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PASKAIDROJUMS — FAKTU UN KONSTATĒJUMU KOPSAVILKUMS 

Aprites ekonomika ir jauna Eiropas politikas koncepcija, kas paredz ES ekonomikas 

strukturālu reformu, no modeļa "paņemt, izmantot un izmest" pārejot uz ciklisku modeli, kas 

vairāk atbilst dzīvās dabas sistēmai. Tāpēc, lai īstenotu šo pāreju un pārveidotu mūsu nākotni, 

Eiropas Komisija 2015. gada decembrī publicēja aprites ekonomikas rīcības plānu — 

vispārēju ES sabiedriskās politikas satvaru ar mērķi pārskatīt mūsu sabiedrības pieeju preču 

un pakalpojumu ražošanai un patēriņam. Kohēzijas politiku, kas ir viena no Eiropas politikas 

pamatjomām, uzskata par vienu no galvenajiem ieguldījumu avotiem. Turklāt, ņemot vērā 

proporcionalitātes un subsidiaritātes principus, kohēzijas politika arī nodrošina labākos 

instrumentus aprites ekonomikas īstenošanai. Saskaņā ar šo pašu principu darbojas arī 

daudzlīmeņu pārvaldība, kas ir kohēzijas politikas pamats. Tāpēc šīs abas sabiedriskās 

politikas jomas virza viena un tā pati loģika, un tām būtu vienai otru jāpapildina, vienlaikus 

sasniedzot savus politikas mērķus. Mums jāatzīst un jāstiprina pašreizējie politikas 

instrumenti abās politikas jomās, lai pilnībā izmantotu minēto potenciālu. 

Kohēzijas politikas loma aprites ekonomikas veicināšanā 

Gatavojoties 2014.–2020. gada plānošanas periodam, aprites ekonomika netika atzīta par 

politikas prioritāti Eiropas Savienībā. Tāpēc pēc aprites ekonomikas rīcības plāna 

pieņemšanas tika veikti pasākumi, lai apzinātu būtisku un pieejamu ieguldījumu potenciālu 

ESI fondos, ko varētu tālāk novirzīt aprites ekonomikas īstenošanai.  

Atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanai un prioritārai atkritumu rašanās novēršanai, 

atkārtotai izmantošanai un pārstrādei, kas ir ieteicamie atkritumu apstrādes risinājumi Eiropas 

Savienībā, paredzēto ieguldījumu potenciāls ir EUR 5,5 miljardi. Turklāt EUR 2,3 miljardi ir 

pieejami ieguldījumiem videi nekaitīgos ražošanas procesos un MVU resursu efektivitātē. 

Kohēzijas politika var atbalstīt ūdens atkārtotu izmantošanu ar EUR 15 miljardiem, kas 

2014.–2020. gada periodā piešķirti ieguldījumiem ūdenssaimniecības nozarē. Ir pieejamas arī 

būtiskas finansēšanas iespējas pētniecības un inovācijas jomā, un aprites ekonomika ir 

prioritāte pārdomātas specializācijas stratēģijās, kas virza šos ieguldījumus.  

Aprites ekonomika kā ilgtspējīgas reģionālās attīstības virzītājspēks 

Visas pilsētas un pašvaldības Eiropas Savienībā būs aprites ekonomikas pasākumu 

dzinējspēks. Vietējām un reģionālajām iestādēm ir visciešākā saikne ar iedzīvotājiem un 

vietējām problēmām, tādējādi tās labāk izprot gan šīs problēmas, gan arī iespējas. Tāpēc ir ļoti 

svarīgi vietējām un reģionālajām iestādēm nodrošināt pietiekamu funkcionālu un finansiālu 

autonomiju, jo īpaši attiecībā uz to tiesībām sagatavot un īstenot sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģijas un integrētus teritoriālos ieguldījumus, lai palīdzētu vietējām 

ieinteresētajām personām apvienot finansējuma plūsmas un plānot vietējās iniciatīvas, kas 

vērstas uz aprites ekonomiku. 

Domāšana sistēmās ir viens no aprites ekonomikas pamatprincipiem, jo pāreju no ekonomikas 

lineārā uz cirkulāro jeb aprites modeli var panākt tikai ar uzņēmējdarbības un ražošanas 

modeļu sadarbību un apvienošanu. Ziņojumā ir arī uzsvērta MVU loma, jo šie uzņēmumi 

labāk pazīst vietējo tirgu un sadarbībā ar sabiedrību var uzlabot informētību par pozitīvo 

praksi, kā arī radīt vietējo vērtību un ilgtspējīgu vietējo nodarbinātību. Inovācijas un izstrādes 

procesā MVU sniedz tirgum un sabiedrībai jaunus risinājumus un aprites uzņēmējdarbības 

modeļus. Šajā procesā MVU paļaujas uz kohēzijas politiku, jo īpaši uz pārdomātu 
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specializāciju un sinerģiju ar pamatprogrammu "Apvārsnis 2020", Eiropas strukturālajiem un 

investīciju fondiem, kā arī ieguldījumiem, kas veikti, izmantojot Eiropas Investīciju banku 

(EIB), Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku (ERAB) u. c. Mums būtu jāatbalsta šie 

centieni un jāpielāgo abas politikas jomas šajā virzienā, lai panāktu to, ka šodienas inovācijas 

kļūst par rītdienas realitāti. Diemžēl pieprasījuma pēc aprites ekonomikas produktiem un 

pakalpojumiem joprojām trūkst, nereti tāpēc, ka tie ir dārgāki par lineārajiem, taču vienlaikus 

netiek ņemta vērā pēdējo negatīvā ārējā ietekme. Zaļais publiskais iepirkums kopā ar aprites 

iepirkumu ir ļoti spēcīgs instruments, ko valsts iestādes var izmantot, lai stimulētu aprites 

ekonomikas tirgu. 

Turklāt makroreģionālajai pieejai ir svarīga loma reģionālās sadarbības un koordinācijas 

nodrošināšanā, un tā dod iespēju veidot reģionālos tirgus, jo īpaši otrreizējo izejvielu jomā. 

Tāpēc mums ir jāoptimizē kopīgo spēju veidošana, piemēram, attiecībā uz atstrādātu eļļu 

reģenerāciju un citām pārstrādes spējām. Lai veicinātu reģionu sadarbību aprites ekonomikas 

īstenošanā, rūpniecības simbiozi, informētības uzlabošanu un zināšanu un paraugprakses 

apmaiņu, būtiska nozīme ir pārrobežu un starptautiskās sadarbības programmām. 

Visu šo centienu mērķis ir palielināt mūsu reģionu un vietējo kopienu noturību un 

konkurētspēju pasaules tirgos. Aprites ekonomika nodrošina vietējās darbvietas un 

uzņēmējdarbības modeļus reģioniem un vietējām pašvaldībām, kas veido Eiropas Savienības 

pamatu. Viens no galvenajiem priekšnoteikumiem pilnībā funkcionējoša aprites ekonomikas 

modeļa ieviešanai ir ilgtspējīgas vietējās enerģijas ražošanas pieaugums, vienlaikus palielinot 

resursu efektivitāti un reģenerēto materiālu plūsmu. Atjaunojamie energoresursi ir viens no 

galvenajiem aprites ekonomikas pīlāriem un svarīgākajiem netiešajiem ieguldījumiem šajā 

jomā, sniedzot būtisku potenciālu vietējās zaļās nodarbinātības veicināšanai. 

Bioekonomika kā atzīta Eiropas sabiedriskās politikas joma ietver svarīgas politikas darbības, 

kas var būtiski veicināt aprites ekonomikas īstenošanu. Pāreja uz bioloģiskām izejvielām un 

bioloģiskām apstrādes metodēm varētu ik gadu līdz 2030. gadam ietaupīt līdz pat 

2,5 miljardiem tonnu CO2 ekvivalenta, tajā pašā laikā samazinot atkarību no fosilā kurināmā 

un tādējādi izpildot svarīgu Eiropas Savienības ilgtermiņa uzdevumu. No bioloģiskām 

izejvielām ražotiem, bioloģiski noārdāmiem un kompostējamiem materiāliem, kā arī 

pastāvīgajiem materiāliem ir liela nozīme labākas resursu efektivitātes nodrošināšanā un 

vērtīgu materiālu saglabāšanā aprites lokā. Turpmākās inovācijas potenciāls ir saistīts ar 

bioloģiskās barības krājumu efektīvākas pārvaldības nodrošināšanu, kā arī toksisko vielu 

pakāpenisku izslēgšanu no visiem materiāliem. 

Viens no pirmajiem likumdošanas pasākumiem virzībā uz aprites ekonomikas tiesību aktu 

kopuma īstenošanu bija tiesību aktu kopums atkritumu apsaimniekošanas jomā, kas ietver 

daudzus vajadzīgus noteikumus atkritumu atbilstošas apstrādes nodrošināšanai, kas ir vietējo 

pašvaldību un reģionu galvenais uzdevums. Ir skaidrs, ka kohēzijas politikai ir finansiāli 

jāatbalsta atkritumu apsaimniekošanas tiesību aktu kopumā noteikto mērķu sasniegšana. 

Ņemot vērā pārstrādes rādītājus, kas noteikti Eiropas līmenī, un paredzamo īstenošanas 

grafiku, ieguldījumi ir jānovirza uz atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas augstākajiem 

līmeņiem, lai varētu sasniegt mērķus un izvairītos no ilgtermiņa tehnoloģiskās norobežošanas. 

Dalībvalstīm būtu jāizmanto valsts stratēģijas aprites ekonomikas jomā un atkritumu 

apsaimniekošanas plāni kā ilgtermiņa politikas instrumenti, kas var sniegt skaidrus 

norādījumus visām ieinteresētajām personām un apliecināt Eiropas Komisijai, ka dalībvalstis 

pienācīgi īsteno virzību uz aprites ekonomiku. 
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Pārtikas atkritumi ir pasaules mērogā atzīta milzīga ekonomiska un ētiska problēma, kas 

jārisina ikvienā pārtikas vērtības veidošanas ķēdes posmā. Eiropas Savienībā pašlaik katru 

gadu atkritumos izmet aptuveni 173 kilogramu pārtikas uz vienu cilvēku, kas ir 20 % no 

ikgadējā pārtikas ražošanas apjoma Eiropā. Ir pierādījies, ka šīs milzīgās problēmas risināšanā 

ļoti efektīva ir vietējā rīcība, kā to apliecina vairāki veiksmes stāsti un visā Eiropā īstenotie 

projekti. Tāpēc būtu jāpalielina finansēšanas iespējas šajā svarīgajā politikas jomā. 

Arī piegružotība ir viena no aktuālajām pasaules mēroga problēmām, kurai parasti ir 

vislielākā ietekme uz vietējām kopienām un to dzīves kvalitāti. Dažas aplēses rāda, ka 

attīrīšana katram Eiropas nodokļu maksātājam izmaksā aptuveni EUR 25 gadā, kamēr dažās 

dalībvalstīs izmaksas var sasniegt pat EUR 54 gadā. Piegružotības novēršana ir vairāk 

jāatbalsta un jāfinansē, izmantojot ESI fondus, jo tas nodrošina ieguvumus gan vides, gan arī 

sociālajā jomā. Bezdarbība visvairāk ietekmē sabiedrības nabadzīgākos slāņus. Turklāt jūras 

piegružojuma problēmas risināšana ir jāsāk ar sauszemes piegružotības novēršanu. 

Aprites ekonomika kohēzijas politikā pēc 2020. gada  

Kohēzijas politika un aprites ekonomika nav tikai infrastruktūras politikas, bet arī sociālās 

kohēzijas un solidaritātes jautājums. Tās sniedz atbildes uz jautājumiem, ar kuriem saskaras 

vietējās un reģionālās kopienas, par to, kā risināt svarīgākās ar klimatu saistītās problēmas. 

Tāpēc šajā ziņojumā ir apsvērta iespēja kohēzijas politikas satvarā ietvert jaunu ex ante 

nosacījumu, lai īstenotu aprites ekonomiku un tādējādi ļautu jaunajām darbības programmām 

labāk atspoguļot aprites ekonomikas principus. Ziņojumā ir ietverta prasība ieviest attiecīgu 

regulāru pārbaužu metodiku, lai rūpīgi uzraudzītu kohēzijas politikas ieguldījumu aprites 

ekonomikas īstenošanā, un aicinājums būtiski palielināt aprites ekonomikas un ar klimatu 

saistītos izdevumus kohēzijas politikā pēc 2020. gada. 
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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS 

par kohēzijas politiku un aprites ekonomiku 

(2017/2211(INI)) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību (LES), jo īpaši tā 3. pantu, un Līgumu par 

Eiropas Savienības darbību (LESD), jo īpaši tā 4., 11., 174.– 178., 191. un 349. pantu, 

– ņemot vērā Parīzes nolīgumu, Lēmumu 1/CP.21, UNFCCC Pušu konferences 21. sesiju 

(COP 21) un Pušu konferences 11. sesiju, kas vienlaikus ir Kioto protokola pušu 

sanāksme (CMP 11), kura notika Parīzē (Francijā) no 2015. gada 30. novembra līdz 

11. decembrim, 

– ņemot vērā Parīzes nolīguma 7. panta 2. punktu un 11. panta 2. punktu, kuros atzīts, ka 

klimata pārmaiņām un rīcībai klimata politikas jomā ir vietēji, pavalstiski un reģionāli 

aspekti, 

– ņemot vērā jaunos ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus, jo īpaši 7. mērķi "Nodrošināt 

visiem piekļuvi pieejamai, uzticamai, ilgtspējīgai un modernai energoapgādei" un 

11. mērķi "Padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, izturīgas un 

ilgtspējīgas", 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) 

Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības 

fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku 

attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par 

Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas 

Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 

(turpmāk — Kopīgo noteikumu regula)1, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) 

Nr. 1301/2013 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem 

attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" un ar ko atceļ Regulu (EK) 

Nr. 1080/20062,  

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) 

Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) 

Nr. 1081/20063, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) 

Nr. 1299/2013 par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda saistībā ar mērķi "Eiropas teritoriālā sadarbība"4, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) 

                                                 
1 OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp. 
2 OV L 347, 20.12.2013., 289. lpp. 
3 OV L 347, 20.12.2013., 470. lpp. 
4 OV L 347, 20.12.2013., 259. lpp. 
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Nr. 1302/2013, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1082/2006 par Eiropas teritoriālās 

sadarbības grupu (ETSG) attiecībā uz šādu grupu izveides un darbības precizēšanu, 

vienkāršošanu un uzlabošanu5, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) 

Nr. 1300/2013 par Kohēzijas fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) 

Nr. 1084/20066, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, 

Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 

budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu7, 

– ņemot vērā Komisijas 2017. gada 26. janvāra paziņojumu "Atkritumu pārvēršanas 

enerģijā loma aprites ekonomikā" (COM(2017)0034), 

– ņemot vērā Komisijas 2017. gada 26. janvāra ziņojumu par aprites ekonomikas rīcības 

plāna īstenošanu (COM(2017)0033), 

– ņemot vērā Komisijas 2015. gada 14. decembra paziņojumu "Ieguldījumi darbvietās un 

izaugsmē — maksimāla ESI fondu ieguldījuma izmantošana" (COM(2015)0639), 

– ņemot vērā Komisijas 2015. gada 2. decembra paziņojumu "Noslēgt aprites loku — ES 

rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku" (COM(2015)0614), 

– ņemot vērā Komisijas 2014. gada 2. jūlija paziņojumu "Ceļā uz aprites ekonomiku: 

bezatkritumu saimniekošanas programma Eiropai" (COM(2014)0398), 

– ņemot vērā Komisijas 2014. gada 2. jūlija paziņojumu "Zaļās rīcības plāns MVU. 

Atbalsts MVU, kas ļauj vides problēmas pārvērst par darījumdarbības iespējām" 

(COM(2014)0440), 

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 3. marta paziņojumu "Eiropa 2020. Stratēģija gudrai, 

ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei" (COM(2010)2020), 

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 13. februāra paziņojumu "Inovācijas ilgtspējīgai 

izaugsmei: Eiropas bioekonomika (COM(2012)0060), 

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 10. jūlija paziņojumu "Progresīvas pilsētas un 

pašvaldības — Eiropas inovācijas partnerība" (C(2012)4701), 

– ņemot vērā Komisijas pasūtīto 2017. gada decembra pētījumu "Vides apsvērumu 

integrēšana kohēzijas politikas fondos (ERAF, ESF, KF) —rezultāti, attīstība un 

tendences trijos plānošanas periodos (2000.–2006. g., 2007.–2013. g., 2014.–2020. g.)", 

– ņemot vērā Parlamenta 2017. gada 16. februāra rezolūciju par ieguldījumiem darbvietās 

un izaugsmē — maksimāla Eiropas strukturālo un investīciju fondu ieguldījuma 

                                                 
5 OV L 347, 20.12.2013., 303. lpp. 
6 OV L 347, 20.12.2013., 281. lpp. 
7 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp. 
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izmantošana: ziņojuma novērtēšana saskaņā ar KNR 16. panta 3. punktu8, 

– ņemot vērā Parlamenta 2016. gada 13. septembra rezolūciju par Eiropas teritoriālo 

sadarbību — paraugprakse un inovatīvi pasākumi9, 

– ņemot vērā Parlamenta 2016. gada 6. jūlija rezolūciju par inovāciju sinerģiju — Eiropas 

strukturālie un investīciju fondi, pamatprogramma "Apvārsnis 2020" un citi Eiropas 

inovāciju fondi un ES programmas10, 

– ņemot vērā Parlamenta 2015. gada 9. jūlija rezolūciju par resursu lietderīgu 

izmantošanu — ceļā uz aprites ekonomiku11, 

– ņemot vērā Parlamenta 2015. gada 19. maija rezolūciju par videi draudzīgas izaugsmes 

iespējām maziem un vidējiem uzņēmumiem12, 

– ņemot vērā 2017. gada 28. marta Viedo salu deklarāciju, 

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, kā arī 1. panta 1. punkta e) apakšpunktu un 

3. pielikumu Priekšsēdētāju konferences 2002. gada 12. decembra lēmumā par 

procedūru patstāvīgo ziņojumu sagatavošanas atļaujas piešķiršanai, 

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un 

pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0000/2018), 

A. tā kā vietējām un reģionālajām iestādēm ir vadošā loma pārejā uz aprites ekonomiku un 

tā kā to ieguldījumam ir liela nozīme šīs pārejas īstenošanā; 

B. tā kā pāreja uz spēcīgāku un uz apriti vairāk vērstu ekonomiku ir ne tikai izaicinājums, 

bet sniedz arī lielas iespējas visiem Eiropas reģioniem; 

C. tā kā Parīzes nolīguma mērķu sasniegšana nozīmē pāreju uz ekonomiku, kas ir vairāk 

vērsta uz apriti; 

D. tā kā kohēzijas politika sniedz ne tikai ieguldījumu iespējas, lai reaģētu uz vietējām 

vajadzībām, izmantojot Eiropas strukturālos un investīciju fondus (ESI fondus), bet arī 

integrētu politikas satvaru, lai palīdzētu Eiropas reģioniem risināt to daudzās attīstības 

problēmas, tostarp atbalstot resursu efektīvu izmantošanu un ilgtspējīgu attīstību, kā arī 

teritoriālo sadarbību un spēju veidošanu; 

E. tā kā spēkā esošajā kohēzijas politikas tiesiskajā regulējumā pāreja uz aprites 

ekonomiku nav norādīta kā mērķis un tā kā ilgtspējīga attīstība ir horizontāls princips 

ESI fondu izmantošanai, kā noteikts Kopīgo noteikumu regulas 8. pantā un vienotajā 

stratēģiskajā satvarā (I pielikumā); 

F. tā kā daudzi tematiskie mērķi, kas noteikti ESI fondiem, lai īstenotu stratēģiju 

                                                 
8 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0053. 
9 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0321. 
10 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0311. 
11 OV C 265, 11.8.2017., 65. lpp. 
12 OV C 353, 27.9.2016., 27. lpp. 
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"Eiropa 2020" gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei, kā arī saistītie ex ante 

nosacījumi attiecas uz aprites ekonomikas mērķiem; 

G. tā kā saskaņā ar Kopīgo noteikumu regulas 6. pantu ESI fondu atbalstītajām darbībām ir 

jāatbilst piemērojamajiem ES tiesību aktiem un valstu tiesību aktiem, kas attiecas uz ES 

tiesību aktu piemērošanu, tostarp vides jomā, 

Kohēzijas politikas loma aprites ekonomikas veicināšanā 

1. norāda, ka saskaņā ar Komisijas ziņojumu par aprites ekonomikas rīcības plāna 

īstenošanu ES atbalsta apmērs, kas 2014.–2020. gadā paredzēts inovācijai, MVU, 

mazoglekļa ekonomikai un vides aizsardzībai, ir EUR 150 miljardi un daudzas no šīm 

jomām sekmē aprites ekonomikas izveidi; 

2. tomēr pauž nožēlu, ka pašreizējais politikas satvars neļauj izmantot visu kohēzijas 

politikas ieguldījumu aprites ekonomikā, kā tas uzsvērts Komisijas pasūtītajā pētījumā; 

šajā saistībā norāda, ka finanšu piešķīrumiem izmantoto pašreizējo intervences jomas 

kategoriju definīcija neietver aprites ekonomiku kā tādu; 

3. norāda, ka vairāki reģioni ir izmantojuši savas pārdomātas specializācijas stratēģijas, lai 

noteiktu prioritātes, kas saistītas ar aprites ekonomiku, un lai savus ieguldījumus 

pētniecībā un inovācijā, izmantojot kohēzijas politiku, virzītu uz šo mērķi; 

4. atzinīgi vērtē Eiropas Resursu efektivitātes izcilības centra izveidi maziem un vidējiem 

uzņēmumiem; 

5. atkārtoti pauž savu nostāju, ka aprites ekonomika attiecas ne tikai uz atkritumu 

apsaimniekošanu, bet arī uz tādām jomām kā zaļā nodarbinātība, atjaunojamā enerģija, 

resursu efektivitāte, bioekonomika, ūdens resursu apsaimniekošana, energoefektivitāte, 

pārtikas atkritumi, jūras piegružojums, pētniecība, attīstība un inovācija saistītajās 

jomās; tomēr atzīst, ka, lai samazinātu ražošanas un patēriņa lineāro modeļu 

izmantošanu, būtiski svarīgs elements ir atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūra; 

6. uzsver, ka pastāv svarīgs ex ante nosacījums attiecībā uz ESI fondiem — "veicināt 

ekonomiski un ekoloģiski ilgtspējīgas investīcijas atkritumu apsaimniekošanas jomā"; 

tomēr pauž nožēlu par atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas neievērošanu un 

ilgtermiņa rezultātu ietekmes uz vidi pienācīga novērtējuma trūkumu daudzos ESI 

fondu līdzfinansētos projektos; 

7. uzsver, cik svarīgi ir piemērot atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju kā 

priekšnoteikumu aprites ekonomikas īstenošanai; turklāt atzīst negatīvo tendenci ESI 

fondu līdzekļus ieguldīt atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas zemākajos līmeņos, jo 

īpaši mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās un incinerācijā, tā kā tas var radīt jaudas 

pārpalikumu un ilgtermiņa tehnoloģisko norobežošanu, tādējādi apdraudot ES mērķu 

sasniegšanu pārstrādes jomā; 

Aprites ekonomika kā ilgtspējīgas reģionālās attīstības virzītājspēks 

8. uzsver partnerības principa nozīmi un ieinteresēto personu svarīgo lomu partnerības 

nolīgumu un darbības programmu sagatavošanā; prasa partnerus faktiski iesaistīt 



 

PE619.126v02-00 10/11 PR\1147890LV.docx 

LV 

politikas procesos un ar aprites ekonomiku saistītos mērķus pienācīgi iekļaut plānošanas 

dokumentos; 

9. norāda, ka ar aprites ekonomiku saistītie projekti, kas saņēmuši kohēzijas politikas 

atbalstu, ir devuši lielāku labumu vairāk attīstītajiem reģioniem; tāpēc mudina mazāk 

attīstītos reģionus pastiprināt centienus, lai panāktu tehnoloģiju lēcienveida attīstību, 

īstenojot vairāk projektu, kas atbilst aprites ekonomikas principiem; 

10. uzsver bioekonomikas potenciālu reģionālās attīstības veicināšanai; aicina vairāk 

izmantot ESI fondus pašreizējo inovāciju īstenošanā, vienlaikus veicinot tādu inovāciju, 

kas palīdz attīstīt no bioloģiskām izejvielām iegūtu, bioloģiski noārdāmu un 

kompostējamu materiālu ražošanu no ilgtspējīgi pārvaldītiem bioloģiskās barības 

krājumiem; 

11. prasa nodrošināt finansējuma labāku pieejamību vietējām iestādēm, lai veicinātu 

ieguldījumus zaļajā nodarbinātībā un pārejā uz vietējo enerģiju, ietverot 

energoefektivitāti, enerģijas decentralizētu sadali un aprites ekonomiku; 

12. norāda, ka no 32 darbības programmām, kas tika izskatītas, veicot pētījumu par vides 

apsvērumu integrēšanu kohēzijas politikas fondos, deviņas attiecas uz aprites 

ekonomiku un sešas — uz zaļo nodarbinātību; atzinīgi vērtē valstu un reģionālo iestāžu 

pašreizējos centienus, bet tajā pašā laikā aicina dalībvalstis aprites ekonomiku labāk 

integrēt savās darbības programmās un partnerības nolīgumos; 

13. uzskata, ka ESI fondu turpmākā plānošana būtu ciešāk jāsaskaņo ar valstu enerģētikas 

un klimata plāniem laikposmam līdz 2030. gadam; 

14. aicina dalībvalstis veicināt pārrobežu sadarbību, jo īpaši, izmantojot Eiropas teritoriālo 

sadarbību (ETS), lai īstenotu aprites ekonomikas projektus; 

15. uzsver makroreģionālo stratēģiju potenciālu palīdzēt aprites ekonomikas īstenošanā ne 

tikai dalībvalstīs, bet arī trešās valstīs, kas atrodas tajā pašā ģeogrāfiskajā teritorijā; 

uzsver, ka šīs stratēģijas varētu atbalstīt otrreizējo izejvielu tirgus izveidi Eiropas 

Savienības vajadzībām; 

16. atkārtoti pauž savu nostāju par pienācīgas spēju veidošanas un uzturēšanas nozīmi 

vietējās, reģionālajās un valsts publiskā sektora iestādēs, kas ir ļoti svarīga arī pārejā uz 

aprites ekonomiku; norāda uz tehniskās palīdzības iespējamo svarīgo lomu šajā jomā; 

17. uzsver zaļā publiskā iepirkuma kā aprites ekonomikas virzītājspēka nozīmi, jo tā aplēstā 

potenciālā tirgus vērtība saistībā ar publiskiem būvdarbu, preču un pakalpojumu 

līgumiem ir EUR 1,8 triljoni gadā13; 

18. mudina reģionālās un vietējās iestādes turpināt ieguldījumus izglītībā un informētības 

veicināšanā par visu darbību ieguvumiem un priekšrocībām, lai ar kohēzijas politikas 

projektu palīdzību īstenotu aprites ekonomiku, tādējādi palielinot iedzīvotāju līdzdalību 

un ietekmējot patērētāju uzvedību; 

                                                 
13 "Zaļais iepirkums. Rokasgrāmata par zaļo publisko iepirkumu", 3. izdevums, Eiropas Komisija, 2016. gads. 
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Aprites ekonomika kohēzijas politikā pēc 2020. gada 

19. aicina Komisiju nākamajam plānošanas periodam ieviest attiecīgu regulāru pārbaužu 

metodiku, lai varētu rūpīgi uzraudzīt kohēzijas politikas ieguldījumu aprites 

ekonomikas īstenošanā; 

20. aicina Komisiju nākamajā kohēzijas politikas satvarā ietvert jaunu ex ante nosacījumu, 

kas saistīts ar aprites ekonomikas īstenošanu, piemēram, izstrādājot aprites ekonomikas 

stratēģijas; 

21. uzsver, cik svarīgi ir pastiprināt kohēzijas politikas atbalstu ilgtspējīgai pilsētattīstībai, 

un šajā saistībā prasa ar aprites ekonomiku saistītajiem mērķiem piešķirt lielāku nozīmi; 

prasa turpināt novatoriskus pilsētattīstības pasākumus šajā jomā un aicina Komisiju, 

sagatavojot turpmākos priekšlikumus, maksimāli izmantot 2014.–2020. gada periodā 

gūto pieredzi; 

22. uzsver aprites ekonomikas un klimata pārmaiņu mazināšanas savstarpējo atkarību un 

tāpēc prasa kohēzijas politikā pēc 2020. gada būtiski palielināt ar aprites ekonomiku un 

klimatu saistītos izdevumus; 

° 

° ° 

23. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai. 

 


