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DISKUSIJOS
PRISTATYMAS
DĖKOJAME, KAD SUTIKOTE Š. M. SPALIO 25 D. PRISIJUNGTI
PRIE MŪSŲ IR PASIDALYTI SAVO ĮŽVALGOMIS IR POŽIŪRIU.
JŪSŲ NUOMONĖ MUMS YRA LABAI SVARBI.
Susitikimo metu nagrinėsime klausimus, susijusius su tvariu vartojimu ir politikos formavimu.
Klausimo esmė yra ta, jog laisvoje rinkoje vartojimo pasirinkimas yra laikomas privačiu asmens
reikalu. Vyriausybės paprastai vengia pernelyg
didelės intervencijos į asmens privatumą. Todėl
politiniai sprendimai, susiję su tvaraus vartojimo skatinimu, dažniausiai būna orientuoti
ne į privatų vartojimą, bet į prekių ir paslaugų
gamybą.
Norėtume su jumis aptarti tvaraus vartojimo
politikos formavimą, įtraukiant priemones,
liečiančias privačius asmenis. Taip pat siekiame išgirsti jūsų nuomonę apie tai, kaip patys
piliečiai galėtų skatinti tvarumą visuomenėje.
KAS YRA TVARUMAS?
Pradėkime nuo to, kas yra laikoma tvarumu.
Dažniausiai yra vartojamas Brundtland komisijos pasiūlytas tvarios plėtros apibrėžimas1.
Jame teigiama, kad tvari plėtra – tai „plėtra, kuri
tenkina dabarties poreikius, nepakenkdama ateities kartų galimybėms patenkinti savuosius“.

Šis apibrėžimas yra kritikuojamas dėl pernelyg didelio plėtros aspekto akcentavimo. Vėliau
pasiūlyti naujesni apibrėžimai išplėtė tvarumo
sąvoką bei įtraukė socialinį, aplinkosaugos ir
ekonominį tvarumą2. Kitaip tariant, tvarumą
turėtume nagrinėti įvertinant žmonių, planetos
ir pelno perspektyvas.
KAS YRA TVARUS VARTOJIMAS?
1994 m. Norvegijos aplinkos ministerijos
surengtame Oslo simpoziume tvarus vartojimas
buvo apibrėžtas kaip „Naudojimasis paslaugomis ir produktais, skirtais patenkinti pagrindinius poreikius ir kuriančiais geresnę gyvenimo kokybę, kartu siekiant sumažinti natūralių
išteklių ir toksinių medžiagų naudojimą bei
atliekų ir teršalų išmetimą viso produkto ar paslaugos gyvavimo ciklo metu, nepakenkiant ateities kartų poreikių patenkinimui.“
Šis apibrėžimas yra vienas tiksliausių ir
dažniausiai vartojamų tvaraus vartojimo
apibrėžimų, todėl jį ir naudosime savo diskusijose.
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KODĖL TVARUS VARTOJIMAS YRA SVARBUS
Akivaizdu, kad nesikeičiant dabartiniam
žmonijos gamybos ir vartojimo lygiui, žemės
išteklių užteks ribotam laikui. Jei nepakeisime
savo vartojimo įpročių, 2030 m. turėsime susirasti kitą planetą3.
Be to, žmogaus kasdieninė veikla keičia mūsų
gamtinę aplinką. Tai skatina visuotinį atšilimą,
didina taršą ir keičia kraštovaizdį. Mes įdirbame
naujus laukus, keičiame upių kryptis, statome
užtvankas, tiesiame kelius, statome gamyklas,
plėtojame uostus, ir visa tai darome tam, kad
užtikrintume nuolatinį gamybos ir prekybos
augimą.
Tai nėra vien lokalus reiškinys. Remiantis Europos Komisija, „kadangi ES yra priklausoma nuo
energijos ir gamtinių išteklių importo, jos vartojimo poveikis juntamas visam pasauliui. Be to,
Europoje santykinai suvartojama vis daugiau kitose pasaulio šalyse pagaminamų produktų.” 4
Daugelio Azijos ir Afrikos šalių ekonominio
išsivystymo lygis yra mažesnis nei Europos
šalių. Vienas iš didžiausių iššūkių tvarumui yra
numatomas ekonomikos ir gyventojų skaičiaus
augimas šiuose regionuose.
Šie procesai taps iššūkiu ateities kartoms,
siekiančioms išlaikyti aukštą gyvenimo lygį.

Todėl pokyčiai yra neišvengiami, siekiant
užtikrinti balansą tarp žmonių, planetos ir pelno,
kurio būtų siekiama efektyviomis ir visiems priimtinomis priemonėmis.

KETURIOS VARTOJIMO SRITYS

POKYČIAI, KURIUOS LEMIA POLITIKOS FORMAVIMAS
Europos politikos formuotojai intensyviai ieško
sprendimų, susijusių su gamyba ir vartojimu.
Tačiau visur yra suinteresuotų pusių, kurios gali
daryti įtaką politikos formavimo procesui: patys
politikos formuotojai, politikai, interesų grupės,
lobistai, žiniasklaida, pramonės subjektai,
profesinės sąjungos, nevyriausybinės organizacijos ir kt. Kai kurių iš jų „balsas“ yra svaresnis už kitų, jiems skiriama daugiau dėmesio,
todėl yra lengviau pasiekiama tai, ko norima.
PACITA projektas skirtas išsiaiškinti vienos
iš suinteresuotų pusių – paprastų piliečių –
nuomonę. Vienoje iš diskusijos, kurioje dalyvaujate ir jūs, dalių mes sužinosime 11 Europos
šalių piliečių požiūrį į tvaraus vartojimo politiką.
Mums įdomu sužinoti piliečių nuomonę apie
tai, kokias priemones, jų nuomone, turi naudoti
politikos formuotojai, koks turi būti reguliavimo
griežtumas ir kokio lygio turi būti politika. Trumpai tariant, jei pokyčiai būtini, kas, piliečių nuomone, turėtų prižiūrėti proceso įgyvendinimą ir
kaip tai turėtų vykti?

KAS YRA PACITA?
PACITA – tai ES finansuojamas ketverių metų trukmės projektas, kurio pavadinimas yra
„Parlamentinis ir pilietinės visuomenės technologijų proceso vertinimas“. Projekto tikslas –
tobulinti su mokslo, technologijų ir inovacijų sritimis susijusius politikos formavimo procesus.
PACITA tikslas – tobulinant turimas žinias, kurios yra politikos pagrindas, sustiprinti politikos
formavimo pagrindus. Šio tikslo siekiama bendraujant su piliečiais ir organizacijomis. Tokiu
būdu yra gaunamos reikalingos žinios, patirtis ir išmanymas, kurie priešingu atveju būtų
nepanaudoti formuojant politiką.
Jūs dalyvaujate diskusijoje apie platų Europos požiūrį į tvarų vartojimą renginyje, kuris yra
PACITA dalis. Jame dalyvauja Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Čekijos Respublikos, Danijos,
Vengrijos, Airijos, Lietuvos, Nyderlandų, Portugalijos ir Ispanijos valstybių piliečiai. Tai yra
viena iš daugelio PACITA projekto sudėtinių dalių.

Ši diskusija apims maisto produktų ir gėrimų,
susisiekimo, būsto ir buities prietaisų sritis.
Šios sritys kartu daro nuo 60 proc. iki 70 proc.
visos neigiamos įtakos aplinkai, kurią sukelia
šiltnamio efektą skatinančių dujų išsiskyrimas,
ozono sluoksnio plonėjimas, dirvožemio
rūgštėjimas ir išteklių išnaudojimas8. Todėl
bet kurios politikos formuotojų iniciatyvos,
skirtos pasiekti geresnės vartojimo ir planetos, žmonijos ir ekonomikos pusiausvyros,
palies ir šias keturias pagrindines sritis. Šios
sritys bus nuolatos nagrinėjamos visame leidinyje

Kai kuriems pokyčiams įgyvendinti yra reikalingi
esminiai sprendimai ir sudėtingi kompromisai.
Kiti pokyčiai vyksta nepastebimai ir laipsniškai.
Be to, vienas pokytis gali išspręsti iš karto
kelias problemas. Pavyzdžiui, mažinant taršą
sukuriamos naujos su tuo susijusios darbo
vietos, gerinama aplinka ir žmonių sveikatos
gerovė. Tai yra idealus pavyzdys, tačiau taip būna
ne visada. Kartais socialinio tvarumo klausimai
yra sprendžiami ekonominių ir aplinkosauginių
problemų sąskaita. Nėra paprasta rasti
sprendimus vienos srities problemoms, kurie
nedarytų neigiamos įtakos kitoms sritims ir tuo
labiau, kad jie būtų vienodai naudingi žmonėms,
planetai ir pelnui.
TRYS GALIMI KELIAI
Nėra vienintelio sprendimo, kurį priėmus būtų
pasiektas tvaresnis vartojimas. Šiame leidinyje
ir diskusijos metu su jumis aptarsime tris galimas ir tarpusavyje susijusias problemų sprendimo galimybes.
Pirmasis sprendimas – pereiti prie tvaresnio vartojimo modelio. Taip būtų pasiekta pusiausvyra
tarp to, ką ir kaip žmonės vartoja, bei spaudi-

mo, kurį dėl vartojimo patiria planetos ištekliai,
ekonomikos ir visuomenės.
Antrasis sprendimo būdas – tai vartojimo lygio mažinimas. Tai būtų galima padaryti dviem
būdais - keisti požiūrį į vartojimą ir iš dalies pakeisti gamybos procesus.
Galiausiai, dėl vartojimo auganti neigiama įtaka
socialinei, ekonominei aplinkai bei aplinkosaugai gali būti sumažinta apribojus dėl vartojimo
susidarančių atliekų kiekį.
Politikos formuotojų požiūriu, geriausi sprendimai yra tie, kuriuos įgyvendinant nereikia
siekti kompromisų. Idealiu atveju, politikos
priemonėmis pasiekiamas teigiamas rezultatas,
neatimant pasirinkimo laisvės ir nepadarant
neigiamos įtakos kitoms sritims. Vis dėlto, tai
yra ne visada įmanoma.
ES IR JOS AMBICIJOS
ES tvarumo yra siekiama įvairiais būdais. Yra
daug diskutuojama dėl išteklių panaudojimo
ir energijos vartojimo efektyvumo. Neseniai
pradėta kalbėti apie cirkuliacinę ekonomiką –
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ekonomiką, kurioje yra gaminama beveik be
atliekų.

2 skyrius yra skirtas perėjimo prie tvaraus vartojimo temai.

Pagrindinė šiuo metu vykdoma iniciatyva yra
„Europa 2020“, kuri nubrėžia ES augimo gaires
iki šio dešimtmečio pabaigos 5. Pasak kadenciją
baigiančio Europos Komisijos Pirmininko José
Manuel Barroso, „Europa 2020“ siekiama
„pažangios, tvarios ir į integraciją orientuotos
ekonomikos, aukšto užimtumo lygio, našumo ir
socialinės sanglaudos“.

3 skyrius apima su vartojimo mažinimu susijusius klausimus

„Europa 2020“ lemia kitas iniciatyvas. Viena iš
jų – Europos efektyvaus išteklių naudojimo planas, kuriame numatyta, kaip iki 2050 m. Europos ekonomika galėtų pasiekti tvarumą.

4 skyrius yra skirtas atliekų mažinimui ir taip
vadinamosios cirkuliacinės ekonomikos perspektyvai
Leidinio pabaigoje yra priedas, kuriame pateiktas naudotų šaltinių sąrašas.

Planas turi išties ambicingą viziją – „2050 m.
ES ekonomika yra išaugusi tiek, jog atsižvelgia
į išteklių ribotumą ir planetos galimybes,
taip skatinant visos pasaulio ekonomikos
transformaciją.
Mūsų
ekonomika
yra
konkurencinga, visa apimanti ir derinanti aukštą
gyvenimo lygį su daug mažesniu poveikiu
aplinkai. Visi ištekliai (nuo žaliavų iki energijos,
vandens, oro, žemės ir dirvožemio) yra valdomi
tvariai. Yra įgyvendintos klimato kaitos gairės, o
biologinė įvairovė ir ją palaikančios ekosistemų
funkcijos yra saugomos, vertinamos ir iš esmės
atkurtos.“ 6
Dar viena iniciatyva, kurią lėmė „Europa 2020“
– Tvaraus vartojimo bei gamybos veiksmų planas (TVG) ir Tvarios pramonės politika (TPP)7.
Šia iniciatyva siekiama užtikrinti ES lyderystę
aplinkosaugos efektyvumo srityje. Jos esmė siekis pagerinti produktų energetinius ir aplinkosauginius aspektus, bei skatinti vartotojus teikti
jiems prioritetą.
Įgyvendinus šias iniciatyvas, būtų sukurta
visuomenė, kuri labai skirtųsi nuo šiandieninės.
LEIDINIO STRUKTŪRA
Šį leidinį sudaro keturios dalys. Kiekviena jų yra
skirta vienai iš sesijų, kuriose jūs dalyvausite
diskusijų su piliečiais metu.
1 skyriuje pateikiama svarbiausia informacija,
susijusi su tvariu vartojimu ir politikos formavimu.
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SCENARIJAUS
NUSTATYMAS:
POLITIKOS
FORMAVIMO
ĮRANKIAI

VERSLAS

ŠIAME SKYRIUJE MES IŠSAMIAU PANAGRINĖSIME SU TVARAUS
VARTOJIMO POLITIKOS FORMAVIMU SUSIJUSIUS KLAUSIMUS.
TAIP PAT IŠSKIRSIME KAI KURIAS POLITIKOS FORMUOTOJŲ
NAUDOJAMAS PRIEMONES.

VYRIAUSYBĖ

PILIEČIAI

POKYČIŲ TRIKAMPIS

Politikos
formuotojai,
siekdami
sukurti veiksmingas priemones, atsižvelgia į trijų
pagrindinių suinteresuotų šalių nuomonę: politikos formuotojų, verslo ir piliečių. Šios šalys
kartu sudaro vadinamąjį „pokyčių trikampį“.
Šios grupės skiriasi viena nuo kitos ir kiekviena iš jų turi skirtingus tikslus. Tai taip pat yra
būdinga ir atskiroms verslo įmonėms, piliečių
grupėms, politikos formuotojams, kurie gali atstovauti skirtingoms grupėms ar turėti skirtingo
lygmens įgaliojimus.
Kiekviena grupė, siekdama paveikti kitų grupių

elgesį, naudoja skirtingus būdus.
Nepaisant to, svarbiausia siekiant veiksmingo
politikos formavimo ir įgyvendinimo yra tai, jog
visos šalys suvoktų ilgalaikį savo sprendimų
poveikį. Sėkmė priklauso nuo piliečių, verslo
ir valdžios institucijų paramos ir įsitraukimo į
procesą. Sunkiausia yra suderinti skirtingus
grupių tikslus. Kaip tai pasiekti?
Formuoti politiką socialiniu, ekonominiu bei
kultūriniu požiūriu įvairialypėje ES yra sudėtinga.
Paanalizuokime vieną iš trijų aukščiau minėtų
suinteresuotų šalių: piliečius.
1 Skyrius | 08

Scenarijaus nustatymas: politikos formavimo įrankiai
„ŽALIEJI“ VIEŠIEJI PIRKIMAI
Daugeliu atžvilgių kaina, kurią vartotojai moka už prekes ir paslaugas, neatspindi patirtų
sąnaudų dydžio. Į kainą retai būna įskaičiuotos pašalinio poveikio (pavyzdžiui, taršos
sumažinimo ar išteklių atkūrimo) sąnaudos.
Jei produktų kaina atspindėtų daugiau aspektų, susijusių su žaliavomis, transportavimu,
gamyba, naudojimu ir atliekų šalinimu, visuomenei būtų žinomos jų tikrosios sąnaudos.

ES piliečiai tikrai nėra vienodi. Jie gyvena skirtingose vietovėse, turi skirtingas galimybes naudotis ištekliais ir produktais, gyvena pagal skirtingas kultūrines normas ir yra veikiami skirtingų
ekonominių sąlygų. Skiriasi jų istorinė bei
socialinė kilmė. Be to, kiekvienas žmogus skirtingai suvokia tvarų vartojimą ir turi asmeninę
nuomonę apie jo poreikį. Visa tai nulemia ką,
kaip, kiek ir kada šie žmonės vartoja.

pavyzdys. Kartais žmonės nevisiškai suvokia
pasirinkimus, susijusius su vartojimu. Daugelyje
ES šalių automobilis yra visuotinai naudojama
ir populiari susisiekimo priemonė. Nuosavas
automobilis – savaime suprantamas dalykas.
Tačiau kai kurių šalių piliečiai pirmenybę teikia
kitoms susisiekimo priemonėms, pavyzdžiui,
dviračiams. Tai rodo, kad susisiekimo įpročiai
kiekvienoje ES šalyje gali skirtis.

Net jei jie visi būtų tos pačios kilmės ir turėtų
tokią pačią nuomonę, jie tomis pačiomis
aplinkybėmis elgtųsi skirtingai. Sprendimus dėl
asmeninio vartojimo paprastai nulemia kompromisai, kuriuos piliečių nuomone, jie turi daryti. Vieniems žmonėms tam tikri sprendimai yra
priimtini, kitiems – ne.

Be to, šiandieniniai politiniai sprendimai daro
įtaką ne tik šiuo metu gyvenantiems piliečiams,
bet turės poveikį ir ateities kartoms. Kaip
galėtume visa tai įvertinti?

Pavyzdžiui, naudojimasis automobiliu. Automobilio naudojimo asmeniniais tikslais
poreikis yra didesnis nei naudojimosi viešojo
susisiekimo alternatyvomis: tam reikalinga
platesnė infrastruktūra, daugiau žemės ploto,
sudeginama daugiau naftos. Tačiau kartu tai
yra patogu, suteikia judėjimo laisvę, galimybę
žmonėms pervežti savo vaikus ir apsipirkti bei
taupyti laiką. Atokiose vietovėse automobilis
neretai yra vienintelė susisiekimo priemonė.
Kaip į naudojimąsi automobiliu nukreiptos politikos priemonės galėtų suderinti šiuos skirtingus poreikius? Koks vaidmuo galėtų tekti
technologinei pažangai, mažinant privačių
automobilių sukeliamą neigiamą poveikį?
Automobilis yra puikus kito vartojimo aspekto

VARTOJIMO POLITIKA APIMA DAUG SRIČIŲ
Vartojimas yra svarbus kasdieninės veiklos
aspektas. Jis yra ekonomikos variklis, veikia
mūsų santykius su aplinka, o dažnai ir apibrėžia
pagrindinius visuomeninius ir kultūrinius aspektus. Vartojimas daro įtaką daugeliui aspektų,
todėl su vartojimo poveikiu susijusios politikos priemonės veikia platų įvairių klausimų
spektrą, įskaitant klimato kaitą, maisto tiekimą,
technologijų plėtrą, žmogaus teises, teisingumą
ir socialinę lygybę ir kt. Vieno vartojimo įpročio
pokyčiai gali sukelti „bangos efektą“ daugelyje
kitų visuomenės dalių.
Todėl politikos formuotojai turi įvertinti kokią
įtaką jų sprendimai turės kitoms sritims. Kai kuriose iš jų gali kilti pasipriešinimas. Pavyzdžiui,
tam tikri aplinkosaugos srities sprendimai kartais vertinami kaip kliūtis ekonominiam augimui,
užimtumui arba mūsų gyvenimo lygio augimui.

© European Union 2014 - European Parliament.

Toks skaidrumas įgalintų priimti tokius sprendimus kaip „žalieji“ viešieji pirkimai. Minėti
pirkimai akcentuoja aplinkosaugos aspektus visuose viešųjų pirkimų procesų etapuose.
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Vis dėlto, ne visi politiniai sprendimai kelia
abejonių. Yra daug tvarių sprendimų, kuriems
pritaria ir kurie atitinka politikos formuotojų,
verslo ir piliečių poreikius. Pavyzdžiui, politika skatinanti mitybą, kurioje vyrautų daugiau
sezoninių daržovių, skatina tvarumą ir duoda
naudos sveikatai, kuri savo ruožtu, sumažina
neigiamą poveikį sveikatos priežiūros paslaugoms.
Kuo geriau politikos formuotojams pavyksta
suderinti politinius sprendimus su žmonių, verslo ir aplinkos poreikiais, tuo labiau tikėtina, kad
jie sulauks palaikymo.
Tai kokiu lygmeniu turėtų būti rengiamos, tvirtinamos ir įgyvendinamos politikos priemonės:
vietos, nacionaliniu, tarptautiniu, Europos ar
pasauliniu? Kaip vienoje vietovėje gyvenantys
piliečiai, siekiantys tvaraus vartojimo, reaguos
į tai, kad kitos vietovės gyventojai to nedaro?
Ar šalims turėtų būti leista pačioms pasirinkti,
ar laikytis tarptautiniu lygiu priimtų sprendimų?
Kaip formuojant politiką nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu atsižvelgti į vietiniame lygmenyje
kylančias iniciatyvas?
Šių klausimų svarbą lemia tai, jog vartojimas yra
globalaus pobūdžio. Vietoje žmonių suvartojami
produktai gali būti pagaminti labai toli ir iš
išteklių, kurie atkeliavę iš dar toliau. Tai reiškia,
kad lokalaus vartojimo poveikis, nesvarbu ar
teigiamas ar neigiamas, yra jaučiamas ne tik
vietos, bet kur kas platesniu mastu.
POLITIKOS PRIEMONĖS
Politikos formuotojai gali taikyti įvairias politikos
priemones - nuo minkštų iki kietų. Minkštos politikos priemonės yra tos, kurios nėra įtvirtintos
jokiuose privalomuose teisės aktuose. Du galimi
pavyzdžiai – rekomendacijos (gairės) ir bendros
ataskaitos (pavyzdžiui, apie organizacijų socialines vertybes). Kietos politikos priemonės yra
tos, kurios yra visuotinai privalomos. Už tokių
politikos priemonių nepaisymą yra baudžiama.

priverstinių priemonių. Daroma prielaida, kad
išsamią informaciją gavę vartotojai bus linkę
priimti tvarius sprendimus.
Informacija adresatus gali pasiekti įvairiais
būdais: televizijos ir radijo reklaminių pranešimų
metu, per informacinius leidinius, plakatus viešose vietose, produktų ir paslaugų
sertifikavimą ir etiketes. Vaikai tvarumo gali būti
mokomi mokykloje. Vartotojams informaciją
apie tvarius produktus gali suteikti specialiai
apmokytas parduotuvių personalas.
Vis dėlto kurti efektyvias informacines kampanijas yra gana sudėtinga. Turi būti išspręsti pagrindiniai klausimai, susiję su tuo, kokią informaciją
skleisti, kaip ir kokiose kanaluose ją pateikti. Be
to, tiksliai ir teisingai palyginti produktus ir paslaugas nėra paprasta.
Netinkamai parengtos visuomenės informavimo kampanijos lemia piliečiams pateikiamos
informacijos perteklių arba dar blogiau – gali
jiems pateikti netikslią informaciją, kuri, savo
ruožtu, gali sukelti nepasitikėjimą. Pavyzdžiui,
jei įmonės perdėtai akcentuos savo „žalio“ verslo principus bei socialinę atsakomybę, vartotojams tai gali pasirodyti įtartina.
Tą patį galima pasakyti ir apie produktų etiketes:
kai kurios iš jų nėra pakankamai aiškios ir neatitinka nustatytų reikalavimų. Tačiau tuo pačiu
metu etikečių ir sertifikavimo sistemų gausa gali
sukelti painiavą.
Ženklinimas ir sertifikavimas įmonėms gali būti
pernelyg sudėtingas uždavinys. Pavyzdžiui,
paraiškų pateikimo procedūros gali būti sunki
našta daugumai mažų gamintojų. Tai ribotų
mažesnių įmonių dalyvavimo galimybes.

Pažvelkime į kai kurias politikos formuotojų
naudojamas priemonių grupes.

Nors politikos formuotojai dažnai pasitelkia
informacines kampanijas, jos ne visada būna
veiksmingos. Net turėdami daug ir tikslios informacijos, vartotojai gali būti nelinkę keisti savo
elgsenos. Tai gali lemti ekonominiai, socialiniai,
politiniai, techniniai ar su infrastruktūra susiję
motyvai.

INFORMACIJA
Teikdami piliečiams informaciją, politikos formuotojai siekia įgyvendinti pokyčius netaikant

REGULIAVIMAS
Reguliavimas yra griežta priemonė, kuri remiasi sankcijomis už jo nesilaikymą. Reguliavimo
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Scenarijaus nustatymas: politikos formavimo įrankiai
priemonės – tai draudimai, privalomi standartai, leidimai, planavimo leidimai ir kt. Politikos
formuotojai taip pat gali naudoti reguliavimą
siekiant skatinti sekti pavyzdžiu. Pavyzdžiui,
jie gali įpareigoti valstybines įstaigas vadovautis socialinės atsakomybės taisyklėmis arba
įgyvendinti „žaliųjų“ viešųjų pirkimų schemas.
Reguliavimu gali būti sėkmingai keičiami vartojimo įpročiai. Reguliavimas neatsiejamas nuo
taisyklių laikymosi užtikrinimo, kuris susijęs su
papildoma administracine našta vietos valdžios
įstaigoms ir nacionalinėms vyriausybėms.
Siekiant efektyvumo, reguliavimas turi atitikti
pokyčius ir naujoves. Technologijos dažnai
tobulėja greičiau nei įstatymų leidėjai reaguoja.
Kai kuriais atvejais, reguliavimas mažina piliečių
pasirinkimo galimybes iš rinkos išimant tam
tikrus produktus ar paslaugas. Tai reiškia, kad
politikos formuotojai turi rasti pusiausvyrą
tarp to, kas reikalinga ir kas būtų priimtina
piliečiams. Europos Ekonomikos ir socialinių
reikalų komitetas (EESRK) atkreipė dėmesį į tai,
kad piliečiai nėra patenkinti perdėtu tam tikrų
sričių reguliavimu. Vienas iš pavyzdžių, kai visoje ES valstybių narių piliečiai išreiškė savo
nepasitenkinimą reguliavimu, buvo laipsniškas
kaitinamųjų
lempučių
keitimas
energiją
taupančiomis alternatyvomis.
Iš esmės reguliavimas yra orientuotas į gamintojus ir viešuosius subjektus, o ne tiesiogiai į
vartotojus.
FINANSINĖS PRIEMONĖS
Finansinių paskatų ar varžymo sąvokos politikos formuotojams nėra naujos. Jie apmokestina tuos veiksmus, kuriuos nori apriboti, ir
subsidijuoja tuos, kuriuos nori skatinti. Žmonės
(piliečiai ir verslininkai) stebi, kas vyksta su jų
pinigais ir atitinkamai reaguoja.
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pastebi, kad finansinės
priemonės geriausiai veikia tada, kai jos yra
tiesioginės ir esminės, taip pat tuomet, kai jos
vienareikšmiškai sumažina ekologiškų ir mažiau
tvarių produktų kainų atotrūkį. Nereikšmingos
finansinės paskatos ar varžymai turi labai
nedidelį poveikį.9

Be mokesčių ir subsidijų priemonių politikos formuotojai gali rinktis paskolų tvarioms prekėms
schemas, tvarių produktų skatinimo schemas,
nuolaidų kuponus už tam tikrus produktus ir t. t.
Politikos formuotojams nusprendus panaudoti mokestines priemones siekiant teigiamų
permainų, jie turi būti atsargūs, kad šios
priemonės neturėtų neproporcingai didelės neigiamos įtakos žemesnes ir vidutines pajamas
gaunantiems namų ūkiams. Tokie sprendimai
gali padidinti socialinę nelygybę.
Vienas iš pasiūlymų, kuris šiuo metu yra populiarus ES, yra pasiūlymas, jog apmokestinimas
turi būti perkeliamas nuo su darbo santykiais
susijusių mokesčių (pavyzdžiui, pajamų mokestis ir darbdavio mokami mokesčiai) į vartojimo
mokesčius, įskaitant pardavimo mokesčius.
ES Komisija ragina vyriausybes, užuot akcentuojant pajamų surinkimą, rinktis tvarią elgseną
skatinančias fiskalines priemones.

priemonių gali per tam tikrą laiką sumažinti jų
veiksmingumą.
Taip pat įgyvendinamos iniciatyvos, skirtos skatinti bendrą naudojimą, kai gaminius naudoja
keli asmenys, o ne vienas juos įsigijęs asmuo.
Ši priemonė dar žinoma kaip dalijimosi ekonomika, kuriai būdinga tai, kad vartotojai aktyviai
dalijasi įrankiais, prekėmis ir paslaugomis. Šios
iniciatyvos dažniausiai pradedamos įgyvendinti
paprastų žmonių iniciatyva, siekiant paveikti
vienas kito sprendimus ir kol kas nėra aišku,
kaip reguliavimas „iš viršaus“ galėtų (ar turėtų)
paveikti tokias tendencijas.
TAIKYTI KAI KURIAS AR VISAS POLITIKOS
FORMAVIMO PRIEMONES?
Didžiąją laiko dalį politikos formuotojai kombinuoja ir derina savo iniciatyvas, pasitelkdami kai
kurias ar visas iš anksčiau aptartų priemonių.

PASIŪLYMAS
Politikos formuotojai gali bandyti skatinti
pokyčius, darydami sprendimus patrauklesnius
vartotojams, dažnai be galimybių juos
įgyvendinti ateityje.
Kartais pokyčių yra siekiama pasitelkiant autoritetus ir įžymybes. Tai padaro siūlomą elgesį
patrauklų ir madingą. Šių priemonių naudojimas
turi ir neigiamą aspektą – praėjus susižavėjimui
naujove vartotojai grįžta prie ankstesnių įpročių.
Kitos iniciatyvos remiasi emocijomis. Kaltė yra
stipri elgsenos pokyčius skatinanti jėga. Nepaisant to, psichologai pastebėjo, kad pernelyg didelis kaltės jausmo skatinimas tam tikroje
tikslinėje grupėje gali sukelti pastarojo išnykimą.
Keičiant elgesį yra naudojamos ir subtilesnės
priemonės. Pavyzdžiui, maisto tiekimas
mažesnėse lėkštėse, siekiant skatinti vartojimą
mažesnėmis porcijomis, prie kasų nebedalijami plastikiniai maišeliai, pirkimo proceso
metu siūlomi iš anksto parinkti sprendimai
arba viešosiose erdvėse įrengiamos patrauklios išvaizdos šiukšliadėžės, skatinama jomis
naudotis. Minėtų priemonių veiksmingumas
ES mastu gali būti skirtingas, priklausomai nuo
kultūrinės aplinkos. Tačiau pripratimas prie
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PERĖJIMAS
PRIE TVARAUS
VARTOJIMO
SUSISIEKIMAS
IŠTEKLIŲ
SĄNAUDOS
NEIGIAMĄ POVEIKĮ
TURINTYS
GAMYBOS
REZULTATAI

Iškastinis kuras,
žemė

Transporto
priemonių
sunaudojamas
kuras, elektra

Energija, metalai,
plastikai ir stiklas

Infrastruktūros Automobilių
plėtra
gamyba

Kuro gavyba ir
perdirbimas

Transporto
priemonių
naudojimas

Automobilių ir
infrastruktūros
priežiūra

Žemės
fragmentacija,
dirvožemio
perdžiūvimas,
šiltnamio efektą
sukeliančios dujos,
atliekos

Šiltnamio efektą
sukeliančios
dujos, orą
teršiančios
medžiagos, kuro
atliekos

Šiltnamio efektą
sukeliančios
dujos, orą
teršiančios
medžiagos,
triukšmas

Kietosios ir
skystosios
atliekos, naftos
atliekos

Žemė, mineralai ir
energija

Energija, metalai,
plastikai, stiklas

Šiltnamio efektą
sukeliančios
dujos, oro teršalai,
kietosios ir
skystosios
atliekos

SUSISIEKIMAS

Energija

Transporto
priemonių
naudingojo
laikotarpio
pasibaigimas

Teršalų
išmetimas į
orą,
dirvožemį ir
vandenį

ES SIEKIANT TAPTI TVARESNE VISUOMENE, NEIŠVENGIAMAI
TURĖS KEISTIS JOS NARIŲ VARTOJIMO ĮPROČIAI. VIENAS IŠ
BŪDŲ TAI PASIEKTI - PEREITI PRIE TVARESNIŲ PRODUKTŲ IR
PASLAUGŲ VARTOJIMO. ŠIAME SKYRIUJE MES APTARSIME KAI
KURIUOS IŠ BŪDŲ, KAIP TAI GALIMA PADARYTI.
Tvarus vartojimas yra vartojimas, kuris gali trukti neribotą laiką. Taip vartojant neišeikvojami
ištekliai. Be to, toks vartojimas nesukuria socialinio ar ekonominio disbalanso.
Tvarus vartojimas nebūtinai reiškia mažesnį
vartojimą (apie tai kalbama kitame skyriuje). Iš
tiesų tai yra perėjimas prie tvarių alternatyvų šiuo
metu vartojamiems produktams ir paslaugoms.
Pavyzdžiui, perėjimas prie atsinaujinančių ener-

gijos šaltinių nelemia mažesnio energijos vartojimo, o yra pakeičiamas pats energijos šaltinis.
Gilinantis į vartojimo pokyčius, kyla klausimų
apie santykį tarp politikos formuotojų ir piliečių.
Kiek iniciatyvos turėtų imtis politikos formuotojai? Kokia turėtų būti piliečiams suteikta pasirinkimo laisvė? Ir koks vaidmuo jiems tektų,
keičiant vartojimo struktūrą?
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Perėjimas prie tvaraus vartojimo
Atsakyti į šiuos klausimus nėra paprasta. Vis
dėlto, siekiant politikos veiksmingumo, politikos formuotojai turi išsiaiškinti tikrąją vartotojų
nuomonę. Jie turi kurti politiką, kuri ne tik
atitiktų jų pačių įsitikinimus, bet ir būtų susijusi
su tuo, ką iš tikrųjų imsis daryti patys piliečiai.
Pastebėta, jog egzistuoja skirtumas tarp to, ką
vartotojai iš tikrųjų jaučia (ir teigia), bei to, ką jie
realiai darytų ir darys.
PILIEČIŲ SKIRTUMAI
Visi piliečiai yra skirtingi. Vartotojai nėra
homogeniška grupė, o atskiri individai, kurių
pasiryžimas ir gebėjimas savo pasirinkimais ir
veiksmais siekti tvaresnio vartojimo, skiriasi.

BENDRAS

VA
RT

O JI M A S

Vieniems žmonėms tvarumas nėra svetima
sąvoka, kitiems tai yra mažiau aktualu arba jų
prioritetai yra kiti. Gali būti ir taip, kad tvarumas
jų nedomina dėl to, kad jiems trūksta informacijos ar laiko gilintis į šią sritį.

Akivaizdus kelias, vedantis prie tvaresnio vartojimo, yra pirkimo elgsenos pokyčiai. Vartotojai
gali rinktis produktus, kurie jiems tinka ir vengti
tų, kurie netinka.

Skiriasi ir žmonių galimybės įgyvendinti
pokyčius. Kuo aukštesnę vietą hierarchinėje
struktūroje užima asmuo, tuo daugiau įtakos jis
turi. Pavyzdžiui, žemesnio lygio darbuotojai turi
mažiau įtakos bendrovės vartojimo politikai nei
vadovai.

Atskirų vartotojų pirkimo pasirinkimų poveikis
galbūt nėra didelis, bet vartotojų reikšmingumas,
šiuo atveju, slypi jų skaičiuje. Pavyzdžiui, tvarumą
gali didinti kolektyvinis pirkimo ar vartojimo
sprendimas, priimtas vietos lygmeniu, pavyzdžiui,
natūriniai mainai, bendruomeninė sodininkystė,
atsinaujinančios energijos kooperatyvai.

Taip pat įtakos tam turi ir gyvenimiški pasirinkimai ar socialinės aplinkybės. Pavyzdžiui, namų
savininkų galimybės priimti su vartojimu susijusius sprendimus yra didesnės nei tų, kurie
gyvena nuomojamame būste. Nuosavuose
būstuose gyvenantieji gali priimti sprendimus:
įdiegti efektyvesnius katilus ir šildymo sistemas,
pakeisti senus langus naujais langais su stiklo
paketais ir pan. Tuo tarpu žmonės, nuomojantys būstus ir mokantys už suvartotą energiją,
paprastai neturi įtakos įdiegtos šildymo sistemos pakeitimo klausimais.
Tas pats pasakytina ir apie žmonių ekonominę
padėtį. Jei tvaresnio produkto gamyba padidina
jo kainą, ne visi nuspręs įsigyti būtent jį.
KĄ TURI DARYTI PILIEČIAI?
Piliečiai vaidina reikšmingą vaidmenį visuomenei
judant link tvaresnio modelio. Ar šiuos pokyčius
turi inicijuoti jie patys? Jei taip, tai kokias
galimybes jie turi?

Be to, įgyvendindami tvarumą skatinančius
sprendimus pavieniai individai ir bendruomenės
gali būti pavyzdžiu, įkvepiančiu kitus.
Piliečiai taip pat gali išreikšti savo nuomonę
balsuodami ir taip paveikdami asmenis, kurie
turi reikiamų galių įgyvendinti pokyčius. Kai
nevyksta rinkimai, piliečiai gali tiesiogiai teikti
peticijas įstatymų leidėjams, naudoti įvairias
priemones: nuo laiškų rašymo iki viešų protestų.
SUSISIEKIMAS IR TVARUMAS
Šiuo metu viena mažiausiai su tvarumu suderintų
šiuolaikinio vartojimo sričių yra susisiekimas. Tai
pirmiausia yra nuosavų automobilių naudojimas
ir kelionės oro transportu.
Pagal naujausias Europos Komisijos prognozes
iki 2050 m. visuomeninio susisiekimo paslaugų
paklausa, lyginant su 2010 m., išaugs maždaug
40 proc. Krovininių pervežimo paslaugų paklausa išaugs maždaug 54 proc.10
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Perėjimas prie tvaraus vartojimo

Jei politikos formuotojai siekia paskatinti
visuomenę rinktis alternatyvius sprendimus yra
keletas būdų, kuriais jie gali daryti įtaką sprendimams dėl susisiekimo.
Pirmasis būdas – numatyti finansines paskatas
ar varžymus. Pavyzdžiui, politikos formuotojai
gali nustatyti mokesčių lengvatas vykstantiems
į darbą dviračiu ar besidalijantiems automobiliais. Taip pat finansinė parama gali būti skiriama
įsigyjantiems mažai orą teršiančias susisiekimo
priemones. Vyriausybės gali nustatyti didesnius
kuro akcizus, rinkti kelių mokestį ar apmokestinti įvažiavimą į miestų centrus.
Antrasis variantas – planuojant infrastruktūrą,
prioritetą teikti ne nuosaviems automobiliams,
o visuomeninio susisiekimo sprendimams.
Tai nėra lengva. Nuosavi automobiliai yra jautri tema diskusijose apie tvarų vartojimą. Kai
kuriems žmonėms nuosavas automobilis
yra tarsi asmens laisvės simbolis. Kitiems jis
yra nepakeičiamas vietovėse, kur susisiekimas viešuoju transportu yra nepakankamai
išvystytas.
Daugeliu atvejų susisiekimas automobiliais yra
įsišaknijęs mūsų visuomenėse. Tokia kultūra
kelių atžvilgiu lemia tai, kad atliekant teritorijų
planavimą, prioritetas teikiamas nuosaviems
automobiliams. Siekiant tai pakeisti, daugelyje
valstybių prireiks didelių pokyčių stengiantis
pakeisti žmonių požiūrį į nuosavą automobilį,
kaip susisiekimo priemonę.
VEIKSMINGOS INFORMACIJOS TEIKIMAS
Kaip matyti iš ankstesniame skyriuje pateiktos informacijos, viena iš politikos formuotojų
taikomų priemonių yra visuomenės informavimas. Pastaroji priemonė gali būti naudojama siekiant pagrįsti piliečių vardu priimamus
sprendimus. Informacija gali padėti piliečiams
patiems priimti sprendimus.

Pakuočių ženklinimas yra vienas efektyviausių
būdų suteikti piliečiams su vartotojų pasirinkimu
susijusią informaciją. Tačiau kartu tai yra vienas
iš būdų, kurį yra sunku tinkamai įgyvendinti.
Informatyvios etiketės suteikia piliečiams
pasitikėjimo ir padeda apsispręsti pasirinkimo
metu. Blogai parengtos etiketės gali kelti įtarimą
arba net klaidinti piliečius.
Automobilių naudojimas ES
Transporto rūšys, kuriomis žmonės naudojasi bent
kartą per dieną
Ispanija
Portugalija
Nyderlandai
Lietuva
Airija
Vengrija
Danija
Čekijos
Respublika
Bulgarija
Belgija
Austrija
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Automobiliai (kai juo naudojasi vairuotojas ar keleivis)

Ženklinimo iniciatyvos yra gana populiarios, o
jų paskirtis labai įvairi: informuoti, kokie produktai yra tinkami, kokius aplinkos ir prekybos
standartus jie atitinka, kokį poveikį jie daro,
kurioje geografinėje vietovėje minėtas poveikis
pasireiškia ir pan.
Be to, reikia atkreipti dėmesį, kad ne visos
ES valstybės narės yra vienodai pažengusios
ženklinimo ir standartų iniciatyvų srityse. Kaip
pavyzdį galime paminėti žodžio „organinis“
(angl. organic) naudojimą maisto pramonės
sektoriuje. Kai kuriose šalyse jo vartojimas yra
paplitęs. Kitose šalyse ši sąvoka yra palyginti
neseniai atsiradusi vartotojų tarpe. Šis žodis
skirtingose valstybėse netgi gali reikšti skirtingus dalykus.
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Šaltinis: Eurobarometer11

Prognozė rodo, kad nepaisant nežymaus
sumažėjimo, automobiliais 2050 m. vis dar bus
pervežama daugiau nei 60 proc. keleivių. Ar
politikos formuotojai neturėtų būti suinteresuoti
šį skaičių sumažinti? Galų gale priimti sprendimai paveiktų individo galimybę rinktis ir ribotų
pasirinkimo laisvę.

Perėjimas prie tvaraus vartojimo
ES NAUDOJAMOS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RŪŠYS
17%

10%

14%

35%

24%

Šiuo metu ES importuoja didelę dalį energijos
resursų, reikalingų savo poreikiams patenkinti.
2011 m. daugiau nei 80 proc. naftos buvo perkama
iš užsienio, o dujų buvo importuojama daugiau nei
60 proc. ES priklausomybė nuo importo ateityje tik
didės. Pagal Europos Komisijos prognozes, 2030
m. naftos bus importuojama daugiau nei 90 proc.,
o dujų - 80 proc.
Skritulinėje diagramoje pavaizduoti 2011 metais ES
suvartotos energijos resursai.

Atsinaujinantys energijos šaltiniai
Dujos
Kietasis kuras

Branduolinė energija
Nafta

Todėl teisės aktų leidėjai veikiantys ES
lygmenyje, galėtų siekti tam tikru laipsniu
standartizuoti ir supaprastinti ženklinimą visos
ES mastu. To pavyzdys – ES ekologinis ženklas,
kuris pirmiausia naudotas žymėti elektronikos
prekes. Šiuo metu jis naudojamas daug
platesniam produktų spektrui, o jo naudojimas
galėtų būti praplėstas, apimant ir paslaugas.
NEUTRALUMO POLITIKA AR PASIRINKIMŲ
NUSTATYMAS
Efektyvus tikslios informacijos teikimas
sprendimų priėmimą piliečiams padaro lengvesniu, tačiau kartu tai palieka nemažai erdvės
pasirinkimo laisvei. Kai kuriems tai yra priimtina: veiksmingas informacijos panaudojimas
priklauso nuo paties individo, organizacijos ar
valstybės. Kitiems tai sukelia tam tikrų problemų,
kadangi tai gali lemti tikslų „išplaukimą“.

Šaltinis: Europos Komisija13

pat vyrauja nuomonė, kad vadovaujantis tokiu
požiūriu, neatsižvelgiama į atskirų valstybių
narių padėtį ar jų prioritetus.
Tai kelia diskusijas apie tai, kiek konkrečiai ES
turėtų reguliuoti valstybių narių technologijų
pasirinkimą siekiant savo tikslų. Laikantis neutralios pozicijos, valstybėms narėms paliekama
teisė laisvai pasirinkti kokią technologiją naudoti.
Pavyzdžiui, emisijų sumažinimą galima pasiekti
tiek naudojant branduolinę, tiek vėjo energiją.
Tie, kurie palaiko technologinį neutralumą,
nepritaria valstybių narių įpareigojimui rinktis
konkrečią technologiją.

Šiuo atžvilgiu geras pavyzdys yra ES energetikos tikslai. Iki 2020 m. energijos vartojimo efektyvumą siekiama padidinti 20
proc., šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį
sumažinti 20 proc., o atsinaujinančios energijos suvartojimą padidinti 20 proc.12. Kai kurios
šalys siekia šių tikslų, kai kurios ne.

Ateityje ES politikos formuotojai galėtų rinktis mažiau technologiniu požiūriu neutralius
sprendimus. Jie galėtų teikti prioritetą konkretiems technologiniams sprendimams energetikos sektoriuje, pavyzdžiui, iš visų variantų
pasirinkdami tam tikrus sprendimus. ES
valstybės narės šiuo klausimu nelabai sutaria,
taip pat abejojama ar šią politiką vertėtų plėtoti
ES lygmeniu. Galbūt energetikos klausimus
sėkmingiau galėtų spręsti pačios valstybių
narių vyriausybės, įvertindamos skirtingus jose
naudojamų energijos šaltinių derinius?

Vienas iš būdų, kaip ES galėtų pasiekti norimą
rezultatą, galėtų būti privalomas nustatytų
tikslų siekimas ir galėjimas taikyti sankcijas
toms valstybėms narėms, kurios to nesilaiko.
Kitu atveju gali nepavykti pasiekti tikslų dėl
iškastinio kuro naudojimo mažinimo. Tačiau taip

„IŠ VIRŠAUS Į APAČIĄ“ AR „IŠ APAČIOS Į
VIRŠŲ“
Diskusijose apie politikos formavimą paprastai
vyrauja požiūris į procesus „iš viršaus į apačią“.
Vyriausybės priima sprendimus, kurie tampa
privalomi jų piliečiams. Dėl šios priežasties

dažnai yra prarandama paprastų žmonių iniciatyva, kuri galėtų padėti politikos formuotojams pasiekti iškeltų tikslų.
Bendradarbiavimo programos gali padėti
bendruomenėms pasiekti daugiau skiriant tam
mažiau išteklių. Šiuos pokyčius neretai skatina
technologijos, suburiančios žmones, kad jie
galėtų paprasčiau įsigyti, keistis, prekiauti,
mainytis ar dalintis produktais tokiu mastu, kuris
anksčiau buvo neįmanomas. Tokios iniciatyvos
mažina išteklių naudojimą, skatindamos ilgiau
naudotis daiktais bei sudaro sąlygas jais
pasinaudoti didesniam žmonių skaičiui bei
stiprina socialinę lygybę.

tiesioginis finansinis palaikymas įgyvendinant
gyventojams teikiamos paramos programas.
Vyriausybės galėtų sudaryti palankias sąlygas
keistis informacija apie geriausią praktiką
arba teikti logistinę paramą. Galbūt daugiau
atsakomybės galėtų būti suteikiama vietos
bendruomenėms?
Nepriklausomai nuo politikos formuotojų
sprendimų, akivaizdu, kad bendruomeninės
vartojimo programos, kurias galima tobulinti
ir pritaikyti bendruomenėms, galėtų suvaidinti
svarbų vaidmenį, kuriant tvarią visuomenę.

Žmonės pradeda bendradarbiauti ir gaminant
maisto produktus. Europoje esama pavyzdžių,
kai vietos gyventojai kolektyviai užsiima augalininkyste, gyvulininkyste, vaisių auginimu.
Kyla klausimas, kaip politikos formuotojai turėtų
skatinti bendro vartojimo iniciatyvas? Kaip ir
nagrinėjant bet kurią iš šiame leidinyje aptartų
temų, pirmiausia reikia atsakyti į klausimą, ar
politikos formuotojai apskritai turėtų stengtis
įsitraukti į bendruomenės iniciatyvas? Jei taip,
kokiu būdu tai turėtų būti daroma?
Į bendruomenės iniciatyvas įsitraukiantys politikos formuotojai turi platų priemonių spektrą.
Pavyzdžiui, viena iš galimybių – tiesioginis ir neALTERNATYVIOS VARTOJIMO FORMOS
Europos vartotojai ne tik yra girdėję apie alternatyvias vartojimo formas, jie netgi aktyviai
svarsto, kaip ateityje galėtų jomis naudotis. Diagramoje pavaizduota, kokia neseniai atliktos
apklausos respondentų dalis svarsto apie kurios nors iš alternatyvų pasirinkimą.
Šaltinis: EESC14
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KLAUSIMAI, SUSIJĘ

SU TVARIU
VARTOJIMU
LYGYBĖ IR
TEISINGUMAS
VISIEMS

MAISTAS
PAGRINDINIAI
MINERALAI
ES IMPORTUOJA 77 PROC.
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N

2020

SPRENDIMAI?

20proc.

MAŽIAU
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SUKELIANČIŲ
DUJŲ

MODULINIS
DIZAINAS?

PRIVALOMAS
SUSIGRĄŽINIMAS?

EKONOMINIAI
MOTYVAI

ATLIEKOS KAIP IŠTEKLIAI

PAKARTOTINIS PANAUDOJIMAS
PERDIRBTI | SUTAISYTI | SUSIGRĄŽINTI

POKYČIŲ TRIKAMPIS

AR TVARUS
1
VARTOJIMAS
KAINUOJA DAUGIAU?

VERSLAS
BESIVYSTANČIŲ
ŠALIŲ EKONOMIKOS
AUGIMAS
3

DARBO JĖGOS
APMOKESTINIMAS
AR VARTOJIMO
APMOKESTINIMAS

4

SUBSIDIJOS
TVARIAI
GAMYBAI?

3 MILIJARDAI
TONŲ PER
METUS
60proc.

PAVOJINGOS
ATLIEKOS
90 000 000
TONŲ PER METUS

5

2

ATLIEKOS:

VYRIAUSYBĖ

PILIEČIAI

60proc.

80 proc.

prietaisų nėra
panaudojami
pakartotinai

2020 m. ES
planuoja
surinkti 2
milijonus tonų
elektronikos
atliekų

60 PROC.
BALTYMŲ
GAUNAME IŠ
MĖSOS

180KG

KIEKVIENAM ES
GYVENTOJUI

SUSISIEKIMAS

P

Azoto ir fosforo
apykaitos ciklų
trikdymas

ILGESNI
GARANTINIAI
TERMINAI?

90MLN.

28proc.
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VARTOTI
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TURINTYS
GAMYBOS
REZULTATAI

20proc.

ENERGIJA IŠ
ATSINAUJINANČIŲ
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VIENAS NEDIDELIS
KOMPONENTAS,
KURIS
SUTRUMPINA
GAMINIO
NAUDOJIMO LAIKĄ

83proc.

Cheminė
tarša

17proc.

EUROPIEČIAI
SUVARTOJA 50
PROC. DAUGIAU
BALTYMŲ NEI
JIEMS REIKĖTŲ

15proc.

Fe

IŠTEKLIAI

DARBO VIETŲ
KŪRIMAS
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IŠTEKLIŲ
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MAISTAS IR GĖRIMAI ES
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DALIES IR JIEMS
SUNAUDOJAMA 28
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IŠTEKLIŲ
SĄNAUDOS
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PAGAL 2020:
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ENERGIJOS
VARTOJIMO
EFEKTYVUMAS
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SUKURTI IŠMETIMUI

ES REMIASI
IMPORTU

20proc.

100proc.

SĄŽININGA
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SĄLYGOS

ELEKTRONINIAI
PRODUKTAI
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Iš 10 milijonų
tonų ES kasmet
susidarančių
elektroninės
įrangos atliekų
šiuo metu
surenkama 20
proc.

ES iškėlė tikslą iki
2018 m. susigrąžinti
75 proc. mobiliųjų
telefonų ir 55 proc. jų
paruošti
pakartotiniam
panaudojimui arba
remontui
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VARTOJIMO
MAŽINIMAS
VIENAS NEDIDELIS
KOMPONENTAS,
KURIS SUTRUMPINA
GAMINIO
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SUSIGRĄŽINIMAS?

ILGESNI GARANTINIAI
TERMINAI?

MODULINIS
DIZAINAS?

SUKURTI IŠMETIMUI

ŠIAME SKYRIUJE NAGRINĖSIME, KAIP POLITIKOS FORMUOTOJAI GALĖTŲ PASKATINTI ŽMONES MAŽIAU VARTOTI.
Šiuo metu daugelis politikos priemonių leidžia
mažinti dabartinio vartojimo poveikį, o ne mažinti
patį vartojimą. Todėl politikos formuotojai
gali taikyti naujas priemones, kurios skatintų
elgseną, mažinančią vartojimą. Laipsniškas
energiją eikvojančių lempučių atsisakymas
ES ir jų pakeitimas efektyvesnėmis parodo,
kaip politikos priemonėmis galima sumažinti
energijos suvartojimą.15
Vis dėlto reikia pasakyti, kad į vartojimo
mažinimą orientuota politika kelia nemažai
prieštaravimų. Net ir mažesnis vartojimas
vis vien turi neigiamą poveikį ištekliams,
visuomenei ir aplinkai. Net sumažėjus vartojimo
lygiui išsivysčiusiose šalyse išlieka tikimybė,
kad augant besivystančių šalių ekonomikoms,
vartojimas pasaulio mastu vis vien išaugs.
Nerimą kelia ir tai, kad net ir besivystančioms
šalims pasirinkus mažą poveikį darančio
vartojimo modelius, vartojimas pasaulio mastu
vis vien augs.
Tai paskatino diskusijas, kuriose buvo siūloma
ekonomikos augimą atskirti nuo jį lemiančio
išteklių sunaudojimo padidėjimo.

Kiti siūlė nesiekti jokio gamybos ar vartojimo
augimo apskritai (nulinis augimas) ar net mažinti
esamą gamybos ir vartojimo lygį.
VARTOJIMO AUGIMAS
Šiuo metu vartojimas ES mastu tebeauga. Iš
dalies taip yra dėl mūsų vartojamų produktų
pasirinkimo.
Panagrinėkime vieną pavyzdį iš maisto
pramonės sektoriaus. Vidutiniškai ES gyventojai
60 proc. savo suvartojamų baltymų gauna
iš mėsos. Yra žinoma, kad mėsai užauginti
reikalingos milžiniškos vandens, žemės ir
pašarų sąnaudos. Mėsos gamybos neigiamas
poveikis ištekliams yra dar didesnis dėl to, kad
vidutiniškai ES piliečiai suvartoja apie 50 proc.
daugiau baltymų nei reikia. Buvo apskaičiuota,
kad ES gyventojams perpus sumažinus mėsos ir
pieno suvartojimą, šiltnamio efektą sukeliančių
dujų emisija iš žemės ūkių sumažėtų 25 proc.–
40 proc., o azoto junginių emisija sumažėtų 40
proc.16.
Net ir sumažinus atskirų produktų poveikį
aplinkai, grynasis mūsų suvartojamas kiekis
šį sumažėjimą gali padaryti nereikšmingu. Tai
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Vartojimo mažinimas
SUSIJĘS VARTOJIMAS
Vidutinis Europos pilietis sunaudoja apie 4
kartus daugiau išteklių nei vienas Afrikos
vartotojas ir 3 kartus daugiau nei vienas Azijos vartotojas, tačiau perpus mažiau už JAV,
Kanados ar Australijos vartotoją.19
Nors tokie skirtingi vidurkiai turi paslėptų
niuansų, pavyzdžiui, skirtingus vartojimo lygius tarp skirtingų kontinentų šalių, šie skaičiai
pakankamai gerai parodo patį kontekstą. Taip
pat jie atskleidžia, kad didžiausias ekonominio augimo potencialas yra Afrikoje ir Azijoje. Įsivaizduokite, jei pasiekę ES gyvenimo
lygį, šie regionai taip pat pasieks ir ES suvartojimo lygį arba jei visi perims JAV vartojimo įpročius. Ar visa tai galės būti padaryta
išlaikant tvarumą?
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Australija

vadinama „rikošeto efektu“. Pavyzdžiui, buitinė
technika tampa vis labiau taupanti energiją, bet
mes naudojame daugiau prietaisų ir dažniau
juos keičiame. 1998–2008 m. ES namų ūkių
išlaidos buitinei technikai išaugo beveik 30 proc.
Be to, 80 proc. įsigytų prietaisų panaudojami ir
išmetami, o nepataisomi ar pritaikomi kitiems
tikslams 17.

keliauja daugiau negu bet kada anksčiau,
daugiausia automobiliais. Jie turi didesnę
judėjimo laisvę ir nepriklausomybę. Rinkdamiesi
turistines keliones ir keliaudami į svečias šalis,
žmonės daro įtaką vartojimo būdui ir išteklių
naudojimui tose vietose, į kurias keliauja.
Didesnis mobilumas didina vartojimą kitur, ne
vien tik gyvenamojoje vietovėje.

Be to, šiuo metu statoma vis daugiau ir didesnių
namų mažesniam žmonių skaičiui. Kiekviename
būste yra modernių buitinės technikos prietaisų.
Tai padidina įrenginių paklausą ir elektros
energijos suvartojimą.

Norint pakeisti šias tendencijas, žmonėms
reikės keistis iš esmės. Kai kurie sėkmingai
tai padarys patys. Kitiems prireiks politikos
formuotojų gairių. Abiem atvejais pagrindinis
klausimas – kokiems pokyčiams pasiryžtumėte
(jei apskritai tokių būtų)?

Kiekvienas būstas skirtingais metų laikais turi
būti šildomas arba vėsinamas. Būtinas visų
jų išlaikymas. Be to, statant daugiau namų,
sunaudojama daugiau išteklių.
Vartojimas išaugo ir kitose srityse.
Žmonės perka daugiau drabužių ir nešioja juos
trumpesnį laiką. Žmonėms patinka „vaikytis“
madų ir įvairių naujų tendencijų: elektronikos
prietaisų, automobilių, atostogų užsienyje ir kt.
Kaip jau minėta ankstesniame skyriuje, žmonės

ILGALAIKIS NAUDOJIMAS
Iš dalies dabartinio vartojimo didėjimą lemia
gana trumpas kai kurių produktų gyvavimo
ciklas. Padėtį sunkina ir tai, kad sugedusio
daikto taisymas dažnai kainuoja brangiau nei
įsigyti naują tokį pat daiktą.
Kai kuriais atvejais technologinė pažanga reiškia,
kad daiktą pranoko spartesnė, galingesnė,
naudingesnė ar efektyvesnė alternatyva. Nors
daiktas vis dar veikia, jo pakeitimas susijęs su
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Vartojimo mažinimas
MŪSŲ PĖDSAKAS EKOLOGIJOJE
Pasaulinio ekologinio pėdsako tinklo 2010 m. duomenimis, „2007 m. vidutinis pasaulinis
ekologinis pėdsakas buvo 2,7 pasaulinių hektarų vienam asmeniui (iš viso – 18,0 mlrd.).
Kadangi pasaulio biologinio gebėjimo atsinaujinti vidurkis yra 1,8 pasaulinių hektarų vienam asmeniui (iš viso – 12 mlrd.), tai rodo 0,9 pasaulinių hektarų vienam asmeniui ekologinį
deficitą (iš viso – 6 mlrd.)”18.
būsima nauda.
Daugeliui yra tekę girdėti apie daiktus, kurie
kuriami taip, kad po tam tikro laiko sugestų.
Gamintojai netgi kartais daiktą sukuria taip,
kad jo naudingumo laikas būtų ribotas. Kitais
atvejais, gaminį nebetinkamą naudoti padaro
technologinė pažanga arba rinkoje atsiradusi
naujesnė gaminio versija, dėl ko vartotojai
turimą gaminį ima laikyti atgyvenusiu. Siekiant
tai išspręsti, turėtų būti ieškoma būdų, kaip
prailginti produktų tarnavimo laiką.
Dažnai produkto gedimą (arba, technologijų
pažangos aspektu, pasenėjimą) sukelia koks
nors smulkus jo komponentas. Vadinasi,
produktų modulinė gamyba, kai technologiniu
požiūriu pasenusi ar sugedusi dalis galėtų
būti nesunkiai pakeista nauja, galėtų ženkliai
prailginti jų naudojimo trukmę.
Kitas problemos sprendimas būtų įpareigoti
gamintojus atsiimti sugedusius daiktus ar
pradėti kurti ilgaamžius produktus.
Savo ruožtu, vartotojai galėtų nebepirkti
trumpaamžių gaminių. Tačiau dažnai to padaryti
neleidžia trumpalaikiai finansiniai apribojimai.
Patvaresni
gaminiai
paprastai
kainuoja
brangiau, todėl kai kurie vartotojai trumpuoju
laikotarpiu jų tiesiog nepajėgia įsigyti. Taigi,
nors aukštesnės kokybės produktai ilguoju
laikotarpiu atsiperka, kai kuriems žmonėms jie
finansiškai neprieinami.
TIKROVĘ ATITINKANTI INFORMACIJA
Reklama yra gamintojų ir prekybininkų
naudojamas galingas įrankis, skirtas sukelti
troškimo jausmą. Naujausios produkto versijos
įsigijimas siejamas su geresne žmonių gyvenimo
kokybe.

Reklama
paprastai
naudojama
siekiant
paskatinti daugiau pirkti iš konkrečios įmonės.
Kyla esminis klausimas apie reklamos vaidmenį
tvaraus vartojimo kontekste. Ar įstatymų
leidėjai turėtų atsižvelgti į reklamos, vartojimo ir
tvarumo ryšius?
Vienas iš būdų, kaip įmonė gali bandyti įtikinti
vartotojus pirkti jos gaminius – informuoti
apie savo tvarumą aplinkai. Produktas, kuris
pasižymi mažesnėmis energijos sąnaudomis,
kartu gali atitikti vartotojų poreikį, kad šis tuo
pačiu metu būtų nebrangus bei darytų mažą
poveikį aplinkai.
Pabrėždamos produkto ar paslaugos tvarumą,
įmonės turėtų vengti neteisingos ar nepagrįstos
informacijos apie aplinkosauginius pranašumus
pateikimo. Taip atsitinka, kai įmonės kuriamas
įvaizdis neatitinka tikrovės ir vykdomos
socialinės politikos.
Reklama nėra vienintelis būdas, kuriuo gamintojai
mėgina paveikti vartotojus. Pavyzdžiui, jie taip
pat gali pasitelkti viešųjų ryšių kampanijas,
socialinės žiniasklaidos programas, ženklinimą
ir standartizavimą.
Reklama, viešieji ryšiai ir ženklinimas gali būti
naudojami į vartojimo mažinimą orientuotose
iniciatyvose. Dažniausiai minimas pavyzdys –
kai kuriose šalyse galiojantis tabako reklamos
draudimas ar įspėjimai ant cigarečių pakuočių
apie galimą žalą sveikatai. Priemonės
nebūtinai turi būti plačios aprėpties. Vietoj
visiško draudimo, politikos formuotojai gali
uždrausti kampanijas, skatinančias vartojimą,
pavyzdžiui, siūlymus įsigyti „du už vieno kainą“,
skatinimą pirkti „vieną dabar ir vėliau gauti antrą
nemokamai“. Dėl tos pačios priežasties jie gali
remti kampanijas, kurios akcentuoja tvarius
produktus ar aplinkos tausojimą.
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Vartojimo mažinimas
SPRENDIMAI DĖL APMOKESTINIMO
Teikti tikrovę atitinkančią ir skaidrią informaciją
aktualu ne tik tiems, kurie nori paskatinti
daugiau ar mažiau vartoti. Ši informacija iš
esmės susijusi su tuo, kaip mes vertiname
prekes ir paslaugas. Svarbiausias klausimas, ar
tvarioje ekonomikoje į prekių ir paslaugų kainas
turėtų būti įtrauktos aplinkosaugos, socialinės ir
ekonominės sąnaudos?
Kainą, kurią mokame už produktus, sudaro:
1. gamintojo patiriamos gamybos sąnaudos;
2. prekybininko patiriamos pardavimo
sąnaudos;
3. papildoma vertė, kurią vartotojai yra
pasirengę mokėti.
Vis dėlto be šių sąnaudų esama ir tokių,
kurios paprastai kainodaroje nėra išskiriamos.
Visuomenės mokama kaina yra daug didesnė.
Pavyzdžiui, gabenant prekes prisidedama prie
oro taršos. Tarša kelia pavojų sveikatai. Kas
padengia išlaidas susijusias su kvėpavimo
sistemos ligomis? Šiuo metu, šių su tarša
susijusių sąnaudų nematome kainos etiketėje
ant gaminio. Ar jos turėtų būti nurodomos?
Kokias sąnaudas norėtumėte matyti ant kainų
etikečių?
Europos Komisija siūlo valstybėms narėms
didinti vartojimo mokesčius, įskaitant apyvartos
mokesčius, energijos vartojimo mokesčius,
specialiuosius mokesčius, akcizus ir muitus
17
. Šie mokesčiai gali būti konkrečiai susieti su
išteklių ir medžiagų sunaudojimu. Šis pokytis
gali būti įgyvendinimas kartu su darbo jėgos
apmokestinimo mažinimu. Tokio mokestinės
politikos pokyčio galimas poveikis vartotojų
elgesiui tebėra tiriamas ir analizuojamas.
Vienas iš svarbiausių su apmokestinimu
susijusių klausimų – jo teisingumas visų
asmenų atžvilgiu. Kaip mokesčių našta turėtų
būti paskirstyta piliečiams, kad būtų išvengta
socialinės nelygybės? Mokesčiai paprastai yra
politiškai jautri tema. Tose šalyse, kur darbo
mokesčiai ir vartojimo mokesčiai jau ir taip yra
dideli, papildomas mokesčių didinimas gali
sukelti politines ir socialines problemas.
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ATLIEKŲ
MAŽINIMAS
VARTOJANT SUSIDARO ATLIEKOS, KURIŲ DIDŽIOJI DALIS YRA
SUNAIKINAMA ARBA ATSIDURIA SĄVARTYNUOSE. TAI KELIA
ĮTAMPĄ IŠTEKLIAMS, VISUOMENEI IR APLINKAI. ŠIAME SKYRIUJE MES APTARSIME, KAIP BŪTŲ GALIMA SUMAŽINTI ATLIEKŲ
KIEKĮ.

2. Eko-dizainas

5. Uždaro ciklo
atliekų optimizavimas

Pavyzdžiui:
•
•
•

Akcentuoti atliekas kaip išteklius
Regioninis ir nacionalinis atliekų
koordinavimas
Pramonės evoliucija

CIRKULIACINĖ EKONOMIKA

Eko-dizainas sumažina
poveikį aplinkai per
visą produkto gyvavimo
ciklą ir leidžia jį pakartotinai naudoti.
Pavyzdžiui:
•

4. „Žalieji“ viešieji
pirkimai ir vartojimas

Pavyzdžiui:

•
•
•
•

Finansinės ir kitos
priemonės
Ilgesnis garantijos
laikas skatina ilgesni
produkto gyvavimo
laiką
Produkto pasas: kokie
ištekliai panaudoti,
kaip taisyti ir pan.
Licencijos savininkas

•

3. „Žalioji“ tech
nologija skatina
išteklių naudojimo
efektyvumą

•

Išplėstinis supratimas ir mokymasis
Padidinta
gamintojo
atsakomybė
Skatinti atliekų
perdiribimą

Nors būta sėkmingų mėginimų sumažinti atliekų
kiekį ES valstybėse narėse, tai tebėra didelė
problema.
Kasmet ES susidaro 3 milijardai tonų atliekų, tai
yra 6 tonos kietųjų atliekų vienam gyventojui.
Maždaug 90 milijonų tonų ES susidarančių
atliekų yra pavojingos, t.y. jos yra kenksmingos
žmonėms ar aplinkai20. Numatoma, kad 2020
m. ES piliečiai sugeneruos apytikriai 45 proc.
daugiau atliekų nei 1995 m.
Maždaug du trečdaliai to, ką išmeta ES
gyventojai, atsiduria šiukšlių deginimo įmonėse
arba sąvartynuose21. Abu šie būdai kenkia
aplinkai ir turi būti atidžiai kontroliuojami.
Pavyzdžiui, atliekų deginimui yra taikomos
griežtos išmetamų teršalų ribos.
Kiekvienoje šalyje atliekos tvarkomos skirtingai.
Kai kuriose iš jų, sąvartynuose atliekų atsiduria
daugiau nei kitose. Kai kuriose šalyse
perdirbama ir kompostuojama kur kas didesnė
atliekų dalis nei kitose.

Šaltinis: Europos Komisija21

Komunalinių atliekų tvarkymas
atskirose ES valstybėse
Ispanĳa
Portugalĳa
Nyderlandai
Lietuva
Airĳa
Vengrĳa
Danĳa
Čekĳos Respublika
Bulgarĳa
Belgĳa
Austrĳa
0%
Perdirbta

20%
Kompostuota

40%

60%

Surinkta į sąvartynus

80%

100%

Sudeginta

Nors ES atliekų kiekis išaugo, kartu išaugo ir
perdirbamų ar kompostuojamų atliekų dalis.
Bendras požiūris ES mastu yra grindžiamas
trimis principais: atliekų susidarymo prevencijos,
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Šaltinis: Eurostat21

1. Tvarus apsirūpinimas

Pavyzdžiui:
• Aplinkai kenksmingų subsidijų mažinimas
• Pakartotinis panaudojimas, o ne naujų produktų
gaminimas
• Lengvatiniai tarifai importuojant tvarius produktus
• Pasauliniai standartai ir sistemos tvariam vartojimui

Atliekų mažinimas
perdirbimo ir pakartotinio naudojimo bei atliekų
šalinimo būdų tobulinimo.
Kiekvienas iš šių principų pavaizduotas žemiau
pateiktoje diagramoje.
Penki atliekų tvarkymo žingsniai

Sėkmingai spręsdama kiekviename atliekų
tvarkymo etape kylančius klausimus, visuomenė
gali iš esmės sumažinti susidarantį atliekų
kiekį. Tačiau yra ir ambicingas galutinis tikslas
– ekonomika, kurioje beveik negeneruojama
atliekų, dar vadinama cirkuliacine ekonomika.
CIRKULIACINĖ EKONOMIKA
Pramoninė ekonomika buvo grindžiama idėja,
kad žemės ištekliai yra begaliniai arba bent jau
labai dideli ir lengvai išgaunami. Jau senokai
žinoma, kad taip nėra. Daugelio gamtinių išteklių
kiekis yra ribotas. Išlaikant dabartinius vartojimo
įpročius, jie galiausiai bus išnaudoti.
Be išteklių išnaudojimo problemos, ES susiduria
su augančia konkurencija. Kai kurios šalys,
pavyzdžiui, Brazilija, Rusija, Indija ir Kinija, nori
vis didesnę dalį pasaulinių išteklių skirti savo
augančioms ekonomikoms. Tai kelia papildomą
grėsmę šių medžiagų tiekimui į ES: mes negalime
būti tikri, kad galėsime jų įsigyti tiek, kiek mums
reikės ar būtent tada, kai mums jų prireiks.
Ieškodama šių problemų sprendimo būdų, ES
siekia pereiti prie cirkuliacinės ekonomikos. Tai
yra vienas iš pagrindinių strategijos „Europa
2020“
principų.
Cirkuliacinė
ekonomika
pasižymi pakartotiniu naudojimu, atnaujinimu
ir perdirbimu, todėl joje ištekliai panaudojami
efektyviau. Tikrojoje cirkuliacinėje ekonomikoje
generuojamų atliekų kiekis lygus nuliui. Iš dalies
tai galima pasiekti atliekas paverčiant ištekliais
ir iš dalies akcentuojant procesus, kurių metu

naudojamos medžiagos nėra išmetamos.
Gaunama nauda gali būti labai didelė. Europos
Komisija prognozuoja, kad pasiektas 30 proc.
didesnis išteklių naudojimo efektyvumas iki
2030 m. gali padidinti visos ES BVP 1 proc. ir
sukurti 2 milijonus darbo vietų22. Tačiau palyginti
su esama padėtimi, toks augimas laikytinas
dideliu žingsniu į priekį. Jam pasiekti būtinos
didžiulės politikos formuotojų, verslo subjektų ir
piliečių pastangos. Ar socialiniai ir ekonominiai
pokyčiai turi būti priimtini visoms susijusioms
šalims?
MAISTO ATLIEKOS
Mūsų maisto vartojimo įpročiai lemia didelio
atliekų kiekio susidarymą. Kasmet ES išmetama
90 milijonų tonų maisto atliekų. Tai sudaro 180
kg vienam asmeniui. Trečdalis šių atliekų dar
būna tinkamos vartoti žmonėms.23
Maisto atliekos susidaro visuose maisto
grandinės etapuose. Prie atliekų susidarymo
prisideda ūkininkai, gamintojai, mažmenininkai
ir vartotojai. ES 40 proc. atliekų susidaro
prekybos ir vartotojų lygmenyje.24
Be to, mūsų maisto vartojimas lemia 17 proc. visų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų susidarymo
ES ir sudaro 28 proc. visų mūsų sunaudojamų
išteklių.
Kova su maisto atliekų susidarymu gali būti
labai efektyvi. Pavyzdžiui, maisto atliekų kiekio
sumažinimas 40 proc. sumažintų maistui
naudojamos žemės plotą beveik 30 000 kv. km.
Tai beveik prilygsta Belgijos plotui.26
Kokiomis priemonėmis politikos formuotojai
turėtų mažinti maisto atliekų susidarymą?
Didelė dalis išmetamo maisto dar yra tinkama
valgyti arba gali būti panaudota gaminant kitus
maisto produktus. Nors kai kuriose ES šalyse
maisto atliekos jau surenkamos atskirai, galbūt
papildomai būtų galima įdiegti maisto surinkimo
sistemą, kad vis dar vartoti tinkamas maistas
būtų surinktas iš prekybos vietų?
ELEKTRONIKOS ATLIEKOS
Sparčiausiai ES auganti atliekų grupė yra
atliekos, susijusios su elektronikos prekėmis,
įskaitant išmaniuosius telefonus, planšetinius
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Atliekų mažinimas
kompiuterius, nešiojamuosius kompiuterius,
televizorius, buitinę techniką ir pan. 2020 m.
ES susidarys apie 12 milijonų tonų elektronikos
atliekų per metus.27
Pažvelgus į mobiliųjų telefonų naudojimo
tendencijas, galima susidaryti nuomonę
apie elektroninės įrangos atliekas. Dauguma
žmonių naudoja mobiliuosius telefonus, nuolat
juos keičia, senesnius modelius keisdami
naujesniais. Šis klausimas nebūtų toks aktualus,
jei mobiliuosius telefonus būtų paprasta
perdirbti. Deja, taip nėra. Visų pirma, telefonų
gamybai naudojamų tam tikrų mineralų kiekius
sudėtinga išgauti. Be to, mobilieji telefonai yra
sudėtingi gaminiai, kuriuos nelengva išrinkti
dalimis. Daugeliu atvejų, pasenę telefonai
atsiduria stalčiuose, spintelėse ir palėpėse,
o taip jie apskritai pašalinami iš perdirbimo
grandinės.
Net jei nebereikalingus mobiliuosius telefonus
būtų paprasta surinkti, ne visose šalyse yra
plati elektronikos atliekų surinkimo sistema
ar telefonų perdirbimo infrastruktūra. Tai
pasakytina ir apie kitų rūšių elektroninės įrangos
atliekas. Šiuo metu ES susidaro 10 milijonų
tonų elektronikos atliekų, iš kurių vos 20 proc.
panaudojama pakartotinai.27
ES parengė planus, kaip padidinti šį procentą.
Pavyzdžiui, yra iškeltas tikslas iki 2018 metų
susigrąžinti 75 proc. nebenaudojamų mobiliųjų

telefonų ir 55 proc. jų pakartotinai panaudoti
arba perdirbti27. Norint padidinti susigrąžinamų
elektronikos atliekų dalį, iš gamintojų bus
reikalaujama įgyvendinti didelius ekonominius
ir logistikos pokyčius. Pavyzdžiui, jie gali būti
įpareigoti savo prietaisams kurti modulines
konstrukcijas ir atnaujinimus. Tačiau kartu savo
įpročius turėtų keisti ir vartotojai: rečiau keisti
elektronikos prietaisus naujesniais ir dalyvauti
jų perdirbimo programose.
PAGRINDINIAI MINERALAI IR „KONFLIKTŲ
MEDŽIAGOS“
Mobilieji telefonai – tai geras su žaliavų
naudojimu susijusio klausimo pavyzdys.
Daugelis iš mobiliųjų telefonų gamybai
naudojamų pagrindinių komponentų yra jautrūs.
Jie skirstomi į dvi kategorijas: pagrindiniais
mineralais ir „konfliktų medžiagos“.
Pagrindiniai mineralai – tai mineralai, kurie yra
gyvybiškai svarbūs ES ekonomikai. Be to, šių
mineralų tiekimas negali būti laikomas savaime
suprantamu dalyku. Yra rizika, kad tiekimo
grandinės, kurios didžiąja dalimi yra už ES
kontroliuojamos zonos ribų, gali nutrūkti.
„Konfliktų medžiagos“ – tai medžiagos,
išgaunamos šalyse, kuriose iš jų pardavimo
gautos pajamos naudojamos ginkluotiems
konfliktams kurstyti. Dabartiniai skaičiavimai
rodo, kad gamtiniai ištekliai yra 20 proc.
pasaulyje
šiandien
vykstančių
konfliktų

KUR SUSIDARO MAISTO ATLIEKOS

Planavimo
stoka

Vartotojai
Nepanaudojimas
maisto atliekų

Žaliavų
perteklius

Prekybininkai

Netinkamas
saugojimas

Neefektyus žaliavų valdymas

Netinkamas
saugojimas

Netinkama
pakuotė

Netinkamas
saugojimas

Gamintojai
Sugadinta
pakuotė

Sugadintas
produktas

Sugadinta
pakuotė

Ūkininkai

Perteklinė
produkcija

Perteklinė
produkcija

Netinkamas
saugojimas

Maisto produktai yra prarandami daugelyje etapų dar iki jiems pasiekiant vartotojus, kurie galiausiai gali juo tiesiog išmesti. Išsiaiškinkite, kur ir kaip pakeliui prarandami maisto produktai.

Šaltinis: Europos Komisija25
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ES PRIKLAUSOMYBĖ NUO IMPORTO
Didelė ES gamybos dalis yra priklausoma nuo importuojamų žaliavų. Europos pramonės
įmonės šiuo metu importuoja 100 proc. naudojamų platinos, kobalto, retųjų žemių elementų
ir natūralaus kaučiuko žaliavų.
RUSIJA
• Platinos grupės metalai

KANADA
• Kobaltas

INDIJA
• Grafitas

JAPONIJA
• Indis

USA
• Berilis
MEKSIKA
• Fluoritas
BRAZILIJA
• Niobis
• Tantalas
PIETŲ AFRIKA
• Platinos grupės metalai

KINIJA
• Stibis
• Berilis
• Fluoritas
• Galis
• Grafitas
RUANDA
• Germanis
• Tantalas
• Indis
• Magnis
KONGO DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA
• Retųjų žemių
• Kobaltas
elementai
• Tantalas
• Volframas

ŽALIAVOS

PRIKLAUSOMYBĖ NUO IMPORTO

ŽALIAVOS

Natūralus kaučiukas

100%

Paplitę metalai

57%

96%

Pramoniniai mineralai

46%

85%
77%

Mediena
Popierius

15%
9%

Aukštosiose technologijose
naudojami metalai

Geležies rūda
Pagrindinės žaliavos

Viena iš sričių, kurioje jie galėtų veikti –
neteisėtas ES susidariusių pavojingų atliekų
judėjimas į skurdesnes šalis, kur jos būtų
saugomos. Arba politikos formuotojai galėtų
numatyti reikalavimą, kad tokias siuntas galėtų
vykdyti tik patikrintos bendrovės, kurių veiklos
metodai būtų saugūs ir žmogui, ir aplinkai.
Kalbant apie gamybą, ES politikos formuotojai
galėtų uždrausti tam tikrų medžiagų naudojimą
gaminant prekes. Pavyzdžiui, 2006 m. ES įvedė
draudimą naudoti švino lydmetalį, gaminant
elektronines plokštes. Vis dėlto panašūs
draudimai daro įtaką vartotojų pasirinkimo
laisvei. Pavyzdžiui, dėl 2006 m. įsigaliojusio
draudimo, buvo nustota prekiauti tam tikromis
prekėmis, įskaitant kai kurių tipų juostinius
fotoaparatus.30
Užuot
nustačius
draudimus,
politikos
formuotojai galėtų taikyti finansines priemones,
skirtas skatinti įmones imtis priemonių, skirtų,
visų pirma, sumažinti pavojingų, pagrindinių ar
„konfliktų medžiagų“ naudojimą.

PRIKLAUSOMYBĖ NUO IMPORTO

Šaltinis: Europos Komisijaion29

priežastis33.
Pagal JAV priimtus įstatymus, bus išskirtos
įmonės, kurios naudoja mineralus, tiekiamus
iš Kongo Demokratinės Respublikos ir jos
kaimynių. Siekiama, kad teikiant informaciją apie
tai, iš kur išgaunamos žaliavos, būtų sumažintas
mineralų naudojimas ir su smurtu šiame regione
susijusių grupuočių finansavimas28.
ES pastaruoju metu linksta prie dviejų klausimo
sprendimo
variantų.
Europos
Komisija
skatina savanorišką įmonių, kurios ketina
importuoti mineralus ne iš konfliktų zonų,
sertifikavimo sistemos naudojimą. Europos
Parlamentas linkęs palaikyti privalomų teisės
aktų, reglamentuojančių „konfliktų medžiagų“

naudojimą, priėmimą, kurie būtų susiję su
visu produkto ciklu: nuo kasyklos iki galutinio
vartotojo. Kurį variantą palaikytumėte jūs:
savanoriškai įgyvendinamą schemą ar privalomą
reglamentavimą teisės aktais?
PASAULINIAI POKYČIAI
Atliekų problema aktuali ne tik ES. Ši problema
aktuali visame pasaulyje. Galima diskutuoti
apie tai, koks galėtų būti ES vaidmuo mažinant
atliekų susidarymą už jos ribų.
Be
diplomatinių
priemonių,
pavyzdžiui,
dalyvavimo tarptautinėse konvencijose ir
skatinimo kitus daryti tą patį, kokios realios
priemonės yra prieinamos ES politikos
formuotojams?
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Fonden Teknologiraadet – Danijos technologijų
fondo valdyba (DBT) (Danija)
Danijos technologijų fondo valdyba (DBT) yra
Danijos parlamentinė technologijų vertinimo
įstaiga. Tai nepriklausomas, pelno nesiekiantis,
privatus tyrimų fondas, kuris nagrinėja su mokslo
ir technologijų plėtra susijusius procesus, į juos
įsitraukia ir juose dalyvauja. DBT veiklos sritys:
technologijų vertinimas, taikomieji socialinių
mokslų tyrimai ir vietos sprendimų priėmėjams
tiekiamos konsultacijos politikos klausimais,
regioniniu, nacionaliniu, Europos ir pasauliniu
lygmenimis. DBT yra PACITA projekto ir
Europinio požiūrio į tvarų vartojimą diskusijos
koordinatorius. www.tekno.dk

(31) European Commission, Circular Economy/Greening the Economy http://ec.europa.eu/
environment/resource_efficiency/documents/wgireportnov2012.pdf

Université de Liège SPIRAL – Lježo
universitetas, SPIRAL tyrimų centras (Belgija)
SPIRAL yra Lježo universiteto tarpdisciplininis
akademinių tyrimų centras. Jame atliekamos
analizės, kurių rezultatai naudojami politikos
formavime, tiriama mokslo, technologijų ir

visuomenės sąveika, atliekamas viešosios
politikos vertinimas. SPIRAL vykdo mokslinius
tyrimus ir konsultacijas vietiniu, regioniniu,
nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Čia atliekami
keturių tarpusavyje susijusių sričių moksliniai
tyrimai: mokslo, technologijų ir visuomenės;
viešosios politikos; rizikos analizės; dalyvavimo
metodų. www.spiral.ulg.ac.be

Rathenau Instituut
(Nyderlandai)

–

Rathenau

institutas

Rathenau institutas yra nepriklausoma organizacija,
kuri inicijuoja visuomenines ir politines diskusijas
apie mokslo ir technologijų plėtros socialines,
etines ir politines pasekmes. Institute taip pat
tiriama Nyderlandų mokslo sistema ir jos galimybės
reaguoti į mokslinius, socialinius ir ekonominius
pokyčius. Tarptautiniu mastu institutas Europos
Parlamento Europos technologijų įvertinimo grupės
užsakymu atlieka technologijų vertinimą.
www.rathenau.nl

Coláiste na hOllscoile Corcaigh
universitetinis koledžas (Airija)

–

Korko

Korko universitetinis koledžas yra viena iš
pirmaujančių Airijos mokslinių tyrimų institucijų,
kurioje mokosi 20 000 bakalauro ir magistro
dieninių studijų studentų. Jos 60 padalinių yra
120 universitetinių ir profesinių studijų programų.
Universiteto partneris, pagal PACITA, yra Finansinių
paslaugų inovacijų centras, Airijos tarpdisciplininis
mokslinių tyrimų centras, orientuotas į finansinių
paslaugų, paslaugų mokslui ir inovacijoms tyrimus.
www.ucc.ie

Taikomųjų tyrimų ir komunikacijų fondas (Bulgarija)
Taikomųjų tyrimų ir komunikacijų fondas (ARC) yra
viena iš įtakingiausių Bulgarijos NVO, veikiančių
inovacijų ir žinių ekonomikos srityse. Fondo veikla
skatina konkurencingumą ir regiono ekonominį
augimą, pasitelkiant inovacijas bei pažangių
technologijų ir know-how perkėlimą. ARC fondas

taip pat teikia konsultacijas politikos formuotojams
ir glaudžiai bendradarbiauja su pagrindinėmis
Bulgarijos vyriausybės įstaigomis ir vietos valdžios
institucijomis nacionalinės, regioninės ir pavienių
sektorių mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos
formavimo srityse.
www.arcfund.net

Story Foundry (Airija)
Šio dokumento tekstą, iliustracijas ir susijusius
vaizdo įrašus sukūrė bei sumaketavo Story
Foundry, bendradarbiaudama su DBT ir ULG
bei remdamasi PACITA tyrimu.
Story Foundry yra įmonių tekstų ir turinio
kūrimo agentūra. Ji dirba su įmonėmis ir
organizacijomis, padėdama joms sukurti
informatyvius ir įdomius pranešimus tikslinėms
auditorijoms.
Story Foundry teikia visas kūrybinio pobūdžio
paslaugas bei turi daugiakanalės gaunamosios
rinkodaros programų, darbdavių prekių ženklų
iniciatyvų ir informacinių kampanijų vykdymo
patirties.
Iliustracijas sukūrė Brian Wilson Design (Airija),
bendradarbiaudama su Story Foundry.
www.storyfoundry.eu

TEISINĖ INFORMACIJA

Šio
dokumento
informacija
pateikiama
tokia, kokia yra ir nėra garantijos, kad ji
tiks kitai paskirčiai. Naudotojas informaciją
naudos išimtinai savo rizika ir atsakomybe.
Europos Komisija ar bet kuris kitas Komisijai
atstovaujantis asmuo nėra atsakingas už šios
informacijos panaudojimą.
© PACITA ir Story Foundry Ltd 2014. Teksto
kopijavimas leidžiamas, nurodžius šaltinį.
Visi prekių ženklai ir autorių teisės priklauso
atitinkamiems jų turėtojams.
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