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Temats: Aprites ekonomikas uzraudzības sistēma 

Pēc Eiropas Parlamenta aicinājuma rezolūcijā par resursu lietderīgu izmantošanu — ceļā uz aprites 
ekonomiku1 un saistībām, ko Komisija uzņēmās savā 2017. gada 26. janvāra aprites ekonomikas 
rīcības plānā, Komisija 2018. gada 16. janvārī visbeidzot publicēja paziņojumu par aprites ekonomikas 
uzraudzības sistēmu. 

1. Kā ierosinātie rādītāji aptver pilnu mērķu loku un konkrētas darbības, kas paredzētas aprites 
ekonomikas rīcības plānā? Kādā veidā šī sistēma radīs iespēju izmērīt, pārraudzīt un pārbaudīt 
konkrētos panākumus, ko guvusi ES aprites ekonomikas politika, jo īpaši darbības, kas 
uzskaitītas ražošanas un patēriņa sadaļā, kā arī attiecībā uz stratēģiskajām vērtības ķēdēm un 
vērtības saglabāšanu? 

2. Kā Komisija plāno strukturēt šajā pārraudzības sistēmā savākto informāciju, lai pārraudzītu, 
ziņotu un pārskatītu dalībvalstu panākto progresu attiecībā uz ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu 
(IAM) izpildi, jo īpaši 12. IAM un tā uzdevumiem, un attiecībā uz ekonomiskās izaugsmes un 
resursu izmantošanas atsaistīšanu? 

3. Vai Komisija varētu precizēt, kā tā strukturēs dialogu ar dalībvalstīm, Eiropas Parlamentu un 
ieinteresētajām personām, lai pastāvīgi attīstītu un uzlabotu pārraudzības sistēmu?  

4. Kādos termiņos ir plānota esošo rādītāju pārskatīšana un jaunu rādītāju ieviešana, piemēram, par 
patēriņa ietekmi un tādām specifiskām jomām kā pārtikas atkritumi un zaļais publiskais 
iepirkums? 

5. Ko Komisija ir paveikusi, lai turpinātu darbu pie Eiropas resursefektivitātes platformas 
ieteikumiem, tostarp par vērienīgu un ticamu mērķu noteikšanu, lai uzlabotu ES ekonomikas 
kopējo resursu produktivitāti, un kādus pasākumus tā apsver veikt nākotnē? 

6. Vai Komisija var paskaidrot, kā pārraudzības sistēma papildinās resursefektivitātes un izejvielu 
rezultātu pārskatu analītisko darbu? Kā šie rādītāji, tostarp vadošais resursefektivitātes rādītājs, 
tiks integrēti pārraudzības sistēmā? 

Iesniegšanas datums: 28.8.2018 
Nosūtīts: 30.8.2018 
Termiņš atbildei: 6.9.2018 

                                                      
1  Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0266. 


