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Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, jo īpaši tā 3. pantu, un Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību, 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, konkrētai valstij pakārtoti 
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. 1083/20061 
(turpmāk — Kopīgo noteikumu regula),

– 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 
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(EK) Nr. 1080/20061, 

– 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. 1081/20062,

– 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”3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) 
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 uzlabošanu4,

– 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. 1084/20065,

– 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 atcelšanu6,

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 16. janvāra paziņojumu „Eiropas sadarbīgās 
ekonomikas programma” (COM(2018)0029),

– ņemot vērā Komisijas 2017. gada 26. janvāra ziņojums „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),
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– 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 
izmantošana: ziņojuma novērtēšana saskaņā ar KNR 16. panta 3. punktu1,

– ņemot vērā Parlamenta 2016. gada 13. septembra rezolūciju par Eiropas teritoriālo 
sadarbību — paraugprakse un inovatīvi pasākumi2,

– 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 programmas3,

– ņemot vērā Parlamenta 2015. gada 9. jūlija rezolūciju par resursu lietderīgu 
izmantošanu — ceļā uz aprites ekonomiku4,

– ņemot vērā Parlamenta 2015. gada 19. maija rezolūciju par videi draudzīgas izaugsmes 
iespējām maziem un vidējiem uzņēmumiem5,

– 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 (A8-0184/2018),

A. tā kā vietējās un reģionālās pašvaldības, kas vislabāk pārzina vietējās un reģionālās 
problēmas un ir svarīgi dalībnieki efektīvā kohēzijas politikas īstenošanā, ir uzņēmušās 
arī vadošo lomu pārejā uz aprites ekonomiku; tā kā Eiropas daudzlīmeņu pārvaldības 
modelis, kas pamatojas uz aktīvo un konstruktīvo sadarbību starp dažādiem pārvaldības 
līmeņiem un ieinteresētajām personām kopā ar adekvātu informāciju un pilsoņu aktīvu 
līdzdalību, ir īpaši būtisks, lai nodrošinātu šo pāreju;
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B. tā kā pilsētas aizņem tikai 3 % no pasaules sauszemes platības, bet mājokļi tajās ir 
vairāk nekā pusei pasaules iedzīvotāju, tās patērē vairāk nekā 75 % pasaules resursu un 
rada 60–80 % no siltumnīcefekta gāzu emisijām un tā kā ir sagaidāms, ka līdz 2050. 
gadam uz pilsētām pārcelsies 70 % pasaules iedzīvotāju;

C. tā kā pāreja uz izteiktāku aprites ekonomiku ir gan lieliska iespēja, gan sarežģīts 
uzdevums ES, tās dalībvalstīm un iedzīvotājiem, lai modernizētu Eiropas ekonomiku un 
attīstītu to ilgtspējas virzienā; tā kā tā jo īpaši ir iespēja visiem Eiropas reģioniem un 
vietējām pašvaldībām, kas ir vietējām kopienām vistuvākais pārvaldes līmenis; tā kā tā 
dod iespēju attīstībai un izaugsmei Eiropas reģionos un var palīdzēt tiem veidot 
ilgtspējīgu modeli, kas nodrošina ekonomikas attīstību, pārveidot pašreizējās nozares, 
uzlabot to tirdzniecības bilances un rūpniecības konkurētspēju, uzlabojot produktivitāti, 
kā arī radīt jaunas, kvalitatīvas un labi apmaksātas darbvietas un jaunas vērtību ķēdes;

D. tā kā aptuveni 60 % ES atkritumu patlaban netiek pārstrādāti un tā kā varētu tikt radītas 
lielas priekšrocības izmaksu ziņā un attiecībā uz uzņēmējdarbības iespējām, izpētot un 
ieviešot jaunus aprites uzņēmējdarbības modeļus, kas sniedz labumu Savienības MVU;

E. tā kā, lai sasniegtu Parīzes nolīguma mērķus, ir vajadzīga pāreja uz izteiktāku aprites 
ekonomiku un tā ir būtisks ieguldījums tāda ekonomikas modeļa attīstībai, kura pamatā 
nav tikai mērķis gūt peļņu vien, bet arī vides aizsardzība;

F. tā kā kohēzijas politika sniedz ne tikai ieguldījumu iespējas, lai reaģētu uz vietējām un 
reģionālajām vajadzībām, izmantojot Eiropas strukturālos un investīciju fondus (ESI 
fondus), bet arī integrē politikas satvaru, lai samazinātu attīstības atšķirības  starp 
Eiropas reģioniem un palīdzētu Eiropas reģioniem risināt to daudzās attīstības 
problēmas, tostarp atbalstot resursu efektīvu izmantošanu un ilgtspējīgu attīstību, kā arī 
teritoriālo sadarbību un spēju veidošanu, kā arī piesaistītu un veicinātu privātos 
ieguldījumus;

G. 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), kas ļaus veidot saikni starp esošajiem instrumentiem, 
lai atbalstītu aprites ekonomikas projektu nostiprināšanu;

H. tā kā daudzi tematiskie mērķi, kas noteikti ESI fondiem, lai īstenotu stratēģiju 
„Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei, kā arī saistītie ex ante 
nosacījumi attiecas uz aprites ekonomikas mērķiem;

I. 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 jo īpaši vides jomā;

J. tā kā aprites ekonomikas mērķis ir samazināt apglabājamo atkritumu apmēru un tā kā 
legālu un nelegālu izgāztuvju padarīšana par drošām un attīrīšana dalībvalstīm būtu 
jāuzskata par absolūtu prioritāti;

K. tā kā Ķīna ir aizliegusi no 2018. gada 1. janvāra ievest plastmasas atgriezumus un 
nešķirotus papīra atkritumus un tā kā šis aizliegums radīs Savienībai pārstrādes 
problēmas, kas būs jārisina reģionālā un vietējā līmenī,



Kohēzijas politikas loma aprites ekonomikas veicināšanā

1. atzinīgi vērtē Komisijas centienus atbalstīt aprites ekonomiku, izmantojot kohēzijas 
politiku, jo īpaši, izmantojot informatīvus pasākumus, lai palīdzētu ES dalībvalstīm un 
reģioniem izlietot kohēzijas politikas līdzekļus aprites ekonomikā;

2. 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;

3. norāda, ka sarunu rezultāti par partnerības nolīgumiem un Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
darbības programmām pašreizējā plānošanas periodā liecina par to, ka ESF ir izmantots, 
lai atbalstītu pasākumus, ar ko ievieš videi nekaitīgākus darba organizēšanas modeļus, 
un pasākumus zaļajā nozarē;

4. tomēr norāda, ka pašreizējais politikas satvars neļauj izmantot visu kohēzijas politikas 
ieguldījumu aprites ekonomikā, kā tas ir uzsvērts Komisijas pasūtītajā pētījumā; šajā 
saistībā norāda uz to, ka finanšu piešķīrumiem izmantoto pašreizējo intervences jomas 
kategoriju definīcija neietver aprites ekonomiku kā tādu;

5. mudina Komisiju īstenot plānotos aprites ekonomikas pasākumus, ievērojot labu 
regulatīvo praksi, un uzsver vajadzību uzraudzīt īstenošanas pasākumus;

6. uzsver nepieciešamību īstenot Komisijas apņemšanos attiecībā uz aprites ekonomikas 
uzraudzības regulējumu1 nolūkā palielināt un novērtēt panākumus, kas ir gūti, Eiropas 
Savienības un dalībvalstu līmenī ieviešot aprites ekonomiku un vienlaikus samazinot 
administratīvo slogu;

7. aicina Komisiju pieņemt ārkārtas pasākumus, lai attīrītu teritorijas, ko izmanto 
nelikumīgu un bīstamu atkritumu poligoniem, kas negatīvi ietekmē attiecīgo iedzīvotāju 
veselību un ekonomisko un sociālo labklājību;

8. uzsver lomu, kāda ir ES Pētniecības un inovācijas pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” 
un LIFE programmai 2014.–2020. gadam inovatīvu projektu finansēšanā un atkritumu 
samazināšanas, atkārtotas izmantošanas un pārstrādes projektu atbalstīšanā, kuri ir 
būtiski attiecībā uz aprites ekonomiku;

9. atzinīgi vērtē to, 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, 
īstenojot svarīgu lomu tādu ieguldījumu un infrastruktūras atbalstīšanā, kas atbilst MVU 
vajadzībām; aicina reģionālās iestādes izmantot šo labo praksi kā kopīgu darbības veidu 
un ieviest šādas viedas specializācijas stratēģijas;

10. atzinīgi vērtē Eiropas Resursu efektivitātes izcilības centra maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, kā arī aprites ekonomikas finansiālā atbalsta platformas izveidi;

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

1 Komisijas 2018. gada 16. janvāra paziņojums „Eiropas sadarbīgās ekonomikas 
programma” (COM(2018)0029).



apsaimniekošanu, bet arī uz tādām jomām kā zaļā nodarbinātība, atjaunojamā enerģija, 
resursefektivitāte, bioekonomika, lauksaimniecības un zivsaimniecības politika ar to 
biorūpniecību, kuru mērķis ir aizstāt fosilo kurināmo, ūdens apsaimniekošana, 
energoefektivitāte, pārtikas atkritumi, jūras piesārņojums ar atkritumiem, gaisa 
kvalitātes uzlabošana, pētniecība, attīstība un inovācija saistītajās jomās; tomēr atzīst, ka 
atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūra ir būtisks elements, lai samazinātu lineārās 
ražošanas un patēriņa sistēmas, un ka ir nepieciešams atbalstīt jauninājumus ekodizaina 
jomā, lai samazinātu plastmasas atkritumus;

12. atgādina, ka vispirms risināmā pamatproblēma ir otrreiz izmantojamo materiālu tirgus, 
jo, ja izejvielas maksā mazāk nekā pārstrādātās, tas nozīmē, ka virzības uz zaļo 
ekonomiku temps ir ievērojami palēninājies un ka struktūrfondu izmantošana var 
izrādīties neefektīva apburtā loka dēļ; šajā sakarībā uzskata, ka atsevišķi ad hoc tiesību 
akti (piemēram, Komisijas gaidāmais priekšlikums par vienreizējas lietošanas 
plastmasas produktiem) un atbilstošā aplikšana ar nodokļiem ES līmenī kā daļa no pašu 
resursiem nākamajā daudzgadu finanšu shēmā var izrādīties izšķiroši, lai ieviestu aprites 
ekonomiku;

13. uzsver, ka pārstrādātie materiāli atbilst vidēji tikai apmēram 10 % no ES pieprasījuma 
pēc izejvielām; atzīst, ņemot vērā jaunās tendences pasaules tirgos, jo īpaši Ķīnas 
neseno plastmasas atgriezumu un nešķirotu papīra atkritumu aizliegumu, jaunās iespējas 
reģioniem un vietējām kopienām, lai veiktu ieguldījumus pārstrādes infrastruktūrā, 
radītu jaunas „zaļās” darbvietas un risinātu pašreizējās problēmas, ar kurām saskaras 
ES;

14. uzsver to, ka pastāv svarīgi ex ante nosacījumi un to svarīgumu attiecībā uz ESI 
fondiem, kas jo īpaši ir saistīti  mērķi saglabāt un aizsargāt vidi un veicināt resursu 
efektivitāti; īpaši norāda uz mērķi „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 ESI fondu līdzfinansētos projektos;

15. prasa ciešāku koordināciju un sadarbību starp reģioniem, MVU un citām 
publiskām/privātām struktūrām, lai uzsāktu jaunas pārdomātas specializācijas 
tematiskās platformas, jo īpaši pārtikas, enerģētikas un rūpniecības nozarēs;

16. uzsver, cik svarīgi ir piemērot atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju kā 
priekšnoteikumu, lai panāktu aprites ekonomiku, kā arī to, ka nepieciešama lielāka 
pārredzamība piegādes ķēdē, lai produktu un materiālu pastāvēšanas ciklu varētu 
efektīvi uzraudzīt un atjaunot; turklāt atzīst negatīvo tendenci ESI fondu līdzekļus 
ieguldīt atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas zemākajos līmeņos, jo īpaši 
mehāniskajās bioloģiskās apstrādes iekārtās un incinerācijā, jo tas dažos gadījumos rada 
jaudas pārpalikumu un ilgtermiņa tehnoloģisko norobežošanu, tādējādi apdraudot ES 
mērķu sasniegšanu pārstrādes jomā; atgādina, ka, mudinot uzņēmēju aprindas ievērot 
hierarhiju, būtu jārada papildu materiālu resursu plūsma, kā arī piedāvājot potenciālās 
noieta iespējas to izmantošanai ražošanā;

17. atgādina par ES atkritumus reglamentējošo tiesību aktu pārskatīšanā noteiktajiem 
jaunajiem mērķiem 2025., 2030. un 2035. gadam un uzsver, ka šo mērķu sasniegšanas 
nolūkā ir nepieciešama politiska apņemšanās dalībvalstu, reģionālā un vietējā līmenī un 
ekonomiski ieguldījumi; aicina dalībvalstis pilnībā izmantot pieejamos Savienības 



līdzekļus, atbalstot šādus ieguldījumus, un uzsver, ka tie nodrošinās ievērojamu atdevi, 
kas izpaudīsies kā ekonomiskā izaugsme un darbvietu radīšana;

18. uzsver, ka reģionālie projekti ir svarīgi no tādu nešķirotu atkritumu atliku apstrādes 
viedokļa, kas nav pārstrādājami nolūkā no tiem iegūt ilgtspējīgu otrās paaudzes 
biodegvielu, pēc tam, kad, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju, ir veikta 
rūpīga šķirošana vai atsevišķa savākšana;

19. aicina Komisiju nodrošināt, lai visas definīcijas, kas ir saistītas ar atkritumiem, atbilstu 
Atkritumu pamatdirektīvai un lai tiktu darīti pieejami salīdzināmie dati par dalībvalstu 
un vietējo un reģionālo pašvaldību progresu;

20. uzsver to, cik svarīga ir iniciatīva „Inovatīvas darbības pilsētās”, kuras ietvaros  līdz šim 
ir apstiprināti astoņi novatoriski aprites ekonomikas projekti pilsētu iestādēs saistībā ar 
ERAF finansējumu, un aicina Komisiju uzraudzīt un izvērtēt šo programmu īstenošanu, 
lai izstrādātu plašākas aprites ekonomikas politikas nostādnes; 

Aprites ekonomika kā ilgtspējīgas reģionālās attīstības virzītājspēks

21. uzsver to, cik nozīmīgs ir partnerattiecību princips, kā arī nozīmīgo lomu, kāda ir visām 
ieinteresētajām personām, it īpaši reģionālajām un vietējām iestādēm un nevalstiskajam 
sektoram, tostarp MVU un sociālās ekonomikas uzņēmumiem, izstrādājot partnerības 
nolīgumus un darbības programmas; prasa patiešām iesaistīt partnerus politikas 
procesos, radot transversālas partnerības, un ar aprites ekonomiku saistītos mērķus 
pienācīgi iekļaut plānošanas dokumentos; mudina dalībvalstis izstrādāt savas nacionālās 
stratēģijas šajā jomā, koordinējot tās ar ES pieeju attiecībā uz aprites ekonomiku; 
norāda uz vadošo lomu, ko vietējās pašvaldības var uzņemties, lai panāktu aprites 
ekonomiku;

22. uzsver, cik svarīga ir sabiedriskā un privātā sektora partnerība jaunu produktu un 
pakalpojumu koncepcijas izstrādē un plānošanā, ņemot vērā aprites ciklu, nolūkā īstenot 
četrus projekta modeļus, kurus varētu izmantot saskaņā ar aprites ekonomiku: 
ilgmūžības koncepcijas izstrāde, koncepcijas izstrāde nomai un pakalpojumiem, 
koncepcijas izstrāde atkārtotai izmantošanai ražošanā, koncepcijas izstrāde materiālu 
reģenerācija;

23. uzsver, ka ir nepieciešams mainīt un pielāgot pašreizējo stratēģiju un tirgus modeļus, lai 
papildinātu reģionu pāreju uz ilgtspējīgāku ekonomiku, vienlaikus sekmējot 
ekonomikas, rūpniecības un vides konkurētspēju;

24. prasa īstenot aprites ekonomiku, ievērojot koordinētas daudzlīmeņu pārvaldības un 
partnerības principu un nodrošinot pilnīgu pārredzamību, vietējo kopienu iesaistīšanu 
un plašu sabiedrības līdzdalību;

25. uzsver, ka ir nepieciešams veicināt ciešāku sadarbību starp visām ieinteresētajām 
personām, kas iesaistītas aprites ekonomikas procesos;

26. norāda, ka ar aprites ekonomiku saistītie projekti, kas saņēmuši kohēzijas politikas 
atbalstu, ir devuši lielāku labumu vairāk attīstītajiem reģioniem; atzīst, ka mazāk 
attīstītajiem reģioniem ir ierobežotākas administratīvās spējas, un tādēļ aicina 
dalībvalstu iestādes un Komisiju izmantot visas esošās iespējas nodrošināt ekspertu 
palīdzību un stiprināt spēju šajos reģionos, lai palīdzētu palielināt to centienus un radītu 



nosacījumus tehnoloģiju lēciena sasniegšanai, īstenojot vairākus projektus, kas atbilst 
aprites ekonomikas principiem, un attīstot partnerattiecības un ciešāku sadarbību ar 
ieinteresētajām personām, piemēram, materiālu ekspertiem, ķīmiķiem, ražotājiem un 
pārstrādātājiem, jo īpaši saistībā ar iniciatīvu „Rūpniecība 2020. gadā aprites ekonomikā 
”;

27. uzsver aplēses, ka, pārejot uz bioloģiskiem izejmateriāliem un bioloģiskām apstrādes 
metodēm, līdz 2030. gadam varētu ietaupīt līdz pat 2,5 miljardiem tonnu CO2 
ekvivalenta gadā, vairākas reizes paplašinot bioloģisko izejmateriālu un jaunu patēriņa 
produktu tirgus; uzsver, ka dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana un bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana ir ārkārtīgi svarīga, vienlaikus pārveidojot resursus 
bioproduktos, materiālos un degvielas;

28. uzskata, ka bioekonomika ir svarīga, lai panāktu reģionālo un vietējo attīstību, jo tā 
palielina kohēziju starp reģioniem, pielietojot tās potenciālu radīt darbvietas un 
izaugsmi lauku apvidos; aicina vairāk izmantot ESI fondus pašreizējo inovāciju 
īstenošanā, izstrādājot  politikas ieinteresēto personu stimulēšanai, vienlaikus veicinot 
tādu inovāciju, kas palīdz attīstīt no bioloģiskām izejvielām iegūtu, bioloģiski 
noārdāmu, pārstrādājamu un kompostējamu materiālu ražošanu no ilgtspējīgi 
pārvaldītiem bioloģiskās barības krājumiem; atgādina, ka bioekonomikas konsekventa 
īstenošana var arī atrisināt pārtikas izšķiešanas problēmu; aicina uzlabot sadarbību starp 
valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm, izveidojot sistēmas un platformas, kas 
savieno dažādus dalībniekus no pārtikas ražošanas, transportēšanas, 
mazumtirdzniecības, patēriņa un atkritumu apsaimniekošanas nozarēm, kā arī citas 
attiecīgās ieinteresētās personas, tādējādi panākot lielāku sinerģiju, lai izveidotu 
efektīvus risinājumus;

29. norāda, ka līdzās vietējām, reģionālajām un valsts iestādēm, būtu jārada stimuli arī 
pašiem patērētājiem, kuri būtu pastāvīgi jāinformē, un jāmudina mainīt patērētāja 
attieksmi attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu un ražošanu, pārstrādi un 
jautājumiem, kas ir saistīti ar ilgtspējīgiem risinājumiem viņu ikdienas dzīvē;

30. aicina nodrošināt vietējām un reģionālām pašvaldībām labāku, vienkāršāku un 
pārredzamāku pieeju finansējumam, tostarp tādam, kas ir paredzēts to administratīvās 
kapacitātes stiprināšanai, un panākot lielāku sadarbību ar EIB, Eiropas Investīciju 
konsultāciju centru, lai varētu palielināt ieguldījumus videi draudzīgās darbvietās, 
atkritumu apsaimniekošanā, lietpratīgā specializācijā, lauku reģionu attīstībā, tostarp 
attiecībā uz nepieciešamo infrastruktūru un vidi saudzējošu tehnoloģiju izmantošanu, 
pārejā no fosilā kurināmā uz atjaunojamiem enerģijas avotiem un vietējās enerģētikas 
pārkārtošanā, tostarp energoefektivitātē, enerģijas decentralizētā sadalē, inovācijā 
nepiesārņojošas enerģijas jomā un aprites ekonomikā; atzinīgi vērtē to, ka EIB  
iepriekšējos piecos gados ir nodrošinājusi aptuveni EUR 2.4 miljardi līdzfinansējuma 
aprites ekonomikas projektiem, kas paredz atkritumu apsaimniekošanu, ūdens resursu 
apsaimniekošanu vai pētniecību un izstrādi lauksaimniecībā; uzsver, ka aprites 
ekonomikas jomā ir svarīgi uzlabot koordināciju ar ESI fondiem un Eiropas Stratēģisko 
investīciju fondu (ESIF), tostarp arī nolūkā nodrošināt, ka programmās tiek ietverta 
reģionālā pieeja un ka tās paredz labāk izmantot reģiona potenciālu attiecībā uz 
ilgtspējīgiem enerģijas avotiem;

31. aicina dalībvalstis, reģionus un vietējās varas iestādes veicināt un atbalstīt tīklu 
atkārtotu izmantošanu un remontu, it īpaši tādu, kas darbojas kā sociālās ekonomikas 



uzņēmumi, nolūkā pagarināt produktu ekspluatācijas laiku ar atkārtotas izmantošanas 
un remontēšanas starpniecību, atvieglojot šādu tīklu piekļuvi atkritumu vākšanas 
punktiem un veicinot ESI fondu, ekonomisku instrumentu, pasūtījuma kritēriju vai citu 
pasākumu šajā jomā izmantošanu;

32. uzsver, ka atkārtotas izmantošanas un pārstrādes dzīves cikla ilgtspēja ir atkarīga arī no 
enerģijas patēriņa transportlīdzekļos; uzsver, ka tas jo īpaši attiecas uz lauku apvidiem, 
kuros ir jāmēro lielāks attālums no savākšanas vietām līdz pārstrādes punktiem; mudina 
Komisiju un dalībvalstis un reģionālās pašvaldības savās lauku apvidiem domātajās 
aprites ekonomikas stratēģijās ņemt vērā dzīves cikla pieeju, lai novērstu negatīvu 
vispārējo vides un klimata ietekmi;

33. 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 un reģionālajās programmās, un partnerības nolīgumos; mudina, 
ka jāpiešķir atbalsts reģioniem, lai nodrošinātu pēc iespējas vienmērīgu pāreju uz aprites 
ekonomiku;

34. aicina dalībvalstis nodrošināt, ka aprites ekonomika tiek pienācīgi iekļauta izglītības 
programmās un profesionālajā apmācībā, kā arī pārkvalifikācijā kā starpnozaru 
priekšmets, lai veidotu jaunu domāšanas veidu, kas palīdzētu noteikt jaunus 
uzņēmējdarbības modeļus un radīt jaunas darbvietas;

35. aicina valstu un reģionālās iestādes, kas atbild par darbības programmu sagatavošanu, 
ciešāk integrēt aprites ekonomiku teritoriālās sadarbības programmās, jo īpaši pārrobežu 
sadarbības programmās, lai īstenotu pārrobežu risinājumus, kas var radīt efektīvākus un 
lētāk sasniedzamus rezultātus;

36. uzskata, ka ESI fondu turpmāko plānošanu nākamajam plānošanas periodam būtu labāk 
jākoordinē ar valstu plāniem enerģētikas un klimata jomā laikposmam līdz 
2030. gadam, izmantojot līdzīgus rādītājus tiem, kas ietverti regulā par Enerģētikas 
savienības pārvaldību, ja iespējams; prasa vērienīgu un saskaņotu stratēģiju attiecībā uz 
dalībvalstīm, lai nodrošinātu atbilstību jau pastāvošajiem obligātajiem mērķiem ES 
līmenī attiecībā uz klimata pārmaiņu mazināšanu;

37. aicina dalībvalstis izmantot iespēju, lai turpinātu integrēt aprites ekonomiku savu 
pašreizējo darbības programmu pārskatīšanas posmā; uzskata, ka Komisijai vajadzētu 
veicināt šo procesu, sniedzot atbalstu dalībvalstīm, lai analizētu pašreizējo situāciju un 
iespējamās jomas, kurās aprites ekonomika un tās principi varētu tikt piemēroti un 
iekļauti papildus;

38. uzskata, ka Eiropas teritoriālās sadarbības loma, risinot uzdevumus, kas ir saistīti ar 
aprites ekonomikas īstenošanu, būtu vēl vairāk jānostiprina; aicina dalībvalstis veicināt 
pārrobežu sadarbību, jo īpaši, izmantojot Eiropas teritoriālo sadarbību (ETS), lai 
īstenotu aprites ekonomikas projektus; turklāt uzsver, cik svarīgi ir rast ilgtspējīgus 
risinājumus, izmantojot pirmspievienošanās nolīgumus ar valstīm, kuras nav 
dalībvalstis, lai risinātu pašreizējās problēmas, jo īpaši tādās jomās kā gaisa 
piesārņojums;



39. uzsver pašreizējo makroreģionālo stratēģiju neizmantoto potenciālu, lai palīdzētu veikt 
ar aprites ekonomikas īstenošanu saistītos uzdevumus ne tikai dalībvalstīs, bet arī trešās 
valstīs, kas atrodas tajā pašā ģeogrāfiskajā teritorijā; uzsver, ka šo stratēģiju pamatā 
vajadzētu būt prioritātēm, kas atbalstītu otrreizējo izejvielu tirgus izveidi Eiropas 
Savienības vajadzībām; aicina izstrādāt ES sadarbības iniciatīvas ar kaimiņvalstīm;

40. 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, ka tehniskajai palīdzībai var būt svarīga loma šajā jomā; 
atzīst, ka reģionu un pilsētu teritorijām ir svarīga loma līdzdalības veicināšanā, lai 
īstenotu enerģētikas augšupēju pārkārtošanu, un ka tā ir vispiemērotākais kritērijs, lai 
pārbaudītu un ieviestu integrētas enerģētikas risinājumus tiešā saistībā ar iedzīvotājiem; 
uzsver, ka „viedo pilsētu” iniciatīvām var būt liela nozīme aprites ekonomikā, veicinot 
videi nekaitīgu tehnoloģiju modeļus kā daļu no ilgtspējīgas pilsētu attīstības stratēģijām; 
uzsver, ka ilgtspējīgas un saskaņā ar aprites principiem funkcionējošas pilsētas ir 
instruments efektīvas aprites ekonomikas nodrošināšanai;

41. 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 gadā1;

42. uzsver, ka ir nepieciešams enerģētikas tiesiskais regulējums, kas mudina pilsoņus un 
enerģijas kopienas piedalīties enerģētikas pārkārtošanā, izmantojot tiesības ražot pašiem  
un tiesības uz patēriņu, kā arī turpinot atbalstīt sistēmas, kas garantē atjaunojamās 
enerģijas prioritāru piekļuvi tīklam un prioritāru dispečēšanu;

43. mudina reģionālās un vietējās iestādes turpināt ieguldījumus izglītības programmās, 
profesionālajā apmācībā un darbaspēka pārkvalificēšanā, kā arī sabiedrības informētības 
veicināšanas kampaņās par visu darbību ieguvumiem un priekšrocībām, lai ar kohēzijas 
politikas projektu palīdzību īstenotu aprites ekonomiku, tādējādi palielinot iedzīvotāju 
līdzdalību un ietekmējot patērētāju uzvedību; šajā sakarībā uzsver ESF potenciālu; 
uzsver, ka tam ir jāmudina jaunie uzņēmēji vairāk pievērsties aprites ekonomikai, jo 
īpaši reģionos ar zemu ienākumu līmeni un zemu izaugsmi; uzsver arī to, ka aprites 
ekonomika ir iespēja lauku teritorijām, lai novērstu iedzīvotāju skaita samazināšanos, 
dažādotu savu ekonomiku un iegūtu drošību pret riskiem; šajā sakarībā norāda, ka lauku 
apvidos ir vajadzīgi stimuli pārejai uz ilgtspējīgām vērtību ķēdēm; uzsver, cik svarīgi ir 
izstrādāt konkrētu stratēģiju attiecībā uz salu reģioniem;

44. mudina Komisiju veicināt sabiedrības virzītas vietējās attīstības un integrētu teritoriālo 
ieguldījumu stratēģijas izmantošanu, lai palīdzētu vietējām ieinteresētajām personām 
apvienot finansējuma plūsmas un plānot vietējās iniciatīvas, kas vērstas uz aprites 
ekonomiku;

45. norāda, ka 80 % no jūras piesārņojuma ar atkritumiem rodas no sauszemes avotiem; 
uzsver to, cik svarīgi ir attīrīt zemes un jūras no piesārņojuma, izmantojot vietējos un 
reģionālos pasākumus, kas nodrošinātu ieguvumu gan videi, gan sabiedrības veselībai; 
aicina dalībvalstis, reģionus un vietējās iestādes koncentrēt savus centienus, lai novērstu 
augsnes piesārņojumu;

1 „Zaļais iepirkums. Rokasgrāmata par zaļo publisko iepirkumu”, 3. izdevums, Eiropas 
Komisija, 2016. gads.



46. aicina Komisiju Eiropas pusgada ietvaros izskatīt jautājumu, kā reģionālais un valsts 
ieguldījums, kuru līdzfinansē no ESI fondiem ar aprites ekonomiku saistītos projektos, 
ietekmē valstu budžeta deficītu aprēķināšanu;

47. atzinīgi vērtē priekšlikumu pārskatīt Dzeramā ūdens direktīvu 98/83/EK, tādējādi 
atvieglojot pāreju uz aprites ekonomiku, jo samazinās to plastmasas atkritumu apjoms, 
ko rada ūdens pudeles, tiek panākts ievērojams enerģijas ietaupījums un nodrošināta 
dzeramā ūdens resursu efektīva pārvaldība;

Aprites ekonomika kohēzijas politikā pēc 2020. gada

48. aicina Komisiju nākamajam plānošanas periodam izstrādāt attiecīgu regulāru pārbaužu 
metodiku, paredzot atbilstošus kritērijus, lai varētu labāk uzraudzīt kohēzijas politikas 
ieguldījumu aprites ekonomikas īstenošanā nolūkā sniegt precīzāku priekšstatu par 
vides un sociālekonomiskajiem apstākļiem;

49. norāda, ka ievērojamu atbalstu sniedz arī citas programmas, piemēram, LIFE, COSME 
un „Apvārsnis 2020”, lai pabeigtu pāreju uz aprites ekonomiku; uzsver, ka ir jāuzlabo 
sinerģija starp iepriekš minētajiem instrumentiem, lai sasniegtu mērķus, kas noteikti 
Komisijas rīcības plānā pārejai uz aprites ekonomiku;

50. aicina Komisiju saistībā ar jauniem likumdošanas priekšlikumiem attiecībā uz turpmāko 
kohēzijas politikas regulējumu izstrādāt jaunu ex ante nosacījumu, kas saistīts ar aprites 
ekonomikas īstenošanu; uzskata, ka aprites ekonomikas stratēģijas būtu jāizstrādā 
sadarbībā ar valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm, kā arī ekonomikas un 
sociālajiem partneriem;

51. aicina Komisiju nodrošināt, ka programmā „Apvārsnis 2020” lielāka uzmanība un 
finansējums tiek atvēlēts inovācijas un pētniecības projektiem tādās jomās kā aprites 
ekonomika;

52. uzsver, cik svarīgi ir pastiprināt kohēzijas politikas atbalstu ilgtspējīgai pilsētu un laiku 
apvidu attīstībai, un šajā sakarībā prasa ar aprites ekonomiku saistītajiem mērķiem 
piešķirt lielāku nozīmi; prasa turpināt novatoriskus pilsētu un lauku apvidu attīstības 
pasākumus šajā jomā un aicina Komisiju, sagatavojot turpmākos priekšlikumus, 
maksimāli izmantot 2014.–2020. gada periodā gūto pieredzi; aicina izvēlēties elastīgu, 
individuālu pieeju pilsētvides attīstības programmas īstenošanā, paredzot stimulus un 
vadlīnijas, lai pilnībā izmantotu pilsētu potenciālus aprites ekonomikas īstenošanā;

53. aicina Komisiju noteikt Eiropas aprites ekonomikas jautājumos ieinteresēto personu 
platformu par vietu, kur apmainīties ar labāko praksi, lai pēc iespējas labāk izmantotu 
kohēzijas politikas resursus pārejai uz aprites ekonomiku;

54. 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; turklāt uzsver, ka nākamajā daudzgadu finanšu shēmā 
(DFS) ar klimatu saistītos izdevumus kopumā būtu jāpalielina salīdzinājumā ar 
pašreizējo DFS;

°

° °



55. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.


