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22AR DOMITĖS POLITIKA?

Lietuva – 42 vietoje

Gal vertėtų? ;)



33PASAULIO ŠALIŲ LAIMĖS 

INDEKSAS 2017

 

Vieta Šalis Balai 

1 Norvegija 7,537 

2 Danija 7,522 

3 Islandija 7,504 

4 Šveicarija 7,494 

5 Suomija 7,469 

6 Nyderlandai 7,377 

7 Kanada 7,316 

8 Naujoji Zelandija 7,314 

9 Švedija 7,284 

10 Australija 7,284 

11 Izraelis 7,213 

12 Kosta Rika 7,079 

13 Austrija 7,006 

14 Jungtinės Amerikos Valstijos 6,993 

15 Airija 6,977 

16 Vokietija 6,951 

17 Belgija 6,891 

18 Liuksemburgas 6,863 

19 Jungtinė Karalystė 6,714 

20 Čilė 6,652 

21 Jungtiniai Arabų Emyratai 6,648 

22 Brazilija 6,635 

23 Čekija 6,609 

24 Argentina 6,599 

25 Meksika 6,578 

26 Singapūras 6,572 

27 Malta 6,527 

28 Urugvajus 6,454 

29 Gvatemala 6,454 

30 Panama 6,452 

31 Prancūzija 6,442 

32 Tailandas 6,424 

33 Taivanas 6,422 

34 Ispanija 6,403 

35 Kataras 6,375 

36 Kolumbija 6,357 

37 Saudo Arabija 6,344 

38 Trinidadas ir Tobagas 6,168 

39 Kuveitas 6,105 

40 Slovakija 6,098 

41 Bahreinas 6,087 

42 Malaizija 6,084 

43 Nikaragva 6,071 

44 Ekvadoras 6,008 

45 Salvadoras 6,003 

46 Lenkija 5,973 

47 Uzbekistanas 5,971 

48 Italija 5,964 

49 Rusija 5,963 

50 Belizas 5,956 

51 Japonija 5,920 

52 Lietuva 5,902 

53 Alžyras 5,872 

54 Latvija 5,850 

55 Moldova 5,838 

Pagal JTO, iš viso 143 valstybės



44KOKIŲ VEIKSMŲ VISUOMENĖ TIKISI IŠ ES



55EUROPOS SĄJUNGOS APLINKOS APSAUGOS POLITIKA 

Vykdo nuo 1972 m.

Tikslas – užtikrinti, kad 2050 m. gyventume gerai, kiek leidžia planetos ištekliai. 

Todėl ES siekia pereiti prie mažai anglies dioksido išskiriančios ir veiksmingai 

išreklius naudojančios ekonomikos, kad oro švaros, cheminių medžiagų, 

klimato, gamtos, atliekų ir vandens sričių teisės aktais būtų saugoma žmonių 

sveikata ir biologinė įvairovė.

ES aplinkos politika grindžiama veiksmų programomis, apibrėžiančiomis per tam 

tikrą laikotarpį pasiektinus prioritetinius tikslus. 



66ES APLINKOS APSAUGOS POLITIKOS VEIKSMŲ PROGRAMA

• Dabartinę, septintąją, programą Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos 

Taryba priėmė 2013 m. lapkričio mėn. Ji apima laikotarpį iki 2020 m.

• ES institucijų ir valstybių narių veiksmai turėtų būti grindžiami bendra 

strategija. Jos turėtų drauge prisiimti atsakomybę įgyvendinti šią strategiją ir 

jos prioritetinius tikslus.



777-OSIOS APLIKOSAUGOS VEIKSMŲ PROGRAMOS TIKSLAI

Šioje programoje išvardyti devyni prioritetiniai tikslai ir išdėstyta, ką ES privalo daryti, kad juos pasiektų 

iki 2020 m. :

1) saugoti, tausoti ir puoselėti Sąjungos gamtinį kapitalą,;

2) saugoti, tausoti ir puoselėti Sąjungos gamtinį kapitalą;

3) pasiekti, kad Sąjungos ekonomika taptų konkurencinga ir efektyvaus išteklių naudojimo, žaliąja ir mažo 

anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika;

4) apsaugoti Sąjungos piliečius nuo neigiamo su aplinka susijusio poveikio ir rizikos sveikatai bei gerovei;

5) maksimaliai padidinti Sąjungos aplinkos teisės aktų naudingumą gerinant įgyvendinimą;

6) tobulinti Sąjungos aplinkos politikos žinių ir faktinių duomenų bazę;

7) užtikrinti investicijas į aplinkos ir klimato politiką ir spręsti su aplinka susijusių išorinių sąnaudų klausimus;

8) didinti aplinkos aspektų integravimą ir politikos nuoseklumą;

9) didinti Sąjungos miestų tvarumą;

10) didinti Sąjungos veiksmų efektyvumą sprendžiant tarptautinius aplinkos ir su klimatu susijusius iššūkius.



88ES APLINKOS TEISĖS AKTAI 

oras: ES teisės aktuose nustatyti oro kokybės standartai, didžiausios leistinos valstybėse narėse 
išmetamų teršalų ribos ir taisyklės dėl taršos šaltinių, pavyzdžiui, transporto priemonių 
standartai; 

cheminės medžiagos: ES teisės aktais siekiama saugoti žmonių sveikatą ir aplinką ir šalinti 
prekybos kliūtis reglamentuojant chemines medžiagas, pesticidus ir produktų ženklinimą; 

klimatas: ES teisės aktais ribojamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kurį išmeta gamyklos ir 
jėgainės (apyvartinių taršos leidimų sistema), taip pat susidaro dėl žemės ūkio, kelių transporto 
ir pastatų sektoriai. Jais taip pat skatinama naudoti atsinaujinančiuosius energijos šaltinius; 

gamta: ES teisės aktais siekiama saugoti gamtą, biologinę įvairovę ir ekosistemos paslaugas 
naudojantis saugomų teritorijų tinklu „Natura 2000“, kuris apima 18 proc. Sąjungos teritorijos; 

atliekos: ES teisės aktais siekiama gerinti atliekų tvarkymą. Juose nustatyti atliekų srautų 
reikalavimai. Pastaruoju metu siekiama sudaryti sąlygas pereiti prie žiedinės ekonomikos; 

vanduo: ES teisės aktais siekiama apsaugoti paviršinį ir požeminį vandenį nuo taršos – nustatyti 
geriamojo ir maudyklų vandens standartai ir potvynių valdymo reikalavimai. 



99ŽIEDINĖ EKONOMIKA



1010ŽIEDINĖS EKONOMIKOS NAUDA

Atliekų prevencija, ekologinis projektavimas, pakartotinis atliekų naudojimas ir panašios priemonės galėtų 

padėti ES įmonėms sutaupyti 600 mlrd. eurų grynųjų lėšų, arba 8 proc. metinės apyvartos, o bendras 

per metus išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis sumažėtų 2–4 procentais.

Perėjimas prie žiedinės ekonomikos gali būti naudingas, nes:

▪ sušvelnintų poveikį aplinkai;

▪ padidintų žaliavų tiekimo saugumą;

▪ padidintų konkurencingumą;

▪ paskatintų inovacijas bei naujų darbo vietų kūrimą (galėtų sukurti apie 580 000 darbo vietų ES).

Tai taip pat suteiktų galimybę vartotojams įsigyti daugiau patvarių ir pažangių produktų, kurie pagerintų 

gyvenimo kokybę bei ilgainiui leistų sutaupyti pinigų.

http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20150702IPR73644/ziedine-ekonomika-ep-ragina-diegti-pokycius-kurie-leistu-tausoti-isteklius
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/klimato-kaita/20180301STO98928/infografikas-siltnamio-duju-islakos-pagal-salis-ir-sektorius


1111ŽIEDINĖS EKONOMIKOS SKATINIMAS

Aplinkosaugos technologijų pramonės šakos jau yra svarbi ES ekonomikos 

dalis. Tačiau ekologinės inovacijos, išskyrus atsinaujinančiąją energiją, kelią į 

rinkas skinasi palyginti lėtai. Tam kliudo tai, kad rinkos kainos netiksliai 

atspindi aplinkosaugos sąnaudas ir naudą, ir paskatos bei subsidijos, 

kuriomis remiamas švaistymas ir nelanksčios ekonominės sistemos.

ES ekologinių inovacijų veiksmų plane nurodomos konkrečios ekologinių 

inovacijų varomosios jėgos ir jų diegimo kliūtys. Parama skiriama 

moksliniams tyrimams, novatoriškoms ir ekologinių inovacijų bendrovėms. 

Siekdama skatinti plačiau diegti ekologiškas technologijas ES propaguoja 

ekologinius viešuosius pirkimus, produktų sąnaudų per visą jų gyvavimo 

ciklą apskaičiavimą ir ekologinį ženklinimą.



1212EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMAI

Numatoma, kad ES išlaidos aplinkos ir klimato sritims ateityje didės. 

2018 m. komunikate dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos Komisija 
slūlo padidinti ES išlaidų klimato tikslams dalį nuo 20 iki 25 proc.

Europos Parlamentas 2018 m. gegužės 30 d. rezoliucijoje dėl daugiametės 
finansinės programos ir nuosavų išteklių paragino kuo greičiau ir ne vėliau kaip 
2027 m. padidinti su klimato politika siejamas išlaidas, kad jos siektų 30 proc. ES 
išlaidų, o programai LIFE skirti dvigubai daugiau lėšų. 2018 m. rugsėjo 13 d. 
rezoliucijoje dėl plastikų strategijos Parlamentas pabrėžė, kad su neperdirbtomis 
plastiko pakuočių atliekomis susietas įnašas į biudžetą turi derėti su atliekų 
hierarchija ir pabrėžė, kad prioritetą reikėtų teikti atliekų susidarymo prevencijai.

ES pagal Sutartis turi galių spręsti išvardytąsias problemas, tačiau šios galios ribotos, 
nes atsakomybė už ES lygmeniu patvirtintų aplinkos apsaugos priemonių 
finansavimą ir įgyvendinimą tenka valstybėms narėms, o kai kuriais atvejais 
– regioninės ir vietos valdžios institucijoms.
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2018 VIZITŲ IR SEMINARŲ SKYRIUS

13

ES BIUDŽETO IŠLAIDOS  2016 (2017 M. – 157,9 MLR. EURŲ) 

40%

33%

12%

6%
6% 3% 0%

VISO 155 mlrd. eurų Tvarus augimas. Gamtos ištekliai -
62,5 mlrd.

Ekonominė, socialinė ir teritorinė
sanglauda - 50,8 mlrd.

Konkurencingumas augimui ir
užimtumui skatinti - 19 mlrd.

Administravimas - 8,9 mlrd.

Europos vaidmuo pasaulyje - 9,2 mlrd.

Saugumas ir pilietybė - 4 mlrd.

Kita - 0,52 mlrd.
Šaltinis: Europos Komisija



1414ES DIREKTYVA DĖL PLASTIKŲ IR JOS ĮGYVENDINIMAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES)  dėl tam plastikininių gaminių aplinkai mažinimo

- 2018 m. gegužės mėn. - Pateikta svarstymui Tarybai (t.y. ES valstybėms narėms) ir Europos Parlamentui

- 2019/03/27 - balsavimas Europos Parlamente

- ??? - Paskelbta  ES oficialiajame leidinyje

- Per  2-3 m. ES Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos 

būtų laikomasi

- ES valstybės narės turi įgyvendinti, vykdyti stebėseną ir reguliariai teikti ataskaitas

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0443(COD)&l=en#finalAct

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0443(COD)&l=en#finalAct


1515ES DIREKTYVOS „GIMIMAS“

Komisijos konsultacijos dėl plastikų naudojimo mažinimo: 

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-investigating-options-reducing-releases-

environment-microplastics_en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=pi_com:Ares(2017)6169607

Komisijos pasiūlymas dėl direktyvos: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52018PC0340

EP Press room + legislative train:

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20181005STO15110/plastic-in-the-ocean-the-

facts-effects-and-new-eu-rules

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-investigating-options-reducing-releases-environment-microplastics_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=pi_com:Ares(2017)6169607
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52018PC0340
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20181005STO15110/plastic-in-the-ocean-the-facts-effects-and-new-eu-rules


1616BALSAVIMAS EUROPOS PARLAMENTE IR TARYBOJE
WWW.VOTEWATCH.EU

http://www.votewatch.eu/


1717PARAMA DIREKTYVOS ĮGYVENDINIMUI

Iniciatyva turėtų būti vertinama platesniame perėjimo prie žiedinės ekonomikos 

kontekste. Įgyvendinant ją bus remiami naujiems verslo modeliams skirti 

novatoriški sprendimai, alternatyvūs daugkartiniai ir vienkartiniai gaminiai. 

Tokia sisteminė kaita ir medžiagų pakeitimas skatins biologines alternatyvas 

ir novatorišką bioekonomiką, o tai atvers naujų galimybių verslo įmonėms ir 

bus patogiau vartotojams. 

Efektyvaus išteklių naudojimo ir žiedinės ekonomikos klausimu Europos 

Parlamentas paragino Komisiją pasiūlyti naujų taisyklių siekiant užtikrinti, 

kad produktai būtų ilgaamžiškesni, lengvai pataisomi ir perdirbami, ir naujų 

viešųjų pirkimų procedūrų, kad būtų palaikomi žiedinei ekonomikai tinkami 

produktai ir verslo modeliai;



1818LIETUVOS PILIEČIŲ DOMĖJIMASIS EP RINKIMAIS



1919NUO PASYVIOS PARAMOS IKI REALAUS BALSAVIMO



2020ŠĮ KARTĄ AŠ BALSUOSIU ..

Kiekvienas iš mūsų turi vieną balsą. Mano balso vertė tokia pati kaip ir Tavo.

Ar Tu esi studentas Lietuvoje, ar ugniagesys Suomijoje, ar medicinos sesuo Lenkijoje, ar praktikantė Italijoje. Futbolo 
sirgalius Frankfurte ar inžinierius Kaune, verslininkas Prahoje, ar mokytojas  Prancūzijoje.

Kai balsuojame už save, balsuojame ir už kitus. Už savo šeimos narius, už draugus, už kaimynus ir už bendruomenes.

Mes visi turime galių savyje pasidalinti problemomis, ir padėti vieni kitiems jas išspręsti.

Tai prasideda nuo balsavimo. Kadangi kai visi balsuoja, visi laimi.  IR VISI LAIMINGESNI ... ☺

WWW.ŠĮKARTĄBALSUOSIU/EU

http://www.šįkartąbalsuosiu/.eu


2121KĄ MANO LABUI DARO EUROPA? 

https://www.what-europe-does-for-me.eu/lt/home

https://www.what-europe-does-for-me.eu/lt/home
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EP RINKIMŲ DATA

ES VALSYTBĖSE:

2019 m. gegužės 23-26 d.

LIETUVOJE 

2019 m. gegužės 26 d.

Kiti artimiausi rinkimai Lietuvoje:

2019 m. gegužės 12 (ir 26) d. Respublikos Prezidento
2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo



2323AČIŪ !  VEIKIME KARTU !

http://www.europarl.europa.eu/n

ews/lt/headlines/economy/20151

201STO05603/ziedine-

ekonomika-kas-tai-ir-kodel-ji-

svarbi

http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/economy/20151201STO05603/ziedine-ekonomika-kas-tai-ir-kodel-ji-svarbi

