaulio
klimatas keičiasi, kyla pasaulio temperatūra, padaugėjo
ekstremalių orų reiškinių, ir visa tai gali turėti didelių pasekmių
mūsų planetai. Be to, didžioji dauguma mokslininkų sutinka,
jog pagrindinės šios kaitos priežastys yra antropogeninės.
Kaip išdava, pastaraisiais metais nuosekliai didėjo šio
klausimo reikšmė tarptautinėje darbotvarkėje, todėl ir
Europos Sąjunga užsibrėžė įvairių ambicingų tikslų, kurie
padėtų kovoti su klimato kaita.
Tačiau kur kas mažiau sutariama kaip, imantis būtinų
priemonių, pasidalyti jų naštą – kaip paskirstyti ją tarp
turtingesnių ir skurdesnių pasaulio šalių, ES valstybių narių,
pagaliau, tarp valdžios, pramonės ir vartotojų.
Dabartinė finansinė krizė ir atitinkamas ekonominis
nuosmukis paskatino teigti, jog Europos Sąjunga nebepajėgi
imtis priemonių šiems savo tikslams įgyvendinti, todėl jas
reikėtų mažinti arba bent atidėti, kad šiais sunkiais laikais
nebūtų padaryta žalos ES ekonomikai.
Tačiau kiti atkakliai tvirtina, jog tiek klimato kaita, tiek
ilgalaikės pasekmės, kylančios dėl ES priklausomybės nuo
importuojamos energijos yra pernelyg rimti klausimai, todėl
negalima pateisinti šių ambicingų siekių mažinimo. Taip
pat jie teigia, jog, dabar atidėjus veiksmus, o vėliau ėmusis
pasekmių, teks mokėti kur kas didesnę kainą, be to, kuo ilgiau
nieko nedarysime, tuo sunkiau pavyks įgyvendinti reikiamus
pokyčius. Galų gale, jų nuomone, „žalesnė“ ES ekonomika
gali padėti spartinant ekonominį augimą ir kuriant darbo
vietas, taip pat ES konkuruojant tarptautinėse rinkose.
Be to, daugelis nurodo, jog dabartinis ekonominis nuosmukis
taip pat galėtų padėti kovoje su klimato kaita, kadangi
sumažėjusi paklausa prekėms įvairiose pasaulio dalyse
paskatino siaurinti tam tikrų rūšių veiklą, kuri – daugumos
mokslininkų teigimu – ir sukelia temperatūros kilimą bei
ekstremalesnius orų reiškinius. Vienus tai skatina teigti, jog
dabar ES nebereikia daugiau ambicingų tikslų, tuo tarpu
kitų aiškinimu, tai reiškia didesnę ES laisvę manevruoti juos
įgyvendinant.
2008 m. gruodį ES vyriausybės sutarė laikytis šių tikslų,
tačiau kai kurie žmonės ir toliau pasisako už mažiau
ambicingą požiūrį. Šis klausimas vėl iškils į paviršių būsimose
tarptautinėse derybose dėl naujo pasaulinio susitarimo, skirto
kovai su klimato kaita.
Debatai dėl klimato kaitos yra susiję ir su kitais pagrindiniais
klausimais, kurie kyla ES jos aplinkos ir energijos politikos
atžvilgiu: kiek saugūs yra Europos energijos tiekimo šaltiniai
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(t.y., ar ES valstybės narės nėra pernelyg priklausomos nuo
importuojamos energijos apskritai ir (arba) nuo energijos,
importuojamos tik iš vienos šalies arba vieno šaltinio); kaip
globalizuotos ekonomikos sąlygomis užtikrinti ES bendrovių
galimybę konkuruoti pasaulyje su įmonėmis varžovėmis; kaip
užtikrinti darnų ekonomikos vystymąsi.
Pastarieji klausimai šiame dokumente minimi tik tiek, kiek yra
susiję su debatais dėl klimato kaitos.

Problemos mastas
Jungtinių Tautų Organizacijos Tarpvyriausybinė klimato
kaitos komisija (tarpvyriausybinė mokslinė institucija, įsteigta
objektyviai informacijai apie klimato kaitą teikti) prognozuoja,
kad per šį šimtmetį pasaulio temperatūra gali pakilti nuo 1,1
iki 6,4 °C dėl to, kad į atmosferą išmetami vis didesni kiekiai
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, įskaitant anglies dioksidą
ir metaną. Tokie išmetimai padeda šilumai „kauptis“ žemės
paviršiuje – šis reiškinys žinomas pavadinimu „šiltnamio
efektas“.
Pastaraisiais
dešimtmečiais
mokslininkai
registravo
pastebimai padidėjusius šiltnamio efektą sukeliančių dujų
išmetimų kiekius. JT komisija 2007 m. gegužę ataskaitoje
padarė išvadą, jog labiausiai dėl to kalta žmogaus veikla,
pavyzdžiui, iškastinio kuro, kaip anglis ir nafta, deginimas
(kurio metu išmetami didžiausi kiekiai anglies dvideginio),
miškų naikinimas, transportas, irigacija ir žemės ūkis.
Kai kas vis dar abejoja, ar planeta tikrai šyla, tuo tarpu
kiti pripažįsta šilimą, tačiau nesutinka su žmogaus veiklą
kaltinančia JT komisijos išvada ir mano, jog klimato pokyčiai
yra gamtos reiškinys. Dar kiti sutinka, jog temperatūra pakilo,
tačiau neigia galimybę tiksliai prognozuoti, kiek ji pakils
ateityje ir kokį poveikį tuomet sukels.
Visgi, didžiosios dauguma mokslininkų teigimu, moksliniai
įrodymai yra nepaneigiami ir patvirtina JT komisijos išvadas.
Komisija numato, kad jūros lygis veikiausiai pakils 18-59
cm, be to, labai tikėtini ekstremalių orų reiškinių pliūpsniai –
pavyzdžiui, gali padaugėti potvynių, sausrų ir tropinių ciklonų.
Europos Sąjungoje dėl kylančio jūros lygio didelė grėsmė
kils kai kuriems pakrančių regionams, o žemyninei Europai
atsiveria potvynių daugėjimo perspektyva.
Oro temperatūra apskritai kils, tačiau dažniau bus galima
tikėtis ypač didelių karščio ir šalčio bangų. Europoje tikimasi
tokio temperatūros pakilimo, kad 2030 m. „normaliomis“ bus
laikomos vasaros, panašios į 2003 m. vasarą (kai daugumoje

Tokių ekstremalių orų pliūpsnių metų jau nukentėjo
infrastruktūros objektų, pavyzdžiui, kelių, telekomunikacijų ir
energijos tiekimo įrenginių. Žemės ūkyje dėl neprognozuojamų
klimato sąlygų kinta derlingumas.
Be to, baiminamasi dėl galimo poveikio ES gyventojų sveikatai.
Kraštutinė temperatūra yra rizikos veiksnys pažeidžiamoms
grupėms, pavyzdžiui, pagyvenusiems žmonėms (2003 m.
karščio bangos Europoje kainavo apie 60 000 gyvybių). Be
to, kylanti temperatūra gali sukelti Europos Sąjungoje naujų
ligų; pavyzdžiui, maliariniams uodams migruojant į šiaurę, kai
kur Pietų Europoje jau padaugėjo maliarijos atvejų.
Visgi manoma, jog dėl dviejų priežasčių klimato kaita labiau
paveiks būtent skurdžiausias pasaulio šalis. Pirma, dėl
geografinės padėties šias šalis daugiau veikia potvyniai
ir sausros. Antra, joms stinga lėšų mokėti už priemones,
būtinas klimato kaitos padariniams įveikti.
Tai paskatino prognozes, jog ypač padidės galimų migrantų
srautas į ES, be to, atsiras daugiau žmonių, bėgančių iš
besivystančiųjų šalių, nes dėl sausrų ten trūksta vandens ir
maisto. ES taip pat išsakė susirūpinimą, jog dėl tokio stygiaus
besivystančiose šalyse gali kilti daugiau konfliktų.
Šių prognozių fone yra intensyvėjanti pasaulinė ekonominė
veikla bei visame pasaulyje didėjantis energijos poreikis, kuris
savu ruožtu ypač padidino pasaulinę iškastinio kuro (naftos,
gamtinių dujų ir anglies) paklausą, o būtent jo deginimas
pagamina daugiausia šiltnamio efektą sukeliančių dujų.
Šiuo metu ES importuoja 50 % savo suvartojamos energijos
(įskaitant 90 % suvartojamos naftos ir per 50 % suvartojamų
dujų). Jei nebus imtasi veiksmų minėtoms tendencijoms
atgręžti, per pastaruosius 20-30 metų šis skaičius galbūt
padidės iki 70 procentų.
Visa tai verčia nerimauti dėl ES energijos tiekimo šaltinių
„saugumo“, nes jį galėtų pažeisti išoriniai energetikos „šokai“
(pavyzdžiui, staigus kainų kilimas) arba pablogėję santykiai
su pagrindiniais tiekėjais. Dėl to galėtų gerokai padidėti
importuojamos energijos kainos arba visai neliktų prieigos
prie išteklių.
Daugelis teigia, jog priemonės, kurių reikia kovoje su klimato
kaita, padėtų įveikti ir šią problemą. Pasak jų, „atsinaujinančių
energijos šaltinių“ (energijos, kurią sukuria gamtiniai šaltiniai,
kaip saulė, vėjas ir vanduo, nuolatos natūraliai papildomi
vykstant gamtos procesams) plėtojimas ir (arba) branduolinė
energetika, drauge didinant energijos panaudojimo
efektyvumą, galėtų padėti ES sumažinti savo priklausomybę
nuo importuojamos energijos.
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Europos pietų ir vidurio šalių liepos bei rugpjūčio mėnesiais
keliskart registruota aukščiausia 35-40 °C temperatūra).

Tarptautinis
kontekstas
Dauguma vyriausybių sutinka, jog klimato kaitą galima
įveikti tik suderintais tarptautiniais veiksmais. Dėl to nuo
1979 m. buvo priimta eilė tarptautinių susitarimų, kuriais
buvo nustatyti bendri tikslai ir apibrėžti keliai šiltnamio efektą
sukeliančių dujų išmetimų didinimui ir pasaulio temperatūros
kilimui apriboti. Sekanti tokio pobūdžio svarbi tarptautinė
konferencija suplanuota 2009 m. gruodį Kopenhagoje pagal
Jungtinių Tautų „Bendrąją klimato kaitos konvenciją“.
Šio susitikimo tikslas – gauti pritarimą ambicingam susitarimui
dėl pasaulinio klimato 2013 m., kuris turėtų pakeisti dabartinį
tarptautinį susitarimą (žinomą pavadinimu „Kioto protokolas“),
tuomet neteksiantį galios. Šioje konferencijoje laukiama 189
šalių ministrų ir pareigūnų.
Niekada nebuvo lengva pasiekti tokių tarptautinių susitarimų
argumentuojant vien tuo, kad problema yra nepapratai rimta,
ir kalbant vien apie tai, kokio dydžio našta šioje kovoje turėtų
tekti skirtingoms šalims, esančioms skirtingose ekonominio
išsivystymo stadijose.
Jungtinių Tautų konferencijoje aplinkos ir vystymosi
klausimais (žinomai pavadinimu „Pasaulio aukščiausio lygio
susitikimas“) 1992 m. buvo sutarta, jog šalių „atsakomybė
yra bendra, tačiau diferencijuota“. Tai reiškia, jog kovoje su
klimato kaita pramoninės valstybės turėtų prisiimti didesnę
naštos dalį, nes būtent jos yra atsakingos už daugumą iki šiol
vykstančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų, be to,
besivystančioms šalims ekonominis augimas yra gyvybiškai
svarbus skurdui mažinti. Kai kas teigia, jog išmetimų mažinimo
priemonės gali stabdyti ekonominį augimą, be to, ilgiau
truks padidinti šių šalių ekonomikų energetinį efektyvumą ir
sumažinti jų priklausomumą nuo iškastinio kuro.
Pasaulio aukščiausio lygio susitikimas pritarė „Klimato kaitos
konvencijai“, kuri 1997 m. atvedė prie „Kioto protokolo“.
Juo siekiama stabilizuoti šiltnamio efektą sukeliančių dujų
išmetimus išlaikant lygį, kuris neleistų „pavojingo kišimosi“
į klimato sistemą; tuo tikslu nustatyti teisiškai privalomi
pramoninių šalių įsipareigojimai sumažinti šešių rūšių
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus.
Pagal „Kioto protokolą“ turtingiausios pasaulio šalys,
vadovaudamosi
„bendros,
tačiau
diferencijuotos
atsakomybės“ principu, įsipareigojo nuveikti daugiau nei
kitos. Šios šalys pažadėjo iki 2012 m. sumažinti išmetimus
vidutiniškai maždaug 5 %, skaičiuojant nuo 1990 m. lygio:
tarp jų ES valstybės narės (kurių tuomet buvo 15) kolektyviai
pasirašė dėl 8 % mažinimo, JAV – dėl 7 %, o Japonija –
dėl 6 % mažinimo. Keletu atvejų šalims buvo leista didinti
išmetimų kiekį, o „kylančioms“ ekonomikoms, kaip Kinija ir
Indija, nebuvo nubrėžta jokių tikslų.
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Iki dabar „Kioto protokolą“ ratifikavo 183 šalys, pridėjus
ES ir įskaitant Braziliją, Kanadą, Kiniją, Indiją bei Rusiją.
Tačiau JAV – kuri iki 2005 m. skleidė didžiausią šiltnamio
efektą sukeliančių dujų išmetimų kiekį per capita (žmogui)
– atsisako tai padaryti, nurodydama galimą šio mažinimo
poveikį JAV ekonomikai, mokslinių įrodymų dėl klimato kaitos
neapibrėžtumą ir faktą, jog kitos didžiosios ekonomikos, kaip
Kinija ir Indija, nėra įpareigotos mažinti savo išmetimų kiekį.
2005 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų kiekis
ES sumažėjo maždaug 5 % skaičiuojant nuo 1990 m.
lygio, tačiau Jungtinėse Valstijose padidėjo 15,8 %, Kinijoje
47 %, o Indijoje 55 %, pagal JT „Bendrąją klimato kaitos
konvenciją“.
Vis labiau ryškėjant problemos mastui ir jos galimam
poveikiui, šis klausimas vėl buvo iškeltas tarptautinėje
politinėje darbotvarkėje. 2007 m. birželį „G8“ pramoninių
šalių grupės (JAV, Kanada, Rusija, JK, Prancūzija, Italija,
Vokietija ir Japonija) vadovai sutarė, jog „sieks iki 2050 m.
bent perpus sumažinti pasaulinį anglies dvideginio išmetimų
kiekį“, nepatikslindami kaip ketina tą padaryti.
Būtent tokiame fone tarptautinė bendruomenė šiemet
vėl susitiks Kopenhagoje, kad pabandytų pasiekti naują
susitarimą.
JT Balio konferencijoje klimato kaitos klausimais 2007 m.
ir tolesniame Poznanės susitikime 2008 m. dalyviai sutarė
dėl plano, grafiko ir žingsnių, reikalingų norint iki šių metų
pabaigos pasiekti susitarimą dėl dokumento, kuris taptų „Kioto
protokolo“ įpėdiniu. Jie taip pat sutarė įsteigti fondą, kuris
padėtų pažeidžiamoms šalims susidoroti su klimato kaitos
poveikiu, finansuodamas konkrečius projektus bei programas.
Tačiau įnirtingai ginčytasi, kokio būtent dydžio paramą reikėtų
teikti; tikėtina, jog ir Kopenhagos konferencijoje šis klausimas
bus pagrindinis.
Naujasis JAV prezidentas Barakas Obama pranešė apie
reikšmingus JAV politikos pokyčius šiuo klausimu. Jis
įsipareigojo iki 2020 m. sumažinti JAV išmetimų kiekį iki 1990
m. lygio, o iki 2050 m. dar 80 %, be to, JAV ir ES pasižadėjo
būti lyderėmis atkakliai siekiant ambicingų globalių tikslų
Kopenhagoje.
Tačiau dėl ekonominis nuosmukio kai kam kyla klausimų, ar
pasaulio ekonomika pajėgs vis tai vykdyti. Kiti primygtinai
tvirtina, jog bet kurie veiksmai turės prasmės tik tuomet,
kai naują susitarimą pasirašys visos šalys, neatsižvelgiant
į jų ekonominio išsivystymo lygį. Jie nurodo, jog kylančios
ekonomikos išmetimų kiekiu sparčiai lenkia Vakarų
ekonomikas, pavyzdžiui, Kinijos šiltnamio efektą sukeliančių
dujų išmetimų kiekis šiuo metu yra didžiausias pasaulyje, 24
% viso pasaulinio išmetimų kiekio (nors išmetimų „vienam
žmogui“ kiekis yra žemas, palyginti su ES ir JAV).
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Kita vertus, besivystančios šalys primygtinai reikalauja ir
toliau pagrįsti bet kurį naują susitarimą „bendros, tačiau
diferencijuotos atsakomybės“ principu, dėl kurio buvo sutarta
Pasaulio aukščiausio lygio susitikime.
Šių argumentų aidas girdėti ir europiniuose debatuose dėl ES
įnašo dydžio. Kai kas teigia, jog turtingesnės, išsivysčiusios
tautos privalėtų nuveikti daugiau nei kitos šalys, tačiau, kitų
teigimu, ryžtingi ES veiksmai yra beprasmiai, jei lygiavertės
panašios priemonės nėra taikomos pasauliniu lygmeniu. Jie
atkreipia dėmesį į paskutinę Europos aplinkos apsaugos
agentūros ataskaitą, kurios duomenimis ES šiuo metu
atsakinga tik už 10,5 % pasaulinių šiltnamio efektą sukeliančių
dujų išmetimų kiekio, be to, jai priklausanti bendro kiekio dalis
veikiausiai labai sumažės, didėjant kylančių ekonomikos
milžinų, kaip Kinija ir Indija, poreikiams.
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4 lentelė. Kaip pasidalyti našta tarptautiniu lygmeniu?
Politikos variantai

Argumentai „už“

Argumentai „prieš“

Bet kurio tarptautinio susitarimo dėl
tikslų atveju visos pasaulio šalys
turi vienodai prisidėti,
kad jie būtų pasiekti.

• Besivystančiųjų šalių išmetimų
kiekiai didėja sparčiau negu
išsivysčiusiųjų šalių, todėl
besivystančios šalys turi nuveikti
ne mažau nei visos kitos
• Nenustačius griežtų tikslų
sparčiai augančioms Kinijai ir
Indijai, kitų šalių pastangos bus
beprasmės
• Kadangi visos šalys patirtų
panašių išlaidų, tai sumažintų
Europos riziką tapti mažiau
konkurencinga
• Kadangi ne ES šalys turėtų
įdiegti tokias pat griežtas
priemones, tai sumažintų
„anglies dvideginio nutekėjimo“
riziką

• 	Turtingesnės šalys labiau nei
skurdesnės prisidėjo prie klimato
kaitos, todėl turi didesnę pareigą
imtis veiksmų Turtingesnės
šalys įstengia daugiau nuveikti
Siekiant sumažinti atotrūkį
tarp turtingųjų ir skurdžiųjų
tautų, besivystančioms šalims
reikia spartesnio ekonominio
augimo, todėl jos neturėtų
nuveikti tiek, kiek išsivysčiusios
šalys Besivystančios šalys,
atsižvelgdamos į savo poreikį
didinti ekonominį augimą ir mažinti
skurdą, atsisakys pasirašyti
bet kurį tarptautinį susitarimą,
reikalaujantį stengtis vienodai.

Bet kurio tarptautinio susitarimo
atveju turtingesnės pasaulio šalys
turėtų imtis didesnės naštos nei
skurdžios ir besivystančios šalys

• 	Turtingesnės šalys labiau
nei skurdesnės prisidėjo prie
klimato kaitos, todėl turi didesnę
pareigą imtis veiksmų
• Turtingesnės šalys įstengia
daugiau nuveikti
• Siekiant sumažinti atotrūkį tarp
turtingųjų ir skurdžiųjų tautų,
besivystančioms šalims reikia
spartesnio ekonominio augimo,
todėl jos neturėtų nuveikti tiek,
kiek išsivysčiusios šalys
• Besivystančios šalys,
atsižvelgdamos į savo poreikį
didinti ekonominį augimą ir
mažinti skurdą, atsisakys
pasirašyti bet kurį tarptautinį
susitarimą, reikalaujantį stengtis
vienodai

• 	Skurdesnių ir besivystančiųjų šalių
išmetimų kiekiai didėja sparčiau
negu išsivysčiusiųjų ekonomikų,
todėl šios šalys turi nuveikti ne
mažau nei visos kitos
• Nenustačius griežtų tikslų sparčiai
augančioms Kinijai ir Indijai, kitų
šalių pastangomis nedaug pavyks
padaryti, kad problema būtų
įveikta ilgalaikėje perspektyvoje
• Kieno „kaltė“ dėl dabartinės
problemos atsiradimo bebūtų
didžiausia, vis tiek nesąžininga kai
kurias šalis „bausti“ labiau negu
kitas
• Turtingesnes šalis giliai pažeidė
finansinė krizė, todėl šiuo metu jos
neįstengia daugiau nuveikti
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Kas priima
sprendimus?
Klimato kaita veikia visą pasaulį, bet vietinis poveikis įvairiose
šalyse ir regionuose labai skiriasi, todėl su ja susijusios
problemos sprendžiamos pasauliniu, ES, nacionaliniu,
regioniniu ir vietiniu lygmeniu.

Tarptautinis lygmuo
Tarptautiniu lygmeniu klimato kaitai skirtus siekinius
reglamentuoja plati sutarčių ir tarptautinės teisės sistema.
Europos Komisija veda derybas dėl šių susitarimų ES vardu,
veikdama pagal valstybių narių vyriausybių įgaliojimus ir
su jomis pasitardama (Taryba). Tuomet Taryba, pirmiau
pasitarusi su Europos Parlamentu, sprendžia (paprastai
kvalifikuota balsų dauguma, nors tam tikrais atvejais
reikalaujama vienbalsio pritarimo), ar patvirtinti susitarimą.
Tarptautiniai susitarimai yra privalomi juos ratifikavusioms
šalims, tačiau stinga mechanizmo, leidžiančio „nubausti“ tas,
kurios nevykdo savo įsipareigojimų.

ES lygmuo
Pagal ES vaidmenį bei galias nustatančias sutartis vienas iš
pagrindinių ES uždavinių yra užtikrinti aukšto lygio aplinkos
apsaugą ir gerinti aplinkos kokybę. Pagrindinis dėmesys
skiriamas
prevenciniams
veiksmams,
vadovaujantis
„atsargumo“ principu, ištaisant žalą aplinkai ir užtikrinant, kad
teršėjai atlygintų už savo padarytą žalą.
Europos Komisija privalo siūlyti teisės aktus, kurių reikia šiems
tikslams įgyvendinti; tuomet dėl pateiktų pasiūlymų drauge
sprendžia Taryba (paprastai kvalifikuota balsų dauguma,
nors tam tikrais atvejais vis dar reikalaujama vienbalsio
pritarimo) ir Europos Parlamentas, tuo tikslu taikydami
vadinamąją „bendro sprendimo“ procedūrą. Lisabonos
sutartis, numatanti ES funkcionavimo pokyčius, padidintų ES
galias (kompetenciją) šioje srityje.
ES aplinkos įstatymai yra teisiškai privalomi valstybėms
narėms ir gali būti priverstinai įgyvendinami per Europos
Sąjungos teismus.

Valstybių narių lygmuo
Atskiros valstybės narės gali laisvai žengti toliau, negu siekia
ES tikslai, ir palaikyti arba įdiegti griežtesnes priemones, jei
tik pastarosios neprieštarauja galiojantiems ES įstatymams
bei anksčiau išvardytiems principams. Be to, jų kompetencija
– spręsti dėl įvairių atitinkamų priemonių, reikalingas siekiant
įgyvendinti tikslus, dėl kurių jos pasirašė tarptautiniu arba ES
lygmeniu.
Vis šie sprendimų priėmimo lygmenys yra tarpusavy susiję.
Pavyzdžiui, siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių

24

dujų išmetimų kiekį: pasaulinis susitarimas gali įpareigoti
jo signatares bendrai (ES ir jos valstybes nares) pritarti
konkrečiam tikslui. Tuomet gali prireikti ES lygmens teisės
aktų, kurie būtų privalomi visoms valstybėms narėms,
nustatytų nacionalinius tikslus ir įteisintų visoje ES taikytinas
priemones jiems įgyvendinti. Po to vyriausybės turėtų
nuspręsti, kokių veiksmų imtis siekiant įgyvendinti jų šaliai
tenkančią bendrojo tikslo dalį (arba žengti dar toliau, jei
panorėtų). Vietos ir regioninė valdžia taip pat dalyvauja,
įgyvendindama šias priemones vietose, o tam tikrais atvejais
ir nustatydama savus tikslus.

ES lygmuo
Ką nuveikė ES iki šiol?
Tarptautinis metodas nustatyti šalims teisiškai privalomus
tikslus panašiai taikomas ir ES. Ji nustato bendrus tikslus,
o tuomet sprendžia, kaip paskirstyti vykdymo naštą 27
valstybėms narėms ir kokių priemonių būtinai reikia šiems
tikslams įgyvendinti.
Kaip minėta, ES padarė pažangą įgyvendindama Kiote
pasirašytą tikslą, tačiau norint iki 2012 m. pasiekti žadėtą 8 %
sumažinimą, reikia dar nemažai nuveikti. Kai kurios valstybės
narės (įskaitant Vokietiją, JK ir Švediją) sėkmingai žengia
šio tikslo link, tačiau kitos (kaip Italija, Ispanija, Prancūzija ir
Graikija) – ne.
Be to, kritikų teigimu, ES turėtų daugiau nuveikti mažindama
išmetimų kiekį „namie“, užuot naudojusi Kioto susitarimo
nuostatas, kurios leidžia šalims įvykdyti dalį savo įsipareigojimų
padedant sumokėti už kitų šalių projektus išmetimų kiekiui
mažinti (pavyzdžiui, atsinaujinančių energijos šaltinių
schemas besivystančiame pasaulyje). Tačiau šio požiūrio
rėmėjai pabrėžia, jog tikslas yra sumažinti pasaulinį išmetimų
kiekį, todėl sveikintinos visos tam skirtos priemonės.
Kitų teigimu, ES iki šiandien pasiektas žemesnis išmetimų
lygis yra ne gryno įsipareigojimo kovoti su klimato kaita
rezultatas, o veikiau kitų vystymosi sričių „šalutinis produktas“,
atsiradęs, pavyzdžiui, dėl žlugusios Rytų Vokietijos pramonės
arba JK sprendimo pakeisti anglį į dujas elektros energijos
gamyboje. Pasak jų, reikia nuveikti kur kas daugiau.
Siekdama įgyvendinti Kioto tikslus ir pačios nustatytas
ambicingas užduotis, ES įdiegė priemonių spektrą.
Pagrindinė iš jų yra ES „Prekybos šiltnamio efektą sukeliančių
dujų išmetimo leidimais sistema“ (ETS), daugiausia apimanti
„sunkiąją“ pramonę (plieno bei cemento gamybą) ir elektros
energijos gamybą; ji sudaryta siekiant sukurti bendrovėms
paskatų mažinti savo išmetimų kiekį (smulkesnės informacijos
ieškokite toliau).
Kitos priemonės nukreiptos skatinti atsinaujinančių energijos
šaltinių panaudojimą energijos gamybai ir šios energijos
vartojimą, pavyzdžiui, įstatymais nustatant valstybėms
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narėms privalomus įgyvendinti tikslus, suteikiant finansavimą
atsinaujinančių energijos šaltinių schemoms; dar kitos
– energijos panaudojimo efektyvumui didinti, pradedant
buitiniais elektros prietaisais ir baigiant pastatais, automobilių
išmetamo anglies dvideginio kiekiui mažinti ir panašiai (tiesa,
kai kurios iš šių priemonių dar neįgyvendintos).

Ką ES pažadėjo veikti toliau?
2007 m. kovą ES pažadėjo iki 2020 m. sumažinti šiltnamio
efektą sukeliančių dujų išmetimų kiekį ne mažiau nei 20 %
(palyginti su 1990 m. lygiu) ir 30 %, jei kitos išsivysčiusios
šalys sutiktų atitinkamai sumažinti savo kiekius pagal naują
pasaulinį susitarimą. Ji taip pat įsipareigojo paversti Europą
efektyvios energijos, mažai anglies dvideginio išskiriančia
ekonomika, t.y., tokia, kuri efektyviau naudoja energiją ir nėra
labai priklausoma nuo aplinkai žalingų energijos šaltinių.
Norėdami sutvirtinti šiuos įsipareigojimus ES vadovai patys
nustatė tris kitus tikslus, kuriuos reikia įgyvendinti iki 2020
m.:
• 20 % sumažinti energijos suvartojimą „palyginant su
numatytomis tendencijomis“;
• 20 % padidinti energijos iš atsinaujinančių šaltinių dalį
bendrame energijos suvartojime;
• 10 % padidinti atsinaujinančių energijos šaltinių dalį
transporto sektoriuje, pavyzdžiui, benzinui ir dyzelinui
panaudojant „tvariai pagamintą“ biokurą.
2008 m. sausį Europos Komisija pasiūlė priemonių paketą,
skirtą šiems tikslams pasiekti. Tarp šių priemonių yra siūlymai
dėl naštos padalijimo tarp ES valstybių narių, nauji teisės
aktai dėl energijos iš atsinaujinančių šaltinių, „Prekybos
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimais sistemos“
masto didinimas, priemonės, kurios užtikrintų į šią sistemą
nepatenkančių sektorių dalyvavimą mažinant išmetimų
kiekį, taip pat planai skatinti „anglies dvideginio sulaikymo
ir saugojimo“ technologijas („sulaikyti“ anglies dvideginio
išmetimus iš elektrinių ir saugoti jį po žemę užuot išmetus
į atmosferą).
2008 m. gruodį aukščiausio lygio susitikime ES vadovai
sutiko laikytis 2007 m. tikslų ir sutarė dėl šių siūlymų,
tačiau tiktai gerokai pakeitę pirminį planą: 1) sumažinti
bauginantį pasiūlytų priemonių poveikį sunkiosios pramonės
konkurencingumui; 2) įkurti „solidarumo fondą“, siekiant
padėti naujosiom ES narėms įgyvendinti priemonių paketą;
3) suteikti joms daugiau laiko prisitaikymui. Be to, planas
numato ir toliau naudoti ES finansavimą, remiant projektus
išmetimų kiekiams besivystančiose šalyse mažinti, nes tai
padėtų įgyvendinti dalį tikslų.
Dėl viso to kai kam kilo klausimų, ar ES tebėra įsipareigojusi
pakankamai nuveikti, kad pasiektų savo ilgalaikių uždavinių.
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5 lentelė. Kaip toli turėtų eiti ES?
Politikos variantai
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Argumentai „už“

Argumentai „prieš“

Nieko nedaryti, taip pat pasitraukti
iš visų esamų tarptautinių
įsipareigojimų vykdyti sutartus
tikslus klimato kaitai įveikti

• 	Trumpalaikėje perspektyvoje ES
tai nieko nekainuos
• Dėl susilpnėjusios ekonominės
veiklos sumažės bendras
Europos energijos suvartojimas,
todėl išmetimų kiekis bus
mažesnis ir nesiimant jokių
tolimesnių veiksmų Jei kiti
nesilaiko savo tarptautinių
įsipareigojimų, kodėl ES turėtų
laikytis?Veikdama pati viena,
ES nepadarys didelio poveikio
klimato kaitos problemai,
atsižvelgiant į tai, kad jos
išmetimų kiekis sudaro nedidelę
ir vis mažėjančią pasaulio
išmetimų dalį Tai suteiktų
pramonei lankstumo prisitaikant
prie klimato kaitos poveikio, nes
leistų pačiai spręsti, kiek daug
arba mažai nuveikti
• Vartotojai galėtų patys spręsti,
ar keisti ir kiek keisti savo elgesį,
kad sumažintų vartojimą, arba
investuoti į energijos taupymo
priemones, pavyzdžiui, savo
namų apšiltinimą

• 	Atidėjus veiksmus arba jų
atsisakius padidės ilgalaikės
išlaidos prisitaikymui prie klimato
kitos
• Dėl susilpnėjusios ekonominės
veiklos sumažės bendras ES
energijos suvartojimas ir išmetimų
kiekis, todėl ji galės nuveikti
daugiau negu yra įsipareigojusi
pagal tarptautinius susitarimus.
• Pasitikėjimas ES būtų stipriai
pakirstas, jei ji atsitrauktų ir
nebevykdytų prisiimtų pažadų
• Kitos pasaulio dalys, įskaitant
šalis, kur išmetimų kiekis didėja
sparčiausiai, galėtų atsakyti
tuo pačiu; tai reikštų galimai
naikinančias pasekmes visai
planetai
• Jei pramonei nepavyktų prisitaikyti
prie klimato kaitos poveikio, jos
efektyvumas imtų vis mažėti
• ES netektų dabartinio
konkurencinio pranašumo „švarių“
technologijų gamybos srityje, o juk
būtent šias technologijas ji galėtų
eksportuoti į visas kitas pasaulio
dalis

Laikytis esamų tarptautinių
įsipareigojimų, bet nieko daugiau

• 	ES jau pakankamai daro
problemai įveikti
• Tai bent trumpam sumažintų
išlaidas priemonėms, kurių
reikia klimato kaitai įveikti
• Mažai tikėtina, jog pavyks
sudaryti naują, ambicingesnius
tikslus nustatantį tarptautinį
susitarimą, ir kodėl ES turėtų
daryti daugiau nei kitos šalys?
• Dabartinio ekonominio
nuosmukio metu ES neįstengia
daugiau nuveikti
• Dėl susilpnėjusios ekonominės
veiklos sumažės bendras
Europos energijos suvartojimas,
todėl išmetimų kiekis bus
mažesnis ir nenustačius
ambicingesnių tikslų

• 	Iki šiol prisiimtų įsipareigojimų
nepakanka tokio masto problemai
spręsti
• Jei dabar nebus imtasi griežtų
veiksmų, vėliau teks brangiau
mokėti už veiksmus, susijusius su
klimato kaitos poveikiu ir planetos
apsaugojimu nuo didesnės žalos.
• ES turi pasirodyti lyderė, kad
paskatintų daugiau nuveikti kitas
šalis, kuriose sparčiau didėja
išmetimų kiekis
• Dėl susilpnėjusios ekonominės
veiklos sumažės bendras ES
energijos suvartojimas, drauge
ir išmetimų kiekis, todėl ji galės
nuveikti daugiau negu yra
įsipareigojusi pagal tarptautinius
susitarimus

Argumentai „už“

Argumentai „prieš“

ES turėtų žengti toliau, negu siekia
esami tikslai, tik jei jos pavyzdžiu
pasektų visos kitos pasaulio dalys

• 	Tai turėtų užtikrinti, jog ES
neprisiims „nesąžiningos“ dalies
naštos (kodėl turėtume daryti
daugiau, jei to nedaro kiti?)
• Darydama daugiau nei kiti,
trumpalaikėje perspektyvoje
ES rizikuoja tapti mažiau
konkurencinga, nes tektų mokėti
už įdiegiamas klimato kaitos
priemones, be to, būtų prarasta
darbo vietų
• Dabartinio ekonominio
nuosmukio metu užkrovus
papildomą naštą ES pramonei,
taip pat kiltų konkrečių problemų

• ES valstybės narės, kaip ir
kai kurios didžiosios pasaulio
ekonomikos, labai prisidėjo prie
dabartinės problemos, todėl
turi „istorinę“ pareigą veikti
nepaisydamos, ką daro kitos šalys
• ES tebėra vienas iš pagrindinių
šiltnamio efektą sukeliančių dujų
išmetimų šaltinių
• Esamų tikslų nepakanka
problemai išspręsti
• Sunku tikėtis naujo, ambicingesnio
tarptautinio susitarimo, jeigu
neatsiras lyderio.

Nustatyti ES ambicingesnius tikslus
nepaisant, ką daro kitos šalys

• ES valstybės narės, kaip ir
kai kurios didžiosios pasaulio
ekonomikos, labai prisidėjo prie
dabartinės problemos, todėl
turi „istorinę“ pareigą veikti
nepaisydamos, ką daro kitos
šalys
• ES tebėra vienas iš pagrindinių
šiltnamio efektą sukeliančių dujų
išmetimų šaltinių
• ES valstybės narės yra palyginti
turtingos, todėl įstengtų nuveikti
daugiau nei daugelis kitų
pasaulio šalių
• ES jau yra išsivysčiusi
ekonomika, todėl jai nėra
būtina augti taip greitai, kaip
besivystančioms šalims, kurioms
reikia aukštesnio išmetimų lygio
ekonominiam augimui palaikyti ir
skurdui mažinti
• Perėjimas prie mažai anglies
dvideginio išskiriančios
ekonomikos palaikys naujoves,
skatins investicijas, kurs
darbo vietas ir suteiks ES
galimybių gauti pelno iš „švarių“
technologijų kūrimo bei jų
pasaulinio eksporto
• Dėl ekonominio nuosmukio
mažės energijos suvartojimas,
drauge ir išmetimų kiekis,
todėl ES bus lengviau imtis
ambicingesnių tikslų
• Kas nors turi tapti lyderiu, kad
pasauliniu mastu paskatintų
kitas šalis pasirašyti dėl
ambicingesnių tikslų

• 	ES priimtų nesąžiningą dalį
naštos, reikalingos klimato kaitos
problemai spręsti
• Ne visos ES valstybės narės
yra turtingos, todėl mažiau
išsivysčiusioms jos ekonomikoms
tektų nesąžininga našta
• Trumpalaikėje perspektyvoje ES
galėtų tapti mažiau konkurencinga
pasaulinėse rinkose, nes tektų
mokėti už įdiegiamas klimato
kaitos priemones, be to, būtų
prarasta darbo vietų
• Jei ES darys daugiau, ką kiti
benuspręstų, tai gali sutrikdyti
kitoms šalims pasirašyti
griežtesnius įsipareigojimus
• Jei daug energijos vartojanti
pramonė pasitrauktų į ne ES šalis,
kur ne tokie griežti reglamentai, o
teršimas pigiau kainuoja, padidėtų
„anglies dvideginio nutekėjimo“
grėsmė Dėl to ES galėtų netekti
darbo vietų ir neįstengtų sumažinti
pasaulinio išmetimų kiekio Dėl
dabartinio ekonominis nuosmukio
ir vis labiau konkurencinės
pasaulio aplinkos, ES neįstengtų
nuveikti daugiau nei kiti
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Politikos variantai

27

28

Politikos variantai

Argumentai „už“

Argumentai „prieš“

Palaikyti dabartinius ambicingus ES
tikslus, tačiau atidėti veiksmus, kol
nepagerės ekonominė padėtis

• Tai leistų neužkrauti brangios
naštos ES pramonei tuo
metu, kai ji bando kovoti su
ekonominio nuosmukio poveikiu
• Dėl susilpnėjusios ekonominės
veiklos bendras Europos
energijos suvartojimas bei
išmetimų kiekis sumažės ir
nesiimant jokių tolimesnių
veiksmų

• Atidėjus veiksmus, kol pagerės
ekonominė padėtis, gerokai
pabrangs priemonės, kurių reikia
klimato kaitai įveikti, be to, jas bus
sunkiau įgyvendinti
• Dėl susilpnėjusios ekonominės
veiklos sumažės bendras ES
energijos suvartojimas ir išmetimų
kiekis, todėl jai bus lengviau imtis
ambicingesnių tikslų

Nesutarimus dėl to, kiek turėtų nuveikti kiekviena šalis klimato
kaitai įveikti pasauliniu lygmeniu, kartoja ES vidaus diskusijos
dėl naštos padalijimo įgyvendinant ambicingus ES tikslus.
Daugiausia diskutuojama, ar turtingiausios ES šalys turėtų
nuveikti daugiau nei skurdesnės jų kaimynės, kadangi
pastarosioms valstybėms narėms būtų sunkiau pasivyti
labiausiai pasiturinčias. Paprastai tariant, skurdesnės ES
šalys tvirtina, jog neįstengia tiek pat prisidėti.
Padėtis paini, nes kai kurių šalių ekonomikos labiau nei kitų
priklauso nuo energijos, gaunamos deginant iškastinį kurą,
o stengiantis įveikti klimato kaitą kai kurios šalys jau nuveikė
kur kas daugiau nei kitos. (Tai iš dalies atspindi visuomenės
požiūrio aplinkos klausimais skirtumai įvairiose valstybėse
narėse – nuomonių apklausos rodo, kad klimato kaita
vienoms rūpi labiau nei kitoms)
Dabar patiriamo iššūkio mastas iš dalies priklausys nuo to,
kokiu lygiu praeityje investuota į „švarias“ technologijas,
ir nuo to, ar dėl to jau pradėjo laipsniškai keistis jų šalies
ekonomikos veikimas (pavyzdžiui, griežtai reglamentavus
kaip gerinti gaminių, namų ūkių ir gamyklų energijos
panaudojimo efektyvumą).
Be to, priklausomai nuo buvimo vietos, ES šalis skirtingai
veiks ekstremalūs orų reiškiniai: Atrodo, jog pietinė Europa
jau patiria aukštesnes nei praeityje orų temperatūras, o
žemyninė Europa vis labiau kenčia nuo didžiulių potvynių.
Diskusijas dėl vadinamojo „naštos pasidalijimo“ supainiojo
ginčai dėl to, kaip ES galėtų pasiekti savo ambicingų tikslų
pačiame pasaulinės ekonominės krizės įkarštyje, susilpnėjus
ekonominei veiklai ir vis labiau baiminantis užsitęsusio
nuosmukio.
Kai kas teigia, jog klimato kaitai skirtas priemones būtų
brangu įgyvendinti, o vėliau jos silpnintų ekonominę veiklą,
ypač didelius gamybos sektorius turinčiose šalyse. Pasak jų,
ES turėtų atsisakyti savo ambicingų tikslų arba atidėti būtinių
priemonių taikymą, kol pagerės ekonominė padėtis.
Jie taip pat perspėja apie „anglies dvideginio nutekėjimo“
riziką, ES pradėjus taikyti griežtesnes nei visame kitame
pasaulyje priemones, teigdami, jog tuomet itin daug energijos
naudojanti pramonė bus paskatinta persikelti į kitus pasaulio
regionus, kur ne tokie griežti reglamentai, o teršimas pigiau
kainuoja. Jų tvirtinimu, ES sumokės už tai darbo vietomis ir
anaiptol nepadės mažinti bendro pasaulinio išmetimų kiekio
(galbūt net paskatins jo didėjimą).
Tačiau kiti reikalauja jau dabar imtis reikiamų veiksmų, nes
kuo ilgiau lauktume, tuo daugiau žalos padarytų klimato kaita
ir tuo brangiau kainuotų susitvarkyti su jos poveikiu. Jie taip
pat teigia, jog kuriant „švarias“ technologijas, reikalingas
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Naštos pasidalijimas – kas turėtų ką
daryti?

šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimams mažinti, ES
ekonomikoms nebūtų padaryta jokios žalos, priešingai,
didėtų jų konkurencingumas.
Pasak jų, ES jau pirmauja pasaulyje kurdama daugelį
energijos efektyvumu pagrįstų technologijų, todėl kitų šalių
įtikinimas mažinti savo išmetimų kiekį būtų naudingas šio
sektoriaus ES bendrovėms – staiga padidėjęs eksportas
atneštų joms pelno, taigi būtų sukurta daugiau „žalių“ darbo
vietų. Be to, jie atkreipia dėmesį, jog energijos efektyvumu
pagrįsti gaminiai būtų naudingi namų ūkiams ir bendrovėms
dėl mažesnių sąskaitų už energiją.
Galų gale, daugelio teigimu, dabartinė ekonominė krizė iš
tiesų galėtų padėti kovoje su klimato kaita, kadangi mažėjant
paklausai daugelyje pasaulio dalių, siaurinama daug
energijos naudojančios pramonės gamybinė veikla ir mažėja
atitinkamų prekių vartojimas. Pasak jų, tai padėtų mažinti
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų kiekį ir suteiktų ES
daugiau veikimo laisvės įgyvendinant savo tikslus (tačiau, kitų
nuomone, dabartinė padėtis reiškia, jog dabar ES nebereikia
užsibrėžti tokių ambicingų tikslų)
Ir šiuo atveju padėtis tampa paini, nes finansinė krizė ir
atitinkamas ekonominis nuosmukis faktiškai daro poveikį
visoms ES šalims, tačiau kai kurios šalys kenčia labiau nei
kitos.
Ginčus dėl naštos kovoje su klimato kaita pasidalijimo tarp ES
valstybių narių kartoja nesutarimai dėl to, kas – vyriausybė,
pramonė ar vartotojai – kiekvienoje šalyje turėtų apmokėti
didžiausią sąskaitos dalį, ir kokį politikos priemonių derinį
tuomet reikėtų taikyti.
Kai kas teigia, jog daugiausia išlaidų turėtų tekti pramonei
ir energijos gamintojams, daugelio elektros energijos
gamybos bei kitų gamybinių procesų metų išskiriamas
anglies dvideginis. Todėl jie galėtų daug pakeisti, efektyviau
investuodami į „žalesnių“ prekių gamybą ir tokių pat paslaugų
teikimą.
Tačiau kiti įspėja, jog užkrovus sunkią papildomą naštą ES
verslui, galima pakirsti jo gebėjimą konkuruoti su įmonėmis
varžovėmis tarptautinėse rinkose ir prarasti darbo vietų, ypač
dabartinio ekonominio nuosmukio metu.
Taip pat teigiama, jog negalima išskirti vien pramonės, o
sprendimus galima rasti vertinant išmetimus pagal kiekvieną
sektorių.
Vadovaudamiesi šiuo požiūriu, jie teigia, jog padedant mažinti
išmetimų kiekį daugiausiai galimybių turi statybos sektorius,
gerindamas šildymo, izoliacines bei oro kondicionavimo
sistemas, – Europos Komisijos vertinimu, čia galima sutaupyti
27-30 % energijos.
Be to, daugelis įžvelgia pokyčių galimybių transporto
sektoriuje, kur pagrindinis kovos su klimato kaita veiksnys
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būtų automobilių, sunkvežimių, laivų ir lėktuvų išmetimų
kiekio mažinimas, – Europos Komisijos vertinimu, čia galima
sutaupyti iki 26 % energijos.
Atskiras vaidmuo tenka ir vartotojams, nes pakeitus pirkimo
bei keliavimo įpročius ir energijos vartojimą tikrai atsirastų
skirtumų. Pavyzdžiui, jie galėtų suvartoti mažiau energijos,
sumažinę šildymą arba vietoj asmeninių automobilių pradėję
naudotis visuomeniniu transportu. Jie taip pat galėtų didinti
energijos efektyvumu pagrįstų prekių paklausą, dėl kurios šie
gaminiai ilgainiui turėtų atpigti.
Tačiau, vėlgi, nesutariama, kiek visuomenė galėtų nuveikti
ir kiek iš jos tikėtis nuosmukio įkarštyje. Kai kas pabrėžia
didėjančio nedarbo poveikį namų ūkių pajamoms, tuo tarpu
kiti nurodo, kiek šeimos galėtų sutaupyti mokėdamos už
energiją, jei apšiltintų savo namus arba pirktų energijos
efektyvumu labiau pagrįstus gaminius.
Todėl daugelio teigimu, būtent vyriausybės turėtų apmokėti
didžiausią sąskaitos dalį, mokesčių mokėtojų pinigais
atsiskaitydama už priemones, reikalingas tikslams
įgyvendinti.
Tačiau tai irgi ginčijama. Kritikai tvirtina, jog daugiausia turėtų
mokėti teršėjai, tuo tarpu klimato kaitai skirtų priemonių
apmokėjimas mokesčių mokėtojų pinigais reiškia, kad,
norom arba nenorom, kiekvienam teks prisidėti prie išlaidų.
Be to, kai kas abejoja, ar tikrai vyriausybės yra tinkamiausia
vieta kai kuriems sprendimams priimti, nes, pavyzdžiui,
pasirinkdamos, į kurias „žaliąsias“ technologijas investuoti ir
skirdamos paramą tik keletui, vyriausybės galėtų slopinti kitų
daug žadančių technologijų vystymą.
Atsakymas į šį klausimą turės didelį poveikį atsakymui į kitą
svarbų klusimą – kokį politikos priemonių derinį reikėtų
taikyti, padedant įgyvendinti sutartus tikslus?
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6 lentelė. Kokių veiksmų norėtumėte ES lygmeniu?
Politikos variantai

Argumentai „už“

Argumentai „prieš“

Visos ES valstybės narės turėtų
vienodai prisidėti prie nustatytų
tikslų įgyvendinimo

• 	Jei kai kurioms ES valstybėms
narėms būtų leista nesilaikyti
griežtų tikslų, sumažėtų bendras
klimato kaitos priemonių
poveikis
• Jeigu kai kurioms ES šalims
būtų leista teršti daugiau
nei kitoms, trumpalaikėje
perspektyvoje klimatui būtų
padaryta daugiau žalos, o
ilgalaikėje – brangiau kainuotų
spręsti poveikio problemas
• Padaugėtų galimybių turėti
naudos iš „švarių“ technologijų
kūrimo bei jų pasaulinio
eksporto, nes tokie gaminiai
taptų paklausesni ES

• 	Mažiau pasiturinčioms ES
valstybėms narėms būtų sunkiau
neatsilikti nuo turtingesnių
kaimynių
• Šalys, kurių ekonomikoje
vyrauja daug energijos vartojanti
pramonė, galėtų savo ekonomiką
reikiamai pakeisti kiek lėčiau, taip
mažindamos neigiamą poveikių
jos augimui, jeigu tik iš jų nebūtų
reikalaujama veikti ne mažiau nei
kitos šalys
• Trumpalaikėje perspektyvoje kai
kurioms ES šalims nustačius
mažesnius tikslus, būtų galima
užkirsti kelią „anglies dvideginio
nutekėjimui“ į kitas pasaulio dalis

ES reikėtų atsižvelgti į įvairių
valstybių narių gebėjimą padėti
siekiant bendrų nustatytų tikslų,
todėl kai kurios šalys turėtų
nuveikti daugiau nei kitos

• 	Mažiau pasiturinčioms ES
valstybėms narėms lengviau
neatsilikti nuo turtingesnių
kaimynių
• ES šalys, kurių ekonomikoje
vyrauja daug energijos
vartojanti pramonė, galėtų savo
ekonomiką reikiamai pakeisti
kiek lėčiau, taip mažindamos
neigiamą poveikių jos augimui
• Trumpalaikėje perspektyvoje kai
kurioms ES šalims nustačius
mažesnius tikslus, būtų galima
užkirsti kelią „anglies dvideginio
nutekėjimui“ į kitas pasaulio dalis

• 	Jei kai kurioms ES šalims narėms
būtų leista nesilaikyti griežtų tikslų,
sumažėtų bendras klimato kaitos
priemonių poveikis
• Jeigu kai kurioms ES šalims būtų
leista teršti daugiau nei kitoms,
trumpalaikėje perspektyvoje
klimatui būtų padaryta daugiau
žalos, o ilgalaikėje – brangiau
kainuotų spręsti poveikio
problemas
• Sumažėtų galimybių turėti naudos
iš „švarių“ technologijų kūrimo
bei jų pasaulinio eksporto, nes
kai kuriose šalyse sumenkėtų
paklausa tokiems gaminiams
• Ilgalaikėje perspektyvoje ES
galėtų būti užkirtas kelias
pereiti prie atsinaujinančiomis
technologijomis pagrįstos
pramonės
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Kaip įgyvendinti sutartus tikslus?
Kovoje su klimato kaita galima panaudoti nemažai įvairių
politinių priemonių: palyginus šias priemones, kai kurios būtų
pigesnės ir lengviau įdiegiamos, kitos turėtų didesnį poveikį
kai kuriems visuomenės sektoriams, dar kitoms reikėtų
radikalesnių elgesio pokyčių. Sprendimus dėl konkrečių
priemonių pasirinkimo reikia priimti įvertinant tikėtiną naudą
ir tikėtinas išlaidas.
Kai kurie daugiausia dėmesio skiria „teigiamoms“ paskatoms
(apdovanojant tuos, kas ėmėsi reikiamų veiksmų išmetimų
kiekiui mažinti), tuo tarpu kitiems svarbiausia atgrasyti nuo
„teršėjų elgesio“ apmokestinant tokius veiksmus.
Teigiamos finansinės paskatos gali būti teikiamos
vyriausybės subsidijų pavidalu (pavyzdžiui, taikant
vyriausybės remiamas nuolaidas hibridiniams automobiliams
arba energiją taupančioms elektros lemputėms), taip
skatinant žmones tai pirkti. Savu ruožtu, šios priemonės
padėtų formuoti pakankamą tokių prekių paklausą, o tuomet
„masto ekonomikos“ skatinamos bendrovės galėtų jas
pigiau gaminti. Tarp teršėjus atgrasančių priemonių gali būti
„anglies dvideginio mokesčiai“, taikomi anglies dvideginį
išskiriančioms prekėms (t.y., kurui ir degalams) arba daug
energijos naudojantiems gamybiniams procesams.
ES vyriausybės paprastai taiko metodų ir priemonių junginius,
kurie priklauso nuo tikslių jų ekonomikos ypatumų. Tačiau kai
kuriais atvejais vyriausybes jau saisto įstatymai, kuriais jos
ES lygmeniu sutarė imtis tam tikrų veiksmų (žr. ankščiau,
skyrelyje apie tai, ką nuveikė ES iki šiol), todėl jų veikimo
laisvė yra ribota.
Šiuo metu dėmesys sutelktas ir į energijos panaudojimo
efektyvumą – žmonių perkamų gaminių, keliavimo būdų,
būsto ir darbo vietų energetinio efektyvumo didinimą, kad
būtų galima mažinti energijos vartojimą išvengiant esminių
gyvensenos pokyčių (pavyzdžiui, vairuoti mažiau degalų
naudojančius automobilius, apšiltinti savo namus).
Tačiau kyla svarbus klausimas – kas mokės už šiuos
energetinio efektyvumo pagerinimus: vyriausybės, teikdamos
subsidijas ir finansuodamos „švarių“ technologijų mokslinius
tyrimus bei kūrimą ir panašiai, ar bendrovės, įpareigotos
laikytis visoje ES taikomų griežtų energijos efektyvumo
standartų, ar vartotojai, kurie įstatymais būtų priversti pirkti
galimai brangesnius energijos efektyvumu labiau pagrįstus
gaminius arba mokėti už savo namų energetinio efektyvumo
pagerinimus?
Tačiau daugelis žmonių teigia, jog pagerinus vien tik energijos
panaudojimo efektyvumą, šito nepakaks ES nusistatytiems
išmetimų mažinimo tikslams įgyvendinti.
Kai kas iškelia mintį, jog energijos vartojimui mažinti prireiks
ryžtingesnių veiksmų. Tarp jų galėtų būti „normavimas“ –
nustatyti apribojimai vartoti tam tikrus energijos šaltinius arba
konkretūs tam tikrų produktų kiekiai, kuriuos žmonės galėtų
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suvartoti pigiau, o už papildomus kiekius mokėtų gerokai
didesnę kainą. Pavyzdžiui, būtų galima apriboti benzino kiekį,
kurį automobilių vairuotojai galėtų įsigyti už „normalią“ kainą,
drauge nustatant daug daugiau mokėti už pirkinius virš šio
limito. Tai atitiktų kvotų energijai naudoti nustatymą, tačiau
paliktų naudotojams teisę rinktis, ar jie norėtų viršyti šias
kvotas, o daugiau naudodami – brangiau mokėti.
Viena iš pagrindinių politinių priemonių kovoje su klimato kaita
yra vadinamieji „rinka pagrįsti“ mechanizmai. Pavyzdžiui,
ES „Prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo
leidimais sistema“ (ETS) sukuria rinką, kurioje bendrovės gali
pirkti arba parduoti anglies dvideginio išmetimų teisę.
ETS apima beveik 12 000 Europos Sąjungoje esančių
pramoninių objektų (kaip geležies ir plieno gamybos įmonės,
elektrinės, cemento ir popieriaus gamyklos), kurių išmetimai
sudaro beveik pusę viso ES išmetimų kiekio. Išmetimų kiekiai
turi nustatytą „viršutinė ribą“ ir jais galima „prekiauti“ visose
valstybėse narėse leidimų sistemos pagrindu. Jeigu kai kurie
išmetimų skleidėjai nori viršyti leistus kiekius, jie gali įsigyti
kitų parduodamų „išmetimų kreditų“, o pastarieji – užsidirbti
parduodami jiems nereikalingus leidimus.
Vienus ir kitus siekiama paskatinti, kad jie mažintų savo
išmetimų kiekius įdiegdami energetinio efektyvumo
priemones ir pereidami prie atsinaujinančių energijos šaltinių:
palyginti didelių išmetimų kiekių skleidėjai galėtų sutaupyti
pinigų, jeigu jiems tektų pirkti mažiau kreditų, o palyginti
mažų išmetimų kiekių skleidėjai – toliau mažintų išmetimus,
kad galėtų užsidirbti parduodami daugiau kreditų.
Šiuo atveju vienas iš pagrindinių klausimų – ką daryti su
pinigais, kuriuos sistema gauna, kai kreditai parduodami
aukcionuose. Kai kas teigia, jog vyriausybės turi teisę spręsti,
kaip norėtų išleisti šiuos pinigus; pasak kitų, kokiu nors
pavidalu juos reikėtų grąžinti pramonei; dar kiti reikalauja
būtinai panaudoti juos paremiant mokėjimus už naujų,
„švarių“ technologijų kūrimą ir padedant besivystančioms
šalims susidoroti su klimato kaitos poveikiu.
„Anglies dvideginio išmetimų kainos nustatymo“ koncepcija
(ekonominės vertės priskyrimas žmogaus veiklos sukeltiems
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimams, siekiant sukurti
paskatas jų kiekiui mažinti) yra Prekybos šiltnamio efektą
sukeliančių dujų išmetimo leidimais sistemos pagrindas.
Tačiau nesutariama, kas turėtų nustatyti leidimų kainą – rinka
(t.y., pagal pasiūlą ir paklausą) ar politikos formuotojai.
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7 lentelė. Kokios politikos turėtų imtis ES sutartiems tikslams įgyvendinti?
Politikos variantai

Argumentai „už“

Argumentai „prieš“

Mažinti energijos vartojimą
investuojant į jos panaudojimo
efektyvumą

• 	Vartotojai ir pramonė greitai
pradėtų gauti pelno (nes
būtų galima įsigyti efektyviau
energiją naudojančių gaminių,
sumažėtų sąskaitos už energiją)
– tai kompensuotų sąnaudas
reikiamoms investicijoms
• Neprireiktų pastebimai keisti
žmonių gyvensenos ES
galėtų išplėtoti konkurencinį
pranašumą energijos efektyvumu
pagrįstų technologijų srityje
Kuriant energijos efektyvumu
pagrįstus produktus ir nustatant
griežtesnius energijos
efektyvumo standartus būstui
bei darbovietėms, drauge
atsirastų naujų darbo vietų ir būtų
skatinamas ekonominis augimas

• Griežtesnių energijos efektyvumo
standartų laikymasis taptų
pernelyg didele ir brangia našta
ES pramonei Kai kurios bendrovės
arba pramonės šakos galbūt
nutartų persikelti į ne ES šalis,
kuriose taikomi žemesni energijos
efektyvumo standartai, drauge
panaikindamos darbo vietas
ES Vartotojams būtų pernelyg
brangu laikytis griežtesnių
energijos efektyvumo standartų
Dabartinio ekonominio nuosmukio
sąlygomis vyriausybės, pramonė
ir vartotojai nepajėgia sumokėti
už tokius energetinio efektyvumo
pagerinimus, dėl kurių tikrai
atsirastų skirtumų

Investuoti į technologijas, skirtas
šiltnamio efektą sukeliančių dujų
(daugiausia susidarančių deginant
anglį) „sulaikymui ir saugojimui“

• Trumpalaikėje perspektyvoje
tai atneštų didelę naudą daug
energijos vartojančiai pramonei,
nes leistų sumažinti jos daromą
poveikį faktiškai nemažinant jos
išmetimų kiekio
• Tai padėtų užkirsti kelią daug
energijos vartojančios pramonės
perkėlimui į šalis, ne taip griežtai
reglamentuojančias poveikį
klimato kaitai

• Ilgalaikėje perspektyvoje išmestų
anglies dvideginio dujų saugojimas
galbūt pasirodytų pavojingas dėl
nutekėjimo grėsmės
• Reikiama technologija yra brangi
• Kas turėtų už ją mokėti? Kai kas
teigia, jog pajamas, kuriamas
tokių iniciatyvų kaip „Prekybos
šiltnamio efektą sukeliančių dujų
išmetimo leidimais sistema“,
reikėtų panaudoti energijai iš
atsinaujinančių energijos šaltinių
plėtoti užuot tiesiog kaupus
išmestas dujas saugyklose Galbūt
ilgai truktų įgyvendinti reikiamą
technologiją

Mažinti šiltnamio efektą sukeliančių
dujų išmetimų kiekį investuojant į
branduolinę energetiką

• 	Tai būtų vidutinės trukmės
perspektyva, nes sprendimas
gaminti daugiau branduolinės
energijos galbūt padėtų Europai
tenkinti didėjančius energijos
poreikius
• Branduolinės energijos šaltinis
yra „švarus“, nes gamybos
procese neišmetama anglies
dvideginio dujų (nors tam tikrų
išmetimų atsiranda statant
branduolines elektrines, iškasant
bei apdorojant uraną ir panašiai)
• Tai sumažintų ES priklausomumą
nuo iškastinio kuro,
importuojamo iš ne ES šalių
• Dėl investavimo į branduolinę
energetiką, šioje srityje būtų
sukaupta patirties, kurią ES
galėtų eksportuoti
• Branduolinė energija galėtų tapti
nuolatiniu šaltiniu, tiekiančiu
energiją vartotojams ir pramonei
prieinamomis kainomis

• 	Daugelyje ES šalių viešoji
nuomonė labai prieštarauja
prieš branduolinę energiją,
nerimaudama dėl jos saugumo,
poveikio sveikatai ir aplinkai
• Nesutariama, kaip pasidalyti našta,
pavyzdžiui, ką visoje ES daryti su
branduolinėmis atliekomis
• Galų gale, didėjant žaliavų, iš kurių
gaminama branduolinė energija,
paklausai, ši energija taps ribotais
ištekliais
• Ilgai truktų pastatyti reikiamas
branduolines elektrines ir atlikti
kitus veiksmus, dėl kurių gamyba
padidėtų iki paklausą tenkinančio
lygio
• Branduolinė energija nėra
pigus pasirinkimas, nes galbūt
tektų brangiai mokėti už
senų branduolinių elektrinių
eksploatacijos nutraukimą,
branduolinių atliekų tvarkymą ir
bet kurį atsitiktinai paskleistos
spinduliuotės atvejį
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Politikos variantai
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Argumentai „už“

Argumentai „prieš“

Mažinti išmetimų kiekius
investuojant į energiją iš
atsinaujinančių šaltinių (vėjo,
saulės, biokuro)

• 	Atsinaujinantys energijos
šaltiniai yra “švarūs”, todėl
išmetimų kiekius galima
sumažinti nereikalaujant vartoti
mažiau energijos.
• Energiją iš atsinaujinančių
šaltinių galima pagaminti
„namie“, tuo būdu sumažinant
ES priklausomybę nuo
importuojamos energijos
• Energijos iš atsinaujinančių
šaltinių kaina sumažės,
padidėjus paklausai
• Energija iš atsinaujinančių
šaltinių yra saugesnė nei
branduolinė
• Atsinaujinančių energijos
šaltinių plėtojimas kuria darbo
vietas ir skatina ekonominį
augimą, be to, galėtų suteikti ES
konkurencinį pranašumą kuriant
bei eksportuojant reikiamas
technologijas

• 	Atsinaujinantys energijos šaltiniai
patys vieni negali pagaminti tokio
energijos kiekio, kurio pakaktų
didėjantiems ES energijos
poreikiams tenkinti
• Ši technologija dar nepakankamai
pažangi, be to, yra laikymo,
energetinių sistemų ir panašių
problemų
• Energijos iš atsinaujinančių
šaltinių gamyba pernelyg brangiai
kainuoja, todėl šia energija
negalima visiškai pasikliauti
• Branduolinė energija gali būti
gaminama ne mažiau saugiau nei
atsinaujinanti, tačiau pigiau

Mažinti energijos vartojimą
sumažinant mūsų kuriamų bei
naudojamų prekių ir paslaugų kiekį

• Dėl to vartotojai tuojau pat galėtų
sutaupyti pinigų
• Nereikia jokių papildomų
investicijų į energijos efektyvumu
pagrįstus produktus ir panašiai

• 	Žmonėms tektų pastebimai keisti
gyvenseną, todėl galėtų įsiplieksti
protestų prieš veiksmus, kurių
reikia klimato kaitai įveikti
• Tai stabdytų ekonominį augimą ir
naikintų darbo vietas

Taikyti paskatas, kaip „Prekybos
šiltnamio efektą sukeliančių dujų
išmetimo leidimais sistema“,
mokesčių ir kitos finansinės
lengvatos

• 	Tai galbūt padėtų sukurti
paklausos „kritinę masę“,
pareikalaujant energijos
efektyvumu pagrįstų produktų
bei technologijų ir naujų
energijos šaltinių
• Žmonių skatinimas už „gerą“
elgesį yra galinga priemonė
vartojimo modeliams keisti
• Visuomenės paramą kovai su
klimato kaita kur kas lengviau
palaikyti teigiamomis priemonės,
negu neigiamomis, kaip
didesnės kainos už „perteklinį“
vartojimą

• 	Vyriausybės neturėtų investuoti
į tam tikras technologijas, nes
pramonė yra geriausiai pritaikyta
spręsti, kas labiausiai atitinka jos
reikmes
• Mokesčių mokėtojams, norom
arba nenorom, teks sumokėti už
kai kurių lengvatų finansavimą
• Geriau būtų sutelkti dėmesį
į „baudas“ pramonei, jeigu
ji nesiima mažinti išmetimų
kiekio, nes tokios priemonės yra
stipresnė paskata

Priversti teršėją mokėti

• Taip būtų užtikrinta, kad gaminio
arba paslaugos kaina rodytų jos
poveikį klimatui, o darantieji žalą
aplinkai – už ją sumokėtų

• 	Dalis pramonės galbūt nuspręstų
persikelti į kitas pasaulio dalis, taip
padidindama „anglies dvideginio
nutekėjimo“ riziką

Vyriausybėms tenka spręsti, kaip geriausiai skatinti „elgesio“
pokyčius, kurių reikia išmetimų kiekiui mažinti; be to, jos
turi nustatyti, kaip geriausiai tenkinti savo šalies energijos
poreikius.
Europos Komisijos duomenimis, 80 % ES suvartojamos
energijos gaunama deginant iškastinį kurą: naftą (37 %),
gamtines dujas (24 %) ir anglį (18 %), tuo tarpu per 14
%, sudaro branduolinė energija, o per 6 % – energija iš
atsinaujinančių šaltinių.
ES paskelbtas ambicingas siekis pavirsti mažai anglies
dvideginio išskiriančia ekonomika reikalauja pereiti nuo
iškastinio kuro prie energijos iš atsinaujinančių šaltinių ir
(arba) branduolinės energijos. Tačiau įmanomas apimtis
bei įgyvendinimo trukmę iš dalies lems dabartinė šalių
priklausomybė nuo daug anglies dvideginio išmetančios
pramonės, atsinaujinančių energijos šaltinių bei branduolinės
energetikos sektorių išsivystymo lygio ir visuomenės požiūrių
į branduolinę energiją.

Iškastinis kuras
ES valstybių narių ekonomikos šiuo metu labai priklauso nuo
iškastinio kuro, o jį deginant susidaro apie 90 % šiltnamio
efektą sukeliančių dujų išmetimų. Be to, ES yra labai
priklausoma nuo jos reikmes tenkinančio iškastinio kuro
importo, kuris sudaro 60 % jos suvartojamų gamtinių dujų,
90 % – naftos ir 50 % – anglies.
Abu veiksniai skatina pastangas kurti ES alternatyvius
energijos šaltinius ir naujas technologijas, kurios ribotų į orą
išmetamų iškastinio kuro teršalų lygį, pavyzdžiui, „anglies
dvideginio sulaikymą ir saugojimą“ (CCS). Tačiau kai kas
teigia, jog tokios technologijos yra brangios, o nauda aplinkai
neaiški, ypač dėl rizikos, kad po žeme saugomos anglies
dujos galėtų vėl prasiskverbti į atmosferą.
Nors iškastinio kuro ištekliai senka, dabar jų dar nestinga,
be to, palyginti su kitais energijos šaltiniais, šis kuras yra
gan pigus. Tačiau pasaulinis energijos vartojimas ateityje
veikiausiai dar didės, o išteklių mažės, todėl ilgalaikėje
perspektyvoje galima tikėtis didesnių iškastinio kuro kainų.

Energija iš atsinaujinančių šaltinių
Viena iškastinio kuro alternatyvų – atsinaujinantys energijos
šaltiniai, kurie yra „švarūs“, nes energija gaunama iš gamtinių
šaltinių, kaip saulė, vėjas ir vanduo.
ES įsipareigojo, jog iki 2020 m. energija iš atsinaujinančių
šaltinių padidės iki 20 % bendro sunaudojamos energijos
kiekio. Tačiau atskiroms ES valstybėms narėms palikta spręsti,
kaip tai padaryti ir kokius šios energijos šaltinius panaudoti.
Kai kurios šalys labai daug investavo į atsinaujinančių šaltinių
energetiką, tuo tarpu kitos – ne.
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Energijos „mišinys“

Pasisakantieji už daug didesnį dėmesį energijai iš
atsinaujinančių šaltinių teigia, jog ji ne tik sumažins šiltnamio
efektą sukeliančių dujų išmetimų kiekį, bet padės sumažinti
ES priklausomybę nuo importuojamos energijos.
Šiuo metu kai kurių formų energijos iš atsinaujinančių šaltinių
gamyba yra palyginti brangi, tačiau dėl prognozuojamo
iškastinio kuro kainų didėjimo santykinių išlaidų sumažėtų;
be to, ilgainiui ši energija turėtų atpigti dėl didėjančios
paklausos, nes masinė gamyba mažina „vieneto kainą“. Be
to, šio požiūrio šalininku teigimu, pastaraisiais metais sparčiai
vystyta technologija, reikalinga tokios energijos potencialui
maksimaliai padidinti, – ji ir
toliau tobulės.
Tačiau kiti laikosi nuomonės, jog energijos iš atsinaujinančių
šaltinių dar negalima gauti tokiais kiekiais, kurie tenkintų
Europos energijos poreikius, ją sunku kaupti, be to, dar
nėra technologijos kaupimo galimybėms pagerinti. Taip pat
reikia tobulinti kai kurių atsinaujinančių šaltinių energijos tipų
paskirstymo sistemą.
Kai kas dar atkreipia dėmesį, jog vieni atsinaujinančių šaltinių
energijai tipai yra „švaresni“ nei kiti, pavyzdžiui, atsižvelgus į
išmetimų skirtumus gaminant ir gabenant įrangą šiai energijai
gaminti, taip pat jos poveikį gyvūnų ir augalų gyvenimui.
Skirtingi energijos iš atsinaujinančių šaltinių tipai turi teigiamų
ir neigiamų savybių:
Vandens (hidro) gaminamos elektros energijos suvartojimas
stabiliai didėjo nuo 1990 iki 2005 metų, ir 2005 m. sudarė 1,5
% viso ES energijos suvartojimo. Tačiau pastaraisiais metais
jos gamyba sumažėjo, palyginti su kitų tipų atsinaujinančių
šaltinių energija, be to, nerimaujama dėl jos poveikio augalų ir
gyvūnų gyvenimui, pagaliau, tiesiog stinga vietos įrenginiams
statyti, nes ES įstatymai aplinkosaugos sumetimais varžo
užtvankų statymą. Kadangi tapo sunkiau statyti didelio masto
hidroelektrines, kai kas siūlo skirti daugiau dėmesio mažųjų
hidroelektrinių statybai.
Biomasė ir atliekos (kuru paverčiamos augalinės medžiagos,
gyvūninės arba komunalinės atliekos) šiuo metu yra
didžiausias atsinaujinančios energijos šaltinis ES, 2005 m.
sudaręs 4,2 % viso ES energijos suvartojimo. Daugiausia
jis naudojamas šildymui, tačiau tinka ir elektros energijai
gaminti. Jį galima gaminti vietoje ir gan lengva saugoti, bet
degant biomasei išmetama šiltnamio efektą sukeliančių dujų,
o intensyvus derliaus surinkimas gali kelti grėsmę augalų ir
gyvūnų gyvenimui. Tačiau atliekų pavertimas dujomis, kurias
būtų galima deginti elektrinėse, padėtų sumažinti išmetimų
kiekį.
Biokuras (augalinės kilmės kuras) šiuo metu ES transporto
sektoriuje sudaro apie 1 % viso energijos suvartojimo. ES
tikslas – iki 2020 m. užtikrinti, kad 10 % viso transporto kuro
sudarytų kuras iš atsinaujinančių energijos šaltinių, įskaitant
biokurą. Pastarasis vertinamas ypač prieštaringai, nes
reikalingiems pasėliams gali būti panaudota žemė, kurioje

35

dabar auginami maisto produktai, o tai padidintų maisto
trūkumo riziką besivystančiose šalyse. Be to, nerimaujama
dėl jo poveikio pasaulio miškams.
Vėjo gaminama elektros energija šiuo metu sudaro vos 0,3 %
viso ES energijos suvartojimo, tačiau per pastarąjį dešimtmetį
jos gamyba didėjo apie 30 % per metus. ES yra didžiausia
pasaulyje vėjo energijos vartotoja bei gamintoja ir pasaulinė
lyderė vėjo energijos gamybos bei technologijų srityje.
Todėl šis sektorius turi didelį augimo ir darbo vietų kūrimo
potencialą. Daugiausia vėjo elektros energijos pagaminama
jūrų pakrantėse, todėl atsirado nusiskundimų dėl įrenginių
vizualinio poveikio, ypač ten, kur vietos ekonomikai yra
svarbu turizmas. Palyginti mažai vėjo elektros energijos
pagaminama toliau nuo pakrančių (atviroje jūroje), bet ši
gamyba veikiausiai augs, tobulėjant technologijoms.
Saulės energija šiuo metu sudaro vos 0,04 % visos ES
suvartojamos atsinaujinančių šaltinių energijos, tačiau jos
kiekis pastoviai didėja. Ji turi didelį augimo potencialą, tačiau,
palyginti su kitų tipų atsinaujinančių šaltinių energija, jos
gamybos kaina lieka didesnė. Kai kurios ES valstybės narės
priėmė įstatymus dėl saulės plokščių naujuose pastatuose,
taip siekdamos padidinti paklausą, kuri ilgainiui turėtų
sumažinti kainą.

Branduolinė energija
Kai kurie teigia, jog branduolinės energijos gamybos didinimas
iš dalies atsako į klimato kaitos iššūkius, nes branduolinės
elektrinės apskritai išmeta kur kas mažiau anglies dvideginio
nei įprastinės elektrinės. Jų tvirtinimu, siekiant patenkinti
Europos energijos poreikius ir tuo pat metu mažinti išmetimų
kiekį, gyvybiškai svarbu didinti branduolinės energijos gamybą
(ir skatinti gaminti energiją iš atsinaujinančių šaltinių).
Kai kurios šalys (įskaitant Suomiją ir Jungtinę Karalystę)
nusprendė labiau pasikliauti branduoline energetika tiek
ekonomikos, tiek aplinkosaugos sumetimais. Jų teigimu,
branduolinę energiją galima gaminti saugiau, ji padeda
mažinti išmetimų kiekį ir yra pigesnė nei alternatyvūs šaltiniai.
Be to, kai kurie laiko ją išeitimi, mažinančia jų priklausomybę
nuo importuojamos energijos.
Tačiau kiti tvirtina, jog didinant branduolinės energijos dalį
bendrame energijos mišinyje, reikės didelių investicijų
naujoms bei efektyvioms elektrinėms statyti, jų saugumui
užtikrinti ir branduolinių atliekų tvarkymo įrenginiams
sukurti; be to, ilgiau truks reikiamų pajėgumų formavimas.
Kritikai taip pat nerimauja dėl rimtų saugumo, sveikatos
ir aplinkosaugos problemų, prisimindami branduolines
avarijas, kaip Černobylio katastrofa Ukrainoje 1986 metais, ir
pagrindinį klausimą – ką daryti su branduolinėmis atliekomis.
Be to, jie nurodo, kad nors branduolinės energijos gamyba ir
nėra anglies dvideginio išmetimų šaltinis, tačiau jų atsiranda
statant branduolines elektrines, kasant branduolinei energijai
gaminti reikalingą uraną ir panašiai.
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Pagaliau, teigiama, jog didėjant pasaulinei paklausai uranas,
kurio reikia branduolinei energijai gaminti, taps retesniu
ištekliumi; taip pat nurodoma, kad beveik visą savo uraną ES
importuoja iš tokių šalių kaip Australija. Tačiau, pasak kitų,
technologinė pažanga sumažins urano kiekius, reikalingus
branduolinei energijai gaminti.
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Padėkos žodis
Šią informacinę medžiagą parengė Europos politikos institutas, Briuselyje veikiantis priešakinis Europos Sąjungos reikalų mokslinių
tyrimų centras.
Ją peržiūrėjo visų Europos Parlamento politinių frakcijų (toliau išvardytos) ir daugelis organizacijų, užsiimančių šiais klausimais (irgi
toliau išvardytos).
Tuomet tekstas redaguotas, atsižvelgiant į jų pastabas ir siekiant užtikrinti, kad būtų pateikta subalansuota informacija bei nurodyti
visi argumentai „už“ arba „prieš“ skirtingus politinius požiūrius.

Politinės frakcijos:

Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcija (PPE-DE)
Socialistų frakcija Europos Parlamente (PSE)
Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija (ALDE)
Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas (VERTS/ALE)
Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji (GUE/NGL)
Sąjungos už tautų Europą frakcija (UEN)
Nepriklausomybės/demokratijos frakcija (ID)

Organizacijos – dokumentas „Imigracija “:

„Verslo Europa“
„Eurociett“ (Europos privačių įdarbinimo agentūrų konfederacija)
„Caritas Europa“
Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC)
Migracijos politikos grupė (MPG)
Migracijos politikos institutas (MPG)

Organizacijos – dokumentas „Klimato kaita “:
„Verslo Europa“
„BP Europe“
Pasaulio laukinės gamtos fondas (WWF)
Europos klimato fondas
„Clingendael“
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IV. Europos partijų
politikos tikslai1
Šiame tekste cituojamos ištraukos, jeigu nenurodyta kitaip,
yra paimtos iš partijų oficialių rinkimų manifestų. Visi cituojami
dokumentai, pareiškimai bei pranešimai buvo viešai paskelbti
oficialiose partijų tinklavietėse. Visos tinklavietės peržiūrėtos
ir medžiaga iš jų paimta 2009 m. kovo 2-5 dienomis. Šį
skyrių sudarė Stefano Braghiroli (Sienos universitetas) ir
Alfredo Zucchi (Sienos universitetas) bendradarbiaudami su
Hermann Schmitt (Manheimo universitetas).

IMIGRACIJA
EUROPOS LIAUDIES PARTIJA (EPP)
EPP siūlo „kovoti su nelegalia migracija ES lygmeniu,
pradedant kiekvienos valstybės narės nustatomais poreikiais,
galimybėmis bei prioritetais“. Atitinkamai ES turi: „nustatyti
teisingą, bet griežtą nelegalių migrantų sugrąžinimo politiką“
(laikantis „Grąžinimo“ direktyvos, kurią EPP „visiškai remia“);
„koordinuoti valstybių narių suderinimo (reguliarizavimo)
sistemas, būtent per mėlynosios kortelės sistemą“ ir
„apsaugoti visas ES pakrantes sukuriant Europos pakrančių
sargybą“. Darbo rinkos atžvilgiu, EPP siūlo „įdiegti europinį
prioritetą, skirtą spręsti įgūdžių trūkumą valstybių narių
darbo rinkose ir skatinti ES vidinę migraciją“. [Svarba pagal
Manifestą: ŠIEK TIEK SVARBU]

„pirmiausia turėtume spręsti nelegalios migracijos bangos į
ES klausimą, o tik po to imtis įgūdžių trūkumo klausimus“.
ŠALTINIS: Immigration policy must be for member
states to decide - not the European Commission [News
Release], October 2007. Prieinama adresu: http://www.
conservativeeurope.com/news/426/Immigration-policymust-be-for-member-states-to-decide--not-the-EuropeanCommission.aspx

EUROPOS SOCIALISTŲ PARTIJA (PES)
PES skelbia, jog būtina „nustatyti bendrus legalios migracijos
į Europos Sąjungą standartus“ ir „priimti Europos chartiją
dėl migrantų integracijos, pagrįstą lygiomis teisėmis bei
atsakomybe ir abipuse pagarba“. Siekiant koordinuoti
„Europos pastangas įveikti nelegalią migraciją“, PES
siūlo „stiprinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis“
ir įgyvendinti „bendrą išorinių sienų kontrolės politiką“.
Šiuos veiksmus turėtų lydėti „tolimesnis bendros Europos
prieglobsčio sistemos kūrimas“. [Svarba pagal Manifestą:
ŠIEK TIEK SVARBU]
ŠALTINIS: PES Manifesto - People First: A New Direction for
Europe. Prieinama adresu: http://www.pes.org/downloads/
PES-Manifest_EN.pdf

ŠALTINIS: EPP’s Manifesto – The EPP, Your majority in
Europe. Prieinama adresu: http://dl1.streaming.telenetmedia.
be/epp/manifesto/draft_EPP_European_Elections_2009_
Manifesto.pdf

EUROPOS DEMOKRATAI2 (Didžiosios
Britanijos konservatorių partija ir
Čekijos pilietinės demokratijos partija)
1  

Kai kalbama apie legalios migracijos srautus, britų
konservatoriai tvirtina, jog „valstybėms narėms turi būti palikta
laisvė pačioms nustatyti savo kriterijus dėl asmenų, kuriuos
jos norėtų priimti į savo šalį ir leisti ten dirbti“. Atitinkamai
Philip Bradbourn, Europos Parlamento narys, konservatorių
atstovas teisingumo ir vidaus reikalams, pareiškia, jog net ir
„legalūs migrantai iš kitų ES valstybių narių jau kelia rimtų
problemų socialinėms tarnyboms, aprūpinimo būstu ir kitoms
valdžios įstaigoms“. Žvelgdami iš šios perspektyvos, britų
konservatoriai taip pat priešinasi mėlynosios kortelės, skirtos
kvalifikuotiems imigrantams, sistemai, nes stinga „būtinos
kontrolės priemonių, kurios užtikrintų, jog visi samdantieji
nelegalius migrantus bus sustabdyti, o sulaikytieji nelegalūs
migrantai – sugrąžinti į savo kilmės šalis“. Šiuo atžvilgiu
Europos parlamento narys Philip Bradbourn priduria, kad
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Europos partijos yra politinės partinės organizacijos, veikiančios Europoje
transnacionaliniais pagrindais ir sudarytos iš susijusių nacionalinių partijų.
Dažnai Europos parlamentinės frakcijos Europos Parlamente oficialiai
atstovauja Europos politines partijas, o kitais atvejais yra politinės koalicijos,
kuriose dalyvauja keletas Europos ir (arba) nacionalinių partijų bei nepriklausomi
politikai. Taigi, narystės požiūriu, abu subjektai ne visiškai atitinka vienas kitą.
Rinkimų manifestus patvirtinusių partijų atžvilgiu, konkrečios politikos reikšmė
tekste apskaičiuota pagal manifesto bendro žodžių skaičiaus ir šiai politikos
sričiai skirtų žodžių skaičiaus santykį. Galutinis reitingas nustatytas taip: 0-5%:
nesvarbu, 6-10 %: šiek tiek svarbu, 11-15 %: gan svarbu, 16-20 %: svarbu,
21-25 %: labai svarbu.

2  

Didžiosios Britanijos konservatorių partija ir Čekijos pilietinės demokratijos
partija (ODS) nėra susijusius su jokia Europos partijų federacija. Tačiau dvišaliu
pagrindu jos artimai bendradarbiauja Europos demokratų (ED) struktūroje. EP
lygmeniu Europos demokratai yra Europos Liaudies partijos (EPP) koalicijos
partneriai ir drauge sudaro bendrą parlamentinę frakciją (EPP-ED).

ELDR palaiko nuostatą „įvesti ES „mėlynosios kortelės“
sistemą, kurią administruotų kiekviena valstybė narė, taip
užtikrinant pamatuotą ekonominę migraciją, nešančią naudą
ES piliečiams“. [Svarba pagal Manifestą: NESVARBU]
ŠALTINIS: ELDR Manifesto - European Liberals’ top 15 for
EP elections, October 2008. Prieinama adresu: http://www.
eldr.org/pdf/manifeste/eldr-manifeste-electoral-en.pdf

EUROPOS ŽALIŲJŲ PARTIJA (EGP)
EPG priešinasi „apgulties „Europos tvirtovėje“ mentalitetui“,
žvelgia „į imigraciją kaip į galimybę“ ir rekomenduoja
„pozityvių nuostatų politiką, kuri leistų žmonėms […] atvykti
čia legaliai ir veiksmingai […], turint lygias teises bei vienodą
atlyginimą, o taip pat Europos Sąjungos pilietybės galimybę“.
Pasak Žaliųjų, „Europoje prieglobsčio ieškantys žmonės
nusipelno geresnio elgesio savo atžvilgiu“. Todėl Žalieji
priešinasi „represiniams įstatymams dėl neteisėtų migrantų
sugrąžinimo“ ir „nehumaniškiems arba ksenofobiniams
teisės aktams“. Europos žalieji siūlo ES šalims veiksmingiau
bendradarbiauti, siekiant „kovoti su pasibaisėjimą keliančia
vyrų, moterų ir vaikų kontrabanda“. [Svarba pagal Manifestą:
ŠIEK TIEK SVARBU]
ŠALTINIS: EGP Manifesto - A Green New Deal for Europe.
Prieinama adresu: http://europeangreens.eu/menu/egpmanifesto/

EUROPOS KAIRĖ
Europos kairė „reikalauja įtvirtinti migrantų teisę dirbti gyvenant
bet kur ES – migracijos įstatymai turėtų sutelkti dėmesį
į migrantų interesus, užuot rėmę bendroves, ieškančias
pigaus darbo, nes taip milijonai migrantų verčiami dirbti
juodojoje rinkoje“. Todėl Europos kairė „atmeta bet kokius
ES įstatymus, įteisinančius išsiuntimą, būtent „Grąžinimo“
direktyvą“. Be to, jie laikosi nuomonės, jog „ES turėtų uždaryti
sulaikymo kalėjimus“. Siekdama „kosmopolitinės ES, Europos
kairė atmeta jau egzistuojančią pasienio kontrolės sistemą
FRONTEX ir reikalauja atsisakyti visų planų įgyvendinti
„Migracijos ir prieglobsčio paktą“. [Svarba pagal Manifestą:
NESVARBU]
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EUROPOS LIBERALAI-DEMOKRATAI IR
REFORMATORIAI (ELDR)

Nepriklausomybė/demokratija
IND/DEM labai priešinasi bet kokiam tolimesniam ES
dalyvavimui sprendžiant imigracijos klausimus. Pasak Nigel
Farage, Europos Parlamento nario, IND/DEM frakcijos
Europos Parlamente bendrapirmininko, „mūsų problemos
kyla būtent dėl nykstančių tautinės valstybės esminių galių
taikyti savą imigracinę politiką. Šias galias būtina nedelsiant
atkurti“. Legalios imigracijos klausimu IND/DEM laikosi
nuomonės, jog kalbant apie „Europos tautas, [...] teisingai
nustatytas imigracijos mastas tautoms visuomet naudingas,
o atsižvelgiant į mažą gimstamumą Europoje šis mastas
galėtų būti didesnis nei kitomis aplinkybėmis“.
ŠALTINIS: Interview with Nigel Farage and Johannes
Blokland, EUWatch N. 4, Dec. 2006/Jan. 2007. Prieinama
adresu:
http://indemgroup.org/fileadmin/user_upload/
groupdocs/euwatch/euwatch04-dec-jan.pdf

KLIMATO KAITA
EUROPOS LIAUDIES PARTIJA (EPP)
EPP tvirtina, jog ES turi „išlaikyti tarptautinę lyderystę klimato
kaitos klimato srityje ir skatinti tarptautinį dialogą, kad
sprendimas dėl sutarties padėčiai po 2012 m. būtų pasiektas
Kopenhagoje iki 2009 m. pabaigos“. Vidaus reikaluose ES
turėtų: „daryti pažangą įgyvendindama „Prekybos šiltnamio
efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimais sistemą“3 –
įtraukdama kiek įmanoma daugiau ūkio sektorių, bet drauge
nustatydama veiksmingas ribas, kad būtų išvengta anglies
dvideginio nutekėjimo“; „nustatyti valstybėms narėms
konkrečius sektorinius tikslus, kad iki 2020 m. ES energijos
mišinyje mažiausia 20 % sudarytų atsinaujinančių šaltinių
energija“; skatinti branduolinę energiją, „nes ji gali prisidėti
vykdant įsipareigojimą mažinti šiltnamio efektą sukeliančios
dujų kiekį“, su sąlyga, kad „elektrinės atitiks griežčiausius
įmanomus saugos standartus“. [Svarba pagal Manifestą:
LABAI SVARBU]
ŠALTINIS: EPP’s Manifesto – The EPP, Your majority in
Europe. Prieinama adresu: http://dl1.streaming.telenetmedia.
be/epp/manifesto/draft_EPP_European_Elections_2009_
Manifesto.pdf

ŠALTINIS: European Left Manifesto – Together for change
in Europe. Prieinama adresu: www.european-left.org/english/
news/electoral_platform

3

Ši tema trumpai pateikiama informacinės medžiagos skyrelyje „Kaip įgyvendinti
sutartus tikslus?“.
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EUROPOS DEMOKRATAI (Didžiosios
Britanijos konservatorių partija ir
Čekijos pilietinės demokratijos partija)
Čekijos konservatoriams rūpi visuotinis klimato atšilimas, o
ypač „perteklinė anglies dvideginio gamyba, nes tai rimta
problema“. Tačiau „Europos Parlamentas užsibrėžia kai
kuriuos labai ambicingus tikslus“, kurie, pasak ODS, „dažnai
yra nepasiekiami“. Miroslav Ouzký, Europos Parlamento
nario, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos
komiteto pirmininko, teigimu, problema kyla iš akivaizdus
paradokso: „Jei nustatysime pernelyg didelę atsinaujinančių
energijos šaltinių dalį, valstybės narės nepajėgs pasiekti šio
tikslo. Jeigu prie atsinaujinančių energijos šaltinių nepridėsime
branduolinės energijos, akivaizdų pranašumą įgis šalys,
turinčios palankias geografines sąlygas“. Kitaip pasakius,
„nepaisant visų neigiamybių, branduolinė energetika šiuo
metu yra vienintelė tikra šiluminių elektrinių alternatyva“.
ŠALTINIS: Can Europe stop climate change? Prieinama
adresu:
http://www.europeanreform.eu/can-europe-stopclimate-change/

EUROPOS SOCIALISTŲ PARTIJA (PES)
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EUROPOS LIBERALAI-DEMOKRATAI IR
REFORMATORIAI (ELDR)
Liberalų požiūriu, „Europa privalo tapti efektyvia, mažai
anglies dvideginio išskiriančia ekonomika, pirmaujančia
pasaulyje gamtos apsaugos, energijos iš atsinaujinančių
šaltinių panaudojimo ir kūrybiškų rinkos priemonių srityse“.
Tuo pat metu ELDR siūlo „sumažintą administracinę naštą“,
tenkančią Europos verslui, ir „paskatas, kurios paakintų
investuoti į technologijas, reikalingas tvirtai, mažai anglies
dvideginio išskiriančiai ekonomikai plėtoti“. ELDR nori
„integruoti klimato ir energetikos politiką tvaraus ekonominio
vystymosi pagrindu bei apsaugoti gamtinę aplinką“. ELDR
skatina „ambicingą „Bendrosios žemės ūkio politikos“
reformą […], skiriant finansavimą moksliniams tyrimams
atsinaujinančių šaltinių energetikos, įskaitant naujos kartos
biokurą, srityje“. [Svarba pagal Manifestą: GAN SVARBU]
ŠALTINIS: ELDR Manifesto - European Liberals’ top 15 for
EP elections, October 2008. Prieinama adresu: http://www.
eldr.org/pdf/manifeste/eldr-manifeste-electoral-en.pdf

EUROPOS ŽALIŲJŲ PARTIJA (EGP)

Europos socialistai palaiko siekimą sudaryti „naują pasaulinį
susitarimą dėl klimato laikotarpiui po 2012 m.“, kuris užtikrintų
„pasaulinį tikslą iki 2020 m. 30 % sumažinti išmetimų kiekį“.
PES siūlo įsteigti „pasaulinį energetikos ir plėtros forumą“,
taip pat „padidinti ES paramą besivystančioms šalims kovoje
su […] klimato kaita“. PES nuomone, „padėti galėtų biokuras
[…], tačiau tai neturėtų vykti maisto gamybos sąskaita“.
Pasak socialistų, „kiekviena valstybė narė pati turi spręsti,
ar naudoti branduolinių šaltinių elektros energiją. Tačiau […]
esamų ir naujų branduolinių elektrinių stebėsena turi būti
koordinuojama ES lygmeniu“. [Svarba pagal Manifestą: ŠIEK
TIEK SVARBU]

Žalieji nori, kad Europa atliktų pagrindinį vaidmenį „iki 2020 m.
20 % sumažinant energijos vartojimą“ ir siūlo ES „įsipareigoti
iki 2025 m. bent jau 40 %, o iki 2050 m. 90 % sumažinti
išmetimų kiekį“. EPG remia „bendrai sujungtus ambicingus bei
saistančius tikslus, paskatas ir viešąsias investicijas į „žaliąsias
technologijas bei paslaugas, nes tai padėtų Europoje sukurti
milijonus „žalių“ darbo vietų […] susilpnėjusios ekonominės
veiklos metu“. Atitinkamai „atsinaujinantys energijos šaltiniai
turėtų atsidurti „Europos energetikos politikos XXI amžiuje“
centre“, sukuriant „Europos atsinaujinančios energetikos
bendruomenę“ (ERENE)“, tuo tarpu „branduolinė energija
negali priklausyti sprendimams dėl klimato kaitos“. [Svarba
pagal Manifestą: LABAI SVARBU]

ŠALTINIS: PES Manifesto - People First: A New Direction for
Europe. Prieinama adresu: http://www.pes.org/downloads/
PES-Manifest_EN.pdf

ŠALTINIS: EGP Manifesto - A Green New Deal for Europe.
Prieinama adresu:
http://europeangreens.eu/menu/egpmanifesto/
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EUROPOS KAIRĖ (EL)
Europos kairė „teigdama, jog klimato ir socialiniai klausimai
yra susiję, palaiko naujos tarptautinės sutarties kūrimą,
remiantis Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos 4-ąja
ataskaita ir laikantis ES 2007-2009 m. veiksmų plano. Dar
daugiau, ji priešinasi Kioto protokolo sumenkinimui iki
išmetimų kvotų rinkos sistemos – reikia naujos paradigmos,
pagrįstos ne konkurencija, o bendradarbiavimu, pradedant
technologijų perdavimu besivystančioms šalims, švarių
technologijų finansavimu ir politikos suderinimu su klimato
kaita“. [Svarba pagal Manifestą: ŠIEK TIEK SVARBU]
ŠALTINIS: European Left Manifesto – Together for change
in Europe: Prieinama adresu: www.european-left.org/english/
news/electoral_platform

NEPRIKLAUSOMYBĖ/DEMOKRATIJA
Pasak IND/DEM, antropogeninių veiksnių svarba klimato
kaitai vis dar ginčytina ir nepakankamai pagrįsta moksliniais
įrodymais. Europos Parlamento nario Graham Booth (JK
nepriklausomybės partija) teigimu, „turint galvoje dideles
abejones dėl visos antropogeninio pasaulio klimato atšilimo
teorijos, kurias išsakė tūkstančiai žymių mokslininkų
(Manheteno deklaracija, Oregono peticija ir taip toliau),
stebina, jog neįrodytam moksliniais projektui rengti bus išleista
daugiau pinigų negu žinomoms problemoms, susijusioms su
(sustojusiu) augimu ir nedarbu, spręsti“.
ŠALTINIS: Climate targets cost every family nearly £100
pa. [News Release], July 2008. Prieinama adresu: http://
indemgroup.eu/32/browse/4/news/514/?tx_ttnews[backPid]=
39&cHash=5bf171d6bb

Originali šio dokumento versija paruošta anglų kalba. Gali būti išversta į įvairias kalbas.
Darbas baigtas 31-03-2009.
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Apie svarstomąją apklausą „®
Svarstomoji apklausa „® – tai visuomenės konsultavimo procesas, kurio metu pavyzdžiai sistemingai imami prieš apklausą ir po
jos, apsvarsčius rimtas temas. Pirmą kartą šį procesą 1988 metais išplėtojo prof. James S. Fishkin. Jo taikymas visame pasaulyje
vykdomas bendradarbiaujant su prof. Robert C. Luskin. Jie vadovavo įvairių partnerių vykdomiems projektams JAV, Britanijoje,
Australijoje, Kanadoje, Danijoje, Italijoje, Bulgarijoje, Vengrijoje, Kinijoje ir Šiaurės Airijoje.
„Deliberative Polling“® yra James S. Fishkin prekės ženklas. Bet kokios pajamos, gautos naudojant šį prekės ženklą, yra naudojamos tyrimams Stanfordo universiteto Svarstomosios demokratijos centre.
Daugiau apie Svarstomąją apklausą „Deliberative Polling“®: http://cdd.stanford.edu

www.europolis-project.eu

