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ĪSS PAMATOJUMS

Labklājīga dzīve ar pieejamajiem planētas resursiem

Ar šo likumdošanas priekšlikumu Eiropas Komisija ir paredzējusi 2013.–2020. gada 
laikposmam izveidot 7. vides rīcības programmu (VRP) kopš pirmās šāda veida programmas 
1973. gadā. Tā kā 2012. gada jūlijā tuvojās 6. VRP termiņa beigas, Eiropas Parlaments 
2012. gada 20. aprīļa rezolūcijā1 mudināja Eiropas Komisiju pēc iespējas drīz iesniegt 
turpmāko pasākumu programmu, lai īstenotu pāreju uz ilgtspējīgu nākotni, nodrošinātu 
nepārtrauktību un novērstu jebkādas nepilnības. Rezolūcijā Parlaments aicināja Komisiju savu 
turpmāko priekšlikumu balstīt uz šādām trim prioritātēm: vides tiesību aktu īstenošana un 
nostiprināšana, vides mērķu integrācija visās nozaru politikās un vides aizsardzības 
starptautiskā dimensija.

Komisija 2012. gada novembrī iesniedza projektu Lēmumam par vispārējo Savienības vides 
rīcības programmu ar nosaukumu Labklājīga dzīve ar pieejamajiem planētas resursiem. Tāpat 
kā iepriekšējās programmas arī ierosinātā 7. VRP ir vērsta uz to, lai izveidotu visaptverošu 
sistēmu dažādajiem vides pasākumiem, ceļvežiem un tiesību aktiem, ko Komisija nesen 
publiskojusi. Paredzēts, ka visi dažādās politikas jomās noteiktie ar vidi saistītie mērķi, kas 
sasniedzami līdz 2020. gadam, tiek iekļauti un analizēti savstarpējā saistībā. Turklāt ar 
pašreizējo VRP priekšlikumu tiek sniegta ilgtermiņa perspektīva, izklāstot redzējumu 
2050. gadam. Jaunās VRP mērķis ir pastiprināt vides politikas ieguldījumu pārejā uz resursu 
izmantošanas ziņā efektīvu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, kurā dabas 
kapitāls tiek aizsargāts un paplašināts un tiek nodrošināta iedzīvotāju veselība un labklājība.

Eiropas Komisija projekta pielikumā ir uzskaitījusi deviņus prioritāros mērķus, kas ES un tās 
dalībvalstīm ir jāsasniedz:
1. aizsargāt, saglabāt un paplašināt Savienības dabas kapitālu;
2. padarīt Savienību par resursu izmantošanas ziņā efektīvu, ekoloģisku un konkurētspējīgu 

ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni;
3. aizsargāt Savienības iedzīvotājus no ietekmes saistībā ar vidi un veselības un labklājības 

riska;
4. palielināt ieguvumu no Savienības vides tiesību aktiem;
5. uzlabot vides politikas īstenošanai nepieciešamo pierādījumu bāzi;
6. nodrošināt ieguldījumus saistībā ar vides un klimata politiku un cenu sakārtošanu;
7. uzlabot vides jautājumu integrāciju un politikas virzienu saskaņotību;
8. uzlabot Savienības pilsētu ilgtspēju;
9. palielināt Savienības efektivitāti reģionālu un pasaules vides problēmu risināšanā.

Ar vidi saistītās problēmas lauksaimniecības nozarē

Lauksaimniecības nozarē ievērojamu spiedienu rada pasaulē arvien pieaugošais pieprasījums 
pēc pārtikas, ierobežotie resursi, nepieciešamība pēc vides aizsardzības pasākumiem un 
problēmas, ko klimata pārmaiņas rada pārtikas ražošanas jomā.
                                               
1 P7_TA-PROV(2012)0147. Eiropas Parlamenta 2012. gada 20. aprīļa rezolūcija par Sestās vides rīcības 

programmas pārskatīšanu un prioritāšu noteikšanu Septītajai vides rīcības programmai — Labāka vide 
labākai dzīvei (2011/2194(INI)).
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Lauksaimniecība būtiski ietekmē SEG emisijas līmeni, tomēr tāpat kā mežiem, ņemot vērā 
spēju absorbēt un uzkrāt oglekli, šai nozarei ir arī ievērojams potenciāls klimata pārmaiņu 
mazināšanas ziņā. Arī pētniecība un jauninājumi var būt nozīmīgi, lai mazinātu klimata 
pārmaiņas un pielāgotos tām, piemēram, samazinot lauksaimniecības radīto emisiju un 
uzlabojot lauksaimniecības kultūru noturību pret klimata pārmaiņu ietekmi.

Resursu efektīvai izmantošanai pārtikas ražošanā būs galvenā nozīme, lai pārvarētu 
pašreizējās un turpmākās problēmas, ņemot vērā ierobežotos dabas resursus. Saskaņā ar ANO 
Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas datiem līdz 2050. gadam iedzīvotāju skaits pasaulē 
pieaugs par vienu trešdaļu. Minētais fakts ne tikai radīs izmaiņas patēriņa modeļos, bet arī par 
70 % palielinās pieprasījumu pēc pārtikas. Tādēļ ir ļoti būtiski, lai Eiropas lauksaimniecība 
sasniegtu pēc iespējas augstāku līmeni ilgtspējības un resursu efektīvas izmantošanas ziņā.

Turklāt ir svarīgi atcerēties, ka pārtikas atkritumu apjoms visā pasaulē ir pieaudzis par 50 % 
kopš 1974. gada un ir steidzami jārīkojas, lai risinātu ar pārtikas izšķērdēšanu saistīto 
problēmu pārtikas ķēdē.

Ar KLP reformu saistīto likumdošanas priekšlikumu mērķis ir sasaistīt tiešos maksājumus ar 
sabiedrisko preču sniegšanu un no ELFLA līdzekļiem paredzēt finansējumu agrovides 
pasākumiem. Paredzēts, ka tādējādi tiks veicināta videi labvēlīga lauksaimniecības prakse —
kultūru dažādošana, ilggadīgo zālāju aizsardzība un ekoloģiski vērtīgas lauksaimniecības 
zemes un apmežoto platību izveide un uzturēšana.

Savienībai ir jāizstrādā visaptveroša stratēģija reaģēšanai uz klimata pārmaiņām, lai saglabātu 
Eiropas lauksaimniecības stabilitāti un konkurētspēju un lai tā arī turpmāk nodrošinātu 
kvalitatīvu pārtiku un vides pakalpojumus, kā arī sekmētu ilgtspējīgu attīstību ES lauku 
rajonos.

GROZĪJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēdējo gadu desmitu laikā ir būtiski
samazinātas piesārņojošo vielu emisijas 
gaisā, ūdenī un augsnē, un pēdējos gados –
siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas. ES 
tiesību akti ķīmisko vielu jomā ir 
modernizēti, un daudzu toksisku vai 
bīstamu vielu, piemēram, svina, kadmija 

2. Pēdējo gadu desmitu laikā ir samazinātas 
piesārņojošo vielu emisijas gaisā, ūdenī un 
augsnē, un pēdējos gados —
siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas. ES 
tiesību akti ķīmisko vielu jomā ir 
modernizēti, un daudzu toksisku vai 
bīstamu vielu, piemēram, svina, kadmija 
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un dzīvsudraba, izmantojums ir ierobežots 
produktos, kas tiek lietoti vairumā 
mājsaimniecību. ES iedzīvotāji var lietot 
labākās kvalitātes ūdeni pasaulē, un vairāk 
nekā 18 % ES teritorijas un 4 % tās jūras 
ūdeņu ir noteikti kā aizsargājamas dabas 
teritorijas.

un dzīvsudraba, izmantojums ir ierobežots 
produktos, kas tiek lietoti vairumā 
mājsaimniecību. ES iedzīvotāji var lietot 
labākās kvalitātes ūdeni pasaulē, un vairāk 
nekā 18 % ES teritorijas un 4 % tās jūras 
ūdeņu ir noteikti kā aizsargājamas dabas 
teritorijas.

Grozījums Nr. 2
Lēmuma priekšlikums

Pielikums – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Tomēr daudzas ES vides jomā 
novērojamās tendences joprojām ir 
satraucošas, kas lielā mērā saistīts ar spēkā 
esošo ES vides tiesību aktu nepietiekamu 
īstenošanu. Tikai 17 % sugu un biotopu, 
kas novērtēti saskaņā ar Dzīvotņu 
direktīvu, ir labā stāvoklī, un dabas 
kapitāla degradācija un izzušana apdraud 
centienus sasniegt ES bioloģiskās 
daudzveidības un klimata pārmaiņu 
mērķus. Ar to saistīti lieli papildu 
izdevumi, kas mūsu ekonomiskajā un 
sociālajā sistēmā vēl nav pienācīgi 
novērtēti. 30 % ES teritorijas ir ļoti 
sadrumstaloti, kas ietekmē sasaisti starp 
ekosistēmām, to veselību un spēju sniegt 
pakalpojumus, kā arī biotopu dzīvotspēju.
Lai gan ES ir gūti panākumi, atsaistot 
izaugsmi no SEG emisijām, resursu 
izmantošanas un ietekmes uz vidi, resursu 
izmantošana joprojām ir diezgan 
neilgtspējīga un neefektīva, un atkritumi 
vēl netiek pienācīgi apsaimniekoti. Tāpēc 
ES uzņēmumiem ir liegtas nozīmīgās 
iespējas, ko sniedz resursu efektīva 
izmantošana konkurētspējas, izmaksu 
samazināšanas, ražīguma uzlabošanas un 
apgādes drošības ziņā. Ūdens kvalitāte un 
gaisa piesārņojuma līmenis joprojām ir 
problemātisks daudzās Eiropas daļās, un 
ES iedzīvotāji joprojām ir pakļauti bīstamu 
vielu iedarbībai, kas var kaitēt viņu 

5. Tomēr daudzas ES vides jomā 
novērojamās tendences joprojām ir 
satraucošas, kas lielā mērā saistīts ar spēkā 
esošo ES vides tiesību aktu nepietiekamu 
īstenošanu. Tikai 17 % sugu un biotopu, 
kas novērtēti saskaņā ar Dzīvotņu 
direktīvu, ir labā stāvoklī. 30 % ES 
teritorijas ir ļoti sadrumstaloti, kas ietekmē 
sasaisti starp ekosistēmām, to veselību un 
spēju sniegt pakalpojumus, kā arī biotopu 
dzīvotspēju. Lai gan ES ir gūti panākumi, 
atsaistot izaugsmi no SEG emisijām, 
resursu izmantošanas un ietekmes uz vidi, 
resursu izmantošana joprojām ir diezgan 
neilgtspējīga un neefektīva, un atkritumi 
vēl netiek pienācīgi apsaimniekoti. Tāpēc 
ES uzņēmumiem ir liegtas nozīmīgās 
iespējas, ko sniedz resursu efektīva 
izmantošana konkurētspējas, izmaksu 
samazināšanas, ražīguma uzlabošanas un 
apgādes drošības ziņā. Ūdens kvalitāte un 
gaisa piesārņojuma līmenis joprojām ir 
problemātisks daudzās Eiropas daļās, un 
ES iedzīvotāji joprojām ir pakļauti bīstamu 
vielu iedarbībai, kas var kaitēt viņu 
veselībai un labklājībai. Neilgtspējīgas 
zemes izmantošanas dēļ tiek šķērdēta 
auglīga augsne, kas ietekmē pārtikas 
nodrošinājumu un bioloģiskās 
daudzveidības mērķu sasniegšanas 
iespējas. Augsnes degradācija turpinās lielā 
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veselībai un labklājībai. Neilgtspējīgas 
zemes izmantošanas dēļ tiek šķērdēta 
auglīga augsne, kas ietekmē pārtikas 
nodrošinājumu un bioloģiskās 
daudzveidības mērķu sasniegšanas 
iespējas. Augsnes degradācija turpinās lielā 
mērā neierobežoti.

mērā neierobežoti.

Grozījums Nr. 3
Lēmuma priekšlikums

Pielikums – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Lai nākotnē būtu iespējams labi dzīvot, 
jau tagad ir jāveic steidzami un saskaņoti 
pasākumi, lai uzlabotu ekoloģisko 
izturētspēju un palielinātu ieguvumus, ko 
vides politika spēj sniegt tautsaimniecībai 
un sabiedrībai, vienlaikus ievērojot 
planētas ekoloģiskos ierobežojumus. Šajā 
programmā atspoguļota ES apņemšanās
pārtapt par iekļaujošu ekoloģisku 
ekonomiku, kas nodrošina izaugsmi un 
attīstību, aizsargā cilvēku veselību un 
labklājību, nodrošina pienācīgas 
darbvietas, mazina nevienlīdzību, veic 
ieguldījumus dabas kapitālā un saglabā to.

9. Lai nākotnē būtu iespējams labi dzīvot,
jau tagad ir jāveic steidzami un saskaņoti 
pasākumi, lai uzlabotu ekoloģisko 
izturētspēju un palielinātu ieguvumus, ko 
vides politika spēj sniegt tautsaimniecībai 
un sabiedrībai, vienlaikus ievērojot 
planētas ekoloģiskos ierobežojumus. Šajā 
programmā atspoguļota ES kā globāla 
dalībnieka apņemšanās starptautiskā 
līmenī veicināt pāreju uz iekļaujošu 
ekoloģisku ekonomiku, kas nodrošina 
izaugsmi un attīstību, aizsargā cilvēku 
veselību un labklājību un pārtikas kvalitāti 
(veselības, uzturvērtību un organoleptisko 
īpašību ziņā), nodrošina pienācīgas 
darbvietas, mazina nevienlīdzību, veic 
ieguldījumus dabas kapitālā un saglabā to.

Grozījums Nr. 4
Lēmuma priekšlikums

Pielikums – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Šādas pārveides īstenošanai 
nepieciešams pilnībā integrēt vides 
jautājumus citās politikas jomās, 
piemēram, enerģētikas, transporta, 
lauksaimniecības, zivsaimniecības, 

11. Šādas pārveides īstenošanai 
nepieciešams pilnībā integrēt vides 
jautājumus citās politikas jomās, 
piemēram, enerģētikas, transporta, 
lauksaimniecības, zivsaimniecības,
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ekonomikas un rūpniecības, pētniecības un 
inovāciju, nodarbinātības un sociālās 
politikas jomā, lai izveidotu saskaņotu un 
vienotu pieeju. Rīcību ES līmenī būtu 
jāpapildina ar enerģiskāku rīcību pasaules 
mērogā un sadarbību ar kaimiņvalstīm ar 
mērķi risināt kopējas problēmas.

starptautiskās tirdzniecības, ekonomikas 
un rūpniecības, pētniecības un inovāciju, 
nodarbinātības un sociālās politikas un 
nodokļu politikas (ieņēmumi saistībā ar 
vidi) jomā, lai izveidotu saskaņotu un 
vienotu pieeju. Rīcību ES līmenī būtu 
jāpapildina arī ar enerģiskāku rīcību 
pasaules mērogā un sadarbību ar 
kaimiņvalstīm ar mērķi risināt kopējas 
problēmas.

Grozījums Nr. 5
Lēmuma priekšlikums

Pielikums – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. ES ekonomikas uzplaukuma un 
labklājības pamatā ir tās dabas kapitāls, kas 
ietver ekosistēmas, kuras nodrošina 
būtiskas preces un pakalpojumus, sākot ar 
auglīgu augsni un daudzfunkcionāliem 
mežiem līdz ražīgām zemēm un jūrām, no 
svaiga ūdens un tīra gaisa līdz 
apputeksnēšanai, plūdu kontrolei, klimata 
regulēšanai un aizsardzībai pret dabas 
katastrofām. ES tiesību aktu ievērojamas 
daļas mērķis ir aizsargāt, saglabāt un 
paplašināt dabas kapitālu, to vidū ir Ūdens 
pamatdirektīva (ŪPD), Jūras stratēģijas 
pamatdirektīva (JSPD), Gaisa kvalitātes 
pamatdirektīva un ar to saistītās direktīvas,
Dzīvotņu direktīva un Putnu direktīva.
Tiesību akti attiecībā uz klimata 
pārmaiņām, ķīmiskajām vielām, 
rūpnieciskām emisijām un atkritumiem arī 
palīdz mazināt apdraudējumu bioloģiskajai 
daudzveidībai, tostarp ekosistēmām, sugām 
un biotopiem.

16. ES ekonomikas uzplaukuma un 
labklājības pamatā ir tās dabas kapitāls, kas 
ietver dabiskas un lauksaimniecībā 
izmantotas ekosistēmas, kuras nodrošina 
būtiskas preces un pakalpojumus, sākot ar 
auglīgu augsni un daudzfunkcionāliem 
mežiem līdz daudzfunkcionālām, ražīgām 
zemēm visos reģionos un jūrām, no svaiga 
ūdens un tīra gaisa līdz apputeksnēšanai, 
plūdu kontrolei, klimata regulēšanai un 
aizsardzībai pret dabas katastrofām. ES 
tiesību aktu ievērojamas daļas mērķis ir 
aizsargāt, saglabāt un paplašināt dabas 
kapitālu, to vidū ir Ūdens pamatdirektīva
(ŪPD), Jūras stratēģijas pamatdirektīva
(JSPD), Gaisa kvalitātes pamatdirektīva un 
ar to saistītās direktīvas, Dzīvotņu direktīva 
un Putnu direktīva. Tiesību akti attiecībā uz 
klimata pārmaiņām, ķīmiskajām vielām, 
rūpnieciskām emisijām un atkritumiem arī 
palīdz mazināt apdraudējumu bioloģiskajai 
daudzveidībai, tostarp ekosistēmām, sugām 
un biotopiem.
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Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 18. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. Neraugoties uz ievērojamām 
līdzšinējām pūlēm, prasību saskaņā ar ŪPD 
līdz 2015. gadam panākt „labu ekoloģisko 
stāvokli” visticamāk var izpildīt tikai 
attiecībā uz aptuveni 53 % virszemes 
ūdensobjektiem ES. Pastāv arī risks, ka 
Jūras stratēģijas pamatdirektīvas mērķis 
panākt „labu vides stāvokli” līdz 
2020. gadam varētu netikt sasniegts, cita 
starpā joprojām notiekošās pārzvejas dēļ un 
jūras piesārņojuma klātbūtnes dēļ Eiropas 
jūrās. Lai gan ES gaisa un rūpniecisko 
emisiju politika ir palīdzējusi samazināt 
daudzu veidu piesārņojumu, ekosistēmas 
joprojām cieš no pārmērīgu slāpekļa 
nosēdumu veidošanās un ozona 
piesārņojuma, kas saistīts ar transporta,
intensīvas lauksaimniecības un 
elektroenerģijas ražošanas radītajām 
emisijām.

18. Neraugoties uz ievērojamām 
līdzšinējām pūlēm, prasību saskaņā ar ŪPD 
līdz 2015. gadam panākt „labu ekoloģisko 
stāvokli” visticamāk var izpildīt tikai 
attiecībā uz aptuveni 53 % virszemes 
ūdensobjektiem ES. Pastāv arī risks, ka 
Jūras stratēģijas pamatdirektīvas mērķis 
panākt „labu vides stāvokli” līdz 
2020. gadam varētu netikt sasniegts, cita 
starpā joprojām notiekošās pārzvejas dēļ un 
jūras piesārņojuma klātbūtnes dēļ Eiropas 
jūrās. Lai gan ES gaisa un rūpniecisko 
emisiju politika ir palīdzējusi samazināt 
daudzu veidu piesārņojumu, ekosistēmas 
joprojām cieš no pārmērīgu slāpekļa 
nosēdumu veidošanās un ozona 
piesārņojuma, kas saistīts ar transporta,
ilgtspējības principam neatbilstošas
lauksaimniecības prakses un 
elektroenerģijas ražošanas radītajām 
emisijām.

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. Tāpēc, lai aizsargātu, saglabātu un 
paplašinātu ES dabas kapitālu, būtu arī 
jārisina problēmas to izcelsmes vietā, cita 
starpā labāk integrējot dabas kapitāla 
mērķus citās politikas jomās, nodrošinot, 
lai politikas virzieni būtu saskaņoti un 
sniegtu papildu ieguvumus. Ekoloģiskie 
elementi, kas noteikti Komisijas reformas 
priekšlikumos, jo īpaši attiecībā uz ES 
lauksaimniecību, zivsaimniecību un 

19. Tāpēc, lai aizsargātu, saglabātu un 
paplašinātu ES dabas kapitālu, būtu arī 
jārisina problēmas to izcelsmes vietā, cita 
starpā labāk integrējot dabas kapitāla 
mērķus citās politikas jomās, nodrošinot, 
lai politikas virzieni būtu saskaņoti un 
sniegtu papildu ieguvumus. Ekoloģiskie 
elementi, kas noteikti reformas 
priekšlikumos, jo īpaši attiecībā uz ES 
lauksaimniecību, zivsaimniecību un 
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kohēzijas politiku, ar kuriem vienlaikus ir 
ierosināti priekšlikumi par videi 
nekaitīgāku ES budžetu saskaņā ar 
daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam, ir paredzēti, lai atbalstītu šo 
mērķu sasniegšanu. Piemēram, ūdens 
ekosistēmām lauku apvidos būtu jāgūst 
labums no saimniecības maksājumu 
piesaistīšanas attiecīgo ŪPD prasību 
ievērošanai, kā noteikts Komisijas 
priekšlikumos par KLP reformu. Videi 
nekaitīgāka KLP veicinās arī videi 
labvēlīgu lauksaimniecības praksi –
kultūru dažādošanu, ilggadīgo zālāju 
aizsardzību un ekoloģiski vērtīgas 
lauksaimniecības zemes un mežu 
teritoriju izveidi un uzturēšanu.

kohēzijas politiku, tiek atbalstīti ar
priekšlikumiem par videi nekaitīgāku ES 
budžetu saskaņā ar daudzgadu finanšu 
shēmu 2014.–2020. gadam, kurā tāpēc būs 
jāparedz pietiekami budžeta līdzekļi to 
atbalstam. Ūdens ekosistēmām lauku 
apvidos būtu jāgūst labums no ŪPD
galīgās transponēšanas, kā noteikts 
Komisijas priekšlikumos par KLP reformu, 
tiklīdz tā būs līdzvērtīgi īstenota visās 
dalībvalstīs. Videi vēl nekaitīgāka KLP 
veicinās arī videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi tiešo maksājumu 
un lauku attīstības programmu ietvaros. 
Ilgtspējīgas lauksaimniecības būtiska daļa 
ir atbildīga pārvaldība attiecībā pret 
turpmākajām paaudzēm, izmantojot 
resursus vienlaikus saudzējoši un 
produktīvi.

Grozījums Nr. 8
Lēmuma priekšlikums

Pielikums – 19.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a Lauksaimniecība Savienībā jau 
daudzus gadu desmitus veicina biotopu un
daudzveidīgu kultūrainavu saglabāšanu. 
Eiropas lauksaimniecība un 
mežsaimniecība pēdējo desmitgažu laikā 
attiecībā uz visiem vides elementiem un 
tādu vielu nonākšanu augsnē, kas ietekmē 
lauksaimniecību, ir guvusi ievērojamus 
panākumus, dažos gadījumos tas saistīts 
ar efektīvas ražošanas plānošanas 
organizēšanu.

Grozījums Nr. 9
Lēmuma priekšlikums

Pielikums – 22. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22. Degradācija, sadrumstalotība un 
neilgtspējīga zemes izmantošana ES 
apdraud vairāku būtisku ekosistēmu 
pakalpojumu sniegšanu, radot draudus 
bioloģiskajai daudzveidībai un palielinot 
Eiropas neaizsargātību pret klimata 
pārmaiņām un dabas katastrofām. Tas arī 
veicina augsnes degradāciju. Vairāk nekā 
25 % ES teritorijas ir skārusi ūdens 
izraisīta augsnes erozija, kas iespaido 
augsnes funkcijas un ietekmē saldūdens 
kvalitāti. Augsnes piesārņojums un 
pārklāšana ar mākslīgu segumu ir arī 
joprojām aktuālas problēmas. Domājams, 
ka ir piesārņots vairāk nekā pusmiljons 
teritoriju visā ES, un, kamēr tās nav 
noteiktas un novērtētas, tās turpina radīt 
potenciāli nopietnu risku videi un 
veselībai. Katru gadu vairāk nekā 
1000 km² zemes tiek izmantoti mājokļu 
būvei, rūpniecībai, transportam vai atpūtai.
Šīs ilgtermiņa izmaiņas ir sarežģīti vai 
dārgi labot, un tās gandrīz vienmēr ir 
saistītas ar kompromisiem starp dažādām 
sociālām, ekonomiskām un vides 
vajadzībām. Dalībvalstu lēmumi saistībā ar 
zemes izmantošanas plānošanu būtu 
jāpadara ilgtspējīgāki.

22. Degradācija, sadrumstalotība un 
neilgtspējīga zemes izmantošana ES 
apdraud vairāku būtisku ekosistēmu 
pakalpojumu sniegšanu, radot draudus 
bioloģiskajai daudzveidībai un palielinot 
Eiropas neaizsargātību pret klimata 
pārmaiņām un dabas katastrofām. Tas arī 
veicina augsnes degradāciju. Vairāk nekā 
25 % ES teritorijas ir skārusi ūdens 
izraisīta augsnes erozija, kas iespaido 
augsnes funkcijas un ietekmē saldūdens 
kvalitāti. Augsnes piesārņojums un 
pārklāšana ar mākslīgu segumu ir arī 
joprojām aktuālas problēmas. Domājams, 
ka ir piesārņots vairāk nekā pusmiljons 
teritoriju visā ES, un, kamēr tās nav 
noteiktas un novērtētas, tās turpina radīt 
potenciāli nopietnu risku videi un 
veselībai. Katru gadu vairāk nekā 
1000 km² zemes tiek izmantoti mājokļu 
būvei, rūpniecībai, transportam vai atpūtai.
Šīs ilgtermiņa izmaiņas ir sarežģīti vai 
dārgi labot, un tās gandrīz vienmēr ir 
saistītas ar kompromisiem starp dažādām 
sociālām, ekonomiskām un vides 
vajadzībām. Dalībvalstu lēmumi saistībā ar 
zemes izmantošanas plānošanu būtu 
jāpadara ilgtspējīgāki. Lai risinātu 
nopietnās problēmas saistībā ar augsnes 
sablīvēšanos, būtu jānosaka pienākums 
ES dalībvalstīm veikt pasākumus, lai 
samazinātu izmantojamās zemes platības 
un saglabātu lauksaimniecības zemes 
pārtikas, dzīvnieku barības un 
atjaunojamu izejmateriālu ražošanai.
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Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 22.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.a Lauksaimniecībā un mežsaimniecībā 
izmantojamā zeme kopā aizņem 78 % 
Savienības teritorijas. Tādēļ 
lauksaimniecībai un mežsaimniecībai 
joprojām ir nozīmīga loma, lai saglabātu 
dabas resursus un kultūrainavas kā 
priekšnosacījumu citām cilvēka darbībām 
lauku rajonos. Apmežošanai ir svarīga 
nozīme augsnes nostiprināšanā un 
procesā, lai pielāgotos klimata 
pārmaiņām un mazinātu tās, savukārt 
ilgtspējīga lauksaimniecība var uzlabot 
augsnes saglabāšanu. Vienlaicīgi būtu 
jāuzsver integrēta un novatoriska 
lauksaimniecības prakse, piemēram, 
precīzijas tehnoloģiju un ekoloģisku 
pieeju izmantošana, un īpaša uzmanība 
būtu jāvelta augsnes ražīguma 
palielināšanai, izmantojot neķīmiskus 
mēslošanas līdzekļus, un ilgtspējīgai 
produktivitātes palielināšanai. 

Grozījums Nr. 11
Lēmuma priekšlikums

Pielikums – 23. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23. Lai samazinātu cilvēku izraisīto 
būtiskāko slodzi uz zemi, augsni un citām 
ekosistēmām Eiropā, tiks veikti pasākumi, 
kas nodrošinās pienācīgu vides, sociālās un 
ekonomiskās ietekmes ievērošanu 
lēmumos saistībā ar zemes izmantošanu 
visos attiecīgajos līmeņos. „Rio+20” 
konferences rezultāts ir aicinājums panākt
„augsnes degradācijas ziņā neitrālu 
stāvokli”. ES un dalībvalstīm vajadzētu 
pārdomāt, kā vislabāk padarīt īstenojamas

23. Lai samazinātu cilvēku izraisīto 
būtiskāko slodzi uz zemi, augsni un citām 
ekosistēmām Eiropā, tiks veikti valsts 
mēroga pasākumi, kas nodrošinās 
pienācīgu vides, sociālās un ekonomiskās 
ietekmes ievērošanu lēmumos saistībā ar 
zemes izmantošanu visos attiecīgajos 
līmeņos. „Rio+20” konferences rezultāts ir 
aicinājums panākt „augsnes degradācijas 
ziņā neitrālu stāvokli”. Šādas saistības
vislabāk varētu padarīt īstenojamas
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šādas saistības to attiecīgajās 
kompetences jomās un risināt augsnes 
kvalitātes problēmas ar saistošu tiesisko 
regulējumu. Tiks noteikti arī mērķi 
attiecībā uz ilgtspējīgu zemes izmantošanu 
un augsni.

dalībvalstu līmenī.

Saskaņā ar subsidiaritātes principu 
augsnes kvalitātes problēmas vislabāk ir 
risināt saistoša tiesiskā regulējuma 
ietvaros dalībvalstu līmenī. Tiks noteikti 
arī mērķi attiecībā uz ilgtspējīgu zemes 
izmantošanu un augsni.

Grozījums Nr. 12
Lēmuma priekšlikums

Pielikums – 24. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24. Lai gan slāpekļa un fosfora ienesas ES 
vidē pēdējo 20 gadu laikā ir ievērojami 
samazinājušās, pārmērīga barības vielu 
noplūde turpina ietekmēt gaisa un ūdens 
kvalitāti un negatīvi ietekmēt ekosistēmas, 
radot būtiskas problēmas cilvēku veselībai.
Jo īpaši steidzami ir jārisina amonjaka
noplūde neefektīvas mēslošanas līdzekļu
pārvaldības un neatbilstošas notekūdeņu
attīrīšanas dēļ, lai nākotnē ievērojami 
samazinātu barības vielu noplūdi. Ir 
vajadzīgs arī turpmāks darbs, lai pārvaldītu 
barības vielu ciklu rentablākā un 
resursefektīvākā veidā un paaugstinātu 
mēslošanas līdzekļu izmantošanas 
efektivitāti. Tas rada nepieciešamību
uzlabot ES vides tiesību aktu īstenošanu, 
lai risinātu šīs problēmas, vajadzības 
gadījumā nosakot stingrākas prasības un 
raugoties uz barības vielu ciklu kā daļu no 
holistiskākas pieejas, kas savstarpēji 
savieno un integrē esošās ES politikas 
jomas, kurām ir nozīme, risinot pārmērīgas 
barības vielu noplūdes un eitrofikācijas 
problēmas.

24. Lai gan slāpekļa un fosfora ienesas ES 
vidē pēdējo 20 gadu laikā ir ievērojami 
samazinājušās, būtiska barības vielu 
noplūde turpina ietekmēt gaisa un ūdens 
kvalitāti un negatīvi ietekmēt ekosistēmas, 
radot būtiskas problēmas cilvēku veselībai.
Jo īpaši ir jārisina problēma ar amonjaka
noplūdi, kas rodas dabiskos procesos 
(mēslošanas līdzekļu pārvaldība un 
notekūdeņu attīrīšana), lai nākotnē 
ievērojami samazinātu barības vielu 
noplūdi. Ir vajadzīgs arī turpmāks darbs, lai 
pārvaldītu barības vielu ciklu rentablākā un 
resursefektīvākā veidā un paaugstinātu 
mēslošanas līdzekļu izmantošanas 
efektivitāti, kā arī ilgtspējīga barības vielu 
cikla radīšana starp pilsētu un lauku 
zonām. Tas rada nepieciešamību veikt 
ieguldījumus pētniecībā, uzlabojot ES 
vides tiesību aktu īstenošanu, lai risinātu 
šīs problēmas, vajadzības gadījumā
pielāgojot prasības un raugoties uz barības 
vielu ciklu kā daļu no holistiskākas pieejas, 
kas savstarpēji savieno un integrē esošās 
ES politikas jomas, piemēram, „Apvārsnis 
2020”, kurām ir nozīme, risinot pārmērīgas 
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barības vielu noplūdes un eitrofikācijas 
problēmas.

Grozījums Nr. 13
Lēmuma priekšlikums

Pielikums – 26. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) zeme ES tiek pārvaldīta ilgtspējīgā 
veidā, augsne ir pienācīgi aizsargāta, un 
piesārņotu teritoriju attīrīšana jau tiek 
sekmīgi īstenota;

(e) zeme ES tiek pārvaldīta ilgtspējīgā 
veidā, augsne dalībvalstīs ir pienācīgi 
aizsargāta, un dalībvalstis jau sekmīgi 
īsteno piesārņotu teritoriju attīrīšanu;

Grozījums Nr. 14
Lēmuma priekšlikums

Pielikums – 26. punkts – 1. daļa – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) meži un to sniegtie pakalpojumi ir 
aizsargāti, un to izturētspēja pret klimata 
pārmaiņām un ugunsgrēkiem ir 
uzlabojusies.

(g) meži un daudzie to sniegtie 
pakalpojumi ir aizsargāti un ilgtspējīgi 
pārvaldīti, un to izturētspēja pret klimata 
pārmaiņām un ugunsgrēkiem ir 
uzlabojusies, jo meži ir svarīgs 
atjaunojamo izejmateriālu avots.

Grozījums Nr. 15
Lēmuma priekšlikums

Pielikums – 26. punkts – 1. daļa – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) apputeksnēšanu saglabā augstā 
līmenī un veic pasākumus, lai saglabātu 
un uzlabotu bišu veselību, un, ja 
nepieciešams, īstenojot riska mazināšanas 
pasākumus, veic darbības, lai samazinātu 
tādu augu aizsardzības līdzekļu 
izmantošanu, kas saskaņā ar zinātniskiem 
riska novērtējumiem nelabvēlīgi ietekmē 
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bišu populāciju.

Grozījums Nr. 16
Lēmuma priekšlikums

Pielikums – 26. punkts – 2. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) veikt papildpasākumus, lai 
aizsargātu, veicinātu un atbalstītu 
lauksaimniecības nozares, kas ir svarīgas 
bioloģiskās daudzveidības veicināšanai, jo 
īpaši biškopības nozari.

Grozījums Nr. 17
Lēmuma priekšlikums

Pielikums – 26. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) pastiprināt centienus, lai samazinātu 
augsnes eroziju un palielinātu organisko 
vielu saturu augsnē, attīrītu piesārņotas 
teritorijas, uzlabotu zemes izmantošanas 
aspektu iekļaušanu koordinētā lēmumu 
pieņemšanā, kurā iesaistīti visi attiecīgie 
valdības līmeņi, un palīdzētu to īstenot, 
izvirzot mērķus attiecībā uz zemi un augsni 
kā resursu, kā arī teritoriju plānošanas 
mērķus;

(e) pastiprināt centienus valstu līmenī, lai 
samazinātu augsnes eroziju un palielinātu 
organisko vielu saturu augsnē, cita starpā, 
saglabājot un paplašinot pārbaudītas KLP 
agrovides programmas lauku attīstībai,
attīrītu piesārņotas teritorijas, uzlabotu 
zemes izmantošanas aspektu iekļaušanu 
koordinētā lēmumu pieņemšanā, kurā 
iesaistīti visi attiecīgie valdības līmeņi, un 
palīdzētu to īstenot, izvirzot mērķus 
attiecībā uz zemi un augsni kā resursu, kā 
arī teritoriju plānošanas mērķus;
pastiprināt centienus valstu līmenī, lai 
samazinātu izmantojamo zemju platības 
un veicinātu lauksaimniecības zemju 
saglabāšanu pārtikas, dzīvnieku barības 
un atjaunojamu izejmateriālu ražošanai.

Grozījums Nr. 18
Lēmuma priekšlikums

Pielikums – 26. punkts – 2. daļa – g apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) izstrādāt un īstenot jaunu ES mežu 
stratēģiju, kas pievēršas daudzajām 
vajadzībām saistībā ar mežu un mežu 
devumam un sniedz ieguldījumu 
stratēģiskākas pieejas izveidē attiecībā uz 
mežu aizsardzību un uzlabošanu.

svītrots

Grozījums Nr. 19

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 28. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28. Inovācija resursu izmantošanas 
efektivitātes uzlabošanai ir vajadzīga visā 
tautsaimniecībā, lai uzlabotu konkurētspēju 
laikā, kad paaugstinās resursu cenas, tie ir 
nepietiekami un pastāv apgādes 
ierobežojumi. Uzņēmējdarbības sektors ir 
nozīmīgākais inovācijas, tostarp 
ekoinovācijas, veicinātājs. Tomēr tirgus 
pats nespēs sniegt rezultātus. Valdības 
rīcībai Savienības un dalībvalstu līmenī ir 
būtiska nozīme, lai nodrošinātu pareizos 
pamatnosacījumus ekoinovācijai, veicinot 
ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstību vai 
tehnoloģisku risinājumu izstrādi saistībā ar 
vides problēmām.

28. Pētniecība un inovācija resursu 
izmantošanas efektivitātes uzlabošanai ir 
vajadzīga visā tautsaimniecībā, lai uzlabotu 
konkurētspēju laikā, kad paaugstinās 
resursu cenas, tie ir nepietiekami un pastāv 
apgādes ierobežojumi. Attiecībā uz 
enerģijas patēriņu lauksaimniecības 
tehnikas jomā ir vajadzīgi jauninājumi, 
lai palielinātu energoefektivitāti un 
samazinātu CO2 emisiju, kā arī 
jānodrošina stimuli lauku saimniecību 
modernizācijai nolūkā pieņemt 
novatoriskas metodes un tehnoloģijas. 
Uzņēmējdarbības sektors ir nozīmīgākais 
inovācijas, tostarp ekoinovācijas, 
veicinātājs. Tomēr tirgus pats nespēs sniegt 
rezultātus. Valdības rīcībai Savienības un 
dalībvalstu līmenī ir būtiska nozīme, lai 
nodrošinātu pareizos pamatnosacījumus 
ekoinovācijai, veicinot ilgtspējīgas 
uzņēmējdarbības attīstību vai tehnoloģisku 
risinājumu izstrādi saistībā ar vides 
problēmām.

Grozījums Nr. 20
Lēmuma priekšlikums

Pielikums – 30. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30. ES klimata un enerģētikas tiesību aktu 
kopuma pilnīga īstenošana ir būtiska, lai 
sasniegtu noteiktos mērķus līdz 
2020. gadam un izveidotu konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni līdz 2050. gadam. ES 
sekmīgi virzās uz iekšzemes SEG emisiju 
samazināšanu līdz 2020. gadam par 20 % 
salīdzinājumā ar 1990. gadu, bet 20 % 
energoefektivitātes mērķa sasniegšanai būs 
nepieciešami daudz ātrāki efektivitātes 
uzlabojumi. Tas ir svarīgi arī, ņemot vērā 
arvien lielāku enerģijas pieprasījuma 
pieaugumu un notiekošo diskusiju par 
pretrunām starp zemes izmantojumu 
pārtikas un bioenerģijas ražošanai. Ir 
sagaidāms, ka jaunā Energoefektivitātes 
direktīva šajā sakarībā sniegs ievērojamu 
ieguldījumu.

30. ES klimata un enerģētikas tiesību aktu 
kopuma pilnīga īstenošana ir būtiska, lai 
sasniegtu noteiktos mērķus līdz 
2020. gadam un izveidotu konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni līdz 2050. gadam. ES 
sekmīgi virzās uz iekšzemes SEG emisiju 
samazināšanu līdz 2020. gadam par 20 % 
salīdzinājumā ar 1990. gadu, bet 20 % 
energoefektivitātes mērķa sasniegšanai būs 
nepieciešami daudz ātrāki efektivitātes 
uzlabojumi. Tas ir svarīgi arī, ņemot vērā 
arvien lielāku enerģijas pieprasījuma 
pieaugumu. Ir sagaidāms, ka jaunā 
Energoefektivitātes direktīva šajā sakarībā 
sniegs ievērojamu ieguldījumu.

Grozījums Nr. 21
Lēmuma priekšlikums

Pielikums – 32. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32. Labāko pieejamo metožu izmantojums 
ražošanā saskaņā ar Rūpniecisko emisiju 
direktīvu radīs labākus resursu 
izmantošanas modeļus un samazinās 
emisijas no vairāk nekā 50 000 lielām 
rūpnieciskām iekārtām ES, tādējādi būtiski 
sekmējot novatorisku metožu izstrādi, 
padarot ekonomiku ekoloģiskāku un 
ilgtermiņā samazinot izmaksas rūpniecības 
nozarē.

32. Labāko pieejamo metožu izmantojums 
ražošanā saskaņā ar Rūpniecisko emisiju 
direktīvu radīs labākus resursu 
izmantošanas modeļus un samazinās 
emisijas no vairāk nekā 50 000 lielām 
rūpnieciskām iekārtām ES, tādējādi būtiski 
sekmējot novatorisku metožu izstrādi, 
padarot ekonomiku ekoloģiskāku un 
ilgtermiņā samazinot izmaksas rūpniecības 
nozarē. Vienlaikus sasniegumi pētījumu 
jomā, īsu piegādes ķēžu un vietējo tirgu 
izveide lauksaimniecības produktiem var 
ievērojami samazināt CO2 emisijas, kas 
rodas pārtikas produktu pārvadāšanā. Īsi 
piegādes ceļi arī nodrošina svaigāku un 
veselīgāku pārtiku.
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Grozījums Nr. 22
Lēmuma priekšlikums

Pielikums – 35. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35. Lai izveidotu rīcības satvaru resursu 
izmantošanas efektivitātes aspektu 
uzlabošanai ne tikai saistībā ar SEG 
emisijām un enerģiju, tiks noteikti mērķi 
patēriņa kopējās ietekmes uz vidi 
mazināšanai, jo īpaši attiecībā uz pārtikas, 
mājokļu un mobilitātes sektoru. Kopā 
ņemot, šie sektori rada gandrīz 80 % no 
patēriņa ietekmes uz vidi. “Rio+20” 
konferencē tika atzīta vajadzība būtiski 
samazināt pārtikas zudumus pēc ražas 
novākšanas, citus pārtikas zudumus un 
atkritumus visā pārtikas apritē.

35. Lai izveidotu rīcības satvaru resursu 
izmantošanas efektivitātes aspektu 
uzlabošanai ne tikai saistībā ar SEG 
emisijām un enerģiju, tiks noteikti mērķi 
patēriņa kopējās ietekmes uz vidi 
mazināšanai, jo īpaši attiecībā uz pārtikas
sektoru, samazinot pārtikas atkritumus,
un mājokļu un mobilitātes sektoru. Kopā 
ņemot, šie sektori rada gandrīz 80 % no 
patēriņa ietekmes uz vidi. “Rio+20” 
konferencē tika atzīta vajadzība būtiski 
samazināt pārtikas zudumus pēc ražas 
novākšanas, citus pārtikas zudumus un 
atkritumus visā pārtikas apritē. To var 
panākt, uzlabojot pārtikas pievienoto 
vērtību, izmantojot reģionālos tirgus un 
uzlabojot loģistiku, transportēšanu, 
uzglabāšanu un iepakošanu. Ir jāiesaista 
visi pārtikas aprites cikla dalībnieki, jo 
īpaši tirgotāji un patērētāji. Tas ietver arī 
patērētāju mērķizglītošanu un 
informēšanu.

Grozījums Nr. 23
Lēmuma priekšlikums

Pielikums – 39. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39. Resursu efektivitāte ūdens nozarē arī 
tiks noteikta kā prioritāra, lai palīdzētu 
panākt labu ūdens resursu stāvokli. Lai gan 
sausums un ūdens trūkums ietekmē arvien 
lielāku Eiropas daļu, tiek lēsts, ka 20–40 % 
Eiropā pieejamā ūdens joprojām tiek 

39. Resursu efektivitāte ūdens nozarē arī 
tiks noteikta kā prioritāra, lai palīdzētu 
panākt labu ūdens resursu stāvokli. Lai gan 
sausums un ūdens trūkums ietekmē arvien 
lielāku Eiropas daļu, tiek lēsts, ka 20–40 % 
Eiropā pieejamā ūdens joprojām tiek 
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izšķērdēts, piemēram, noplūžu dēļ sadales 
sistēmā. Saskaņā ar pieejamajiem 
modelēšanas rezultātiem joprojām pastāv 
plašas iespējas uzlabot ūdens izmantošanas 
efektivitāti Eiropas Savienībā. Turklāt ir 
sagaidāms, ka augošais pieprasījums un 
klimata pārmaiņu ietekme ievērojami 
palielinās slodzi uz Eiropas ūdens 
resursiem. Ņemot vērā iepriekš minēto, 
Savienībai un dalībvalstīm būtu jārīkojas, 
lai nodrošinātu, ka ūdens ieguvē tiek 
ievēroti pieejamo atjaunojamo ūdens 
resursu ierobežojumi līdz 2020. gadam, 
tostarp uzlabojot ūdens resursu 
izmantošanas efektivitāti ar tādu tirgus 
mehānismu palīdzību kā ūdens cenu 
noteikšana, kas atspoguļo ūdens patieso 
vērtību. Panākumus veicinās novatorisku 
tehnoloģiju, sistēmu un uzņēmējdarbības 
modeļu paātrināta demonstrācija un 
ieviešana, pamatojoties uz Eiropas 
inovācijas partnerības ūdens resursu jomā 
stratēģisko īstenošanas plānu.

izšķērdēts, piemēram, noplūžu dēļ sadales 
sistēmā. Saskaņā ar pieejamajiem 
modelēšanas rezultātiem joprojām pastāv 
plašas iespējas uzlabot ūdens izmantošanas 
efektivitāti Eiropas Savienībā. Turklāt ir 
sagaidāms, ka augošais pieprasījums un 
klimata pārmaiņu ietekme ievērojami 
palielinās slodzi uz Eiropas ūdens 
resursiem. Ņemot vērā iepriekš minēto, 
Savienībai un dalībvalstīm būtu jārīkojas, 
lai nodrošinātu, ka ūdens ieguvē tiek 
ievēroti pieejamo atjaunojamo ūdens 
resursu ierobežojumi līdz 2020. gadam, 
tostarp uzlabojot ūdens resursu 
izmantošanas efektivitāti ar tādu tirgus 
mehānismu palīdzību kā ūdens cenu 
noteikšana, kas atspoguļo ūdens patieso 
vērtību. Panākumus veicinās novatorisku 
tehnoloģiju, sistēmu un uzņēmējdarbības 
modeļu paātrināta demonstrācija un 
ieviešana, pamatojoties uz Eiropas 
inovācijas partnerības ūdens resursu jomā 
stratēģisko īstenošanas plānu un uz 
Eiropas inovācijas partnerību 
lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas 
jomā, kas paredzēta KLP otrā pīlāra 
reformas priekšlikumos.

Grozījums Nr. 24

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 41. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) stimulēt publiskā un privātā sektora 
pētniecības un inovāciju centienus, kas 
vajadzīgi, lai ieviestu novatoriskas 
tehnoloģijas, sistēmas un uzņēmējdarbības 
modeļus, kas paātrinās pāreju uz resursu 
ziņā efektīvu ekonomiku ar zemu oglekļa 
emisiju līmeni un samazinās šīs pārejas 
izmaksas;

(c) stimulēt publiskā un privātā sektora 
pētniecības un inovāciju centienus, kas 
vajadzīgi, lai ieviestu novatoriskas 
tehnoloģijas, sistēmas un uzņēmējdarbības 
modeļus, kas paātrinās pāreju uz resursu 
ziņā efektīvu ekonomiku ar zemu oglekļa 
emisiju līmeni, samazinās šīs pārejas 
izmaksas un palīdzēs līdz 2025. gadam par 
50 % samazināt pārtikas atkritumu 
apjomu visā pārtikas ķēdē;
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Grozījums Nr. 25
Lēmuma priekšlikums

Pielikums – 50. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

50. Klimata pārmaiņas vēl vairāk saasinās 
vides problēmas, izraisot ilgstošus sausuma 
periodus un karstuma viļņus, plūdus, 
vētras, meža ugunsgrēkus un jaunas vai 
bīstamākas cilvēku, dzīvnieku vai augu 
slimības. Jāveic īpaši pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka ES ir pienācīgi sagatavota 
ietekmei un izmaiņām, ko rada klimata 
pārmaiņas, tas ir, jāstiprina vides, 
ekonomiskā un sociālā izturētspēja. Tā kā 
klimata pārmaiņu ietekme skar un arī 
turpmāk skars daudzas nozares, ES 
politikas jomās vairāk jāintegrē 
pielāgošanās un katastrofu riska 
pārvaldības apsvērumi.

50. Klimata pārmaiņas vēl vairāk saasinās 
vides problēmas, izraisot ilgstošus sausuma 
periodus un karstuma viļņus, plūdus, 
vētras, meža ugunsgrēkus un jaunas vai 
bīstamākas cilvēku, dzīvnieku vai augu 
slimības. Jāveic īpaši pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka ES ir pienācīgi sagatavota 
ietekmei un izmaiņām, ko rada klimata 
pārmaiņas, tas ir, jāstiprina vides, 
ekonomiskā un sociālā izturētspēja. Tā kā 
klimata pārmaiņu ietekme skar un arī 
turpmāk skars daudzas nozares, ES 
politikas jomās vairāk jāintegrē 
pielāgošanās un katastrofu riska 
pārvaldības apsvērumi. Vienlaikus ir arī 
svarīgi sniegt visvairāk skarto nozaru 
uzņēmējiem, piemēram, lauksaimniekiem, 
precīzāku informāciju par klimata 
pārmaiņu riskiem, ko izraisa slikta 
prakse, kā arī par efektīviem pielāgošanās 
risinājumiem.

Grozījums Nr. 26
Lēmuma priekšlikums

Pielikums – 62. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

62. Komisija ne vien palīdzēs dalībvalstīm 
uzlabot atbilstību noteikumiem, bet arī 
savas kompetences ietvaros turpinās 
nodrošināt, ka tiesību akti atbilst mērķim 
un atspoguļo jaunākos zinātnes 
konstatējumus. Kopumā juridiskās 
saistības, kas ir pietiekami skaidras un 
precīzas, tiks ietvertas regulās, kam ir tieša 
un izmērāma ietekme un kas rada mazāk 
nekonsekvences īstenošanā. Komisija 

62. Komisija ne vien palīdzēs dalībvalstīm 
uzlabot atbilstību noteikumiem, bet arī 
savas kompetences ietvaros turpinās 
nodrošināt, ka tiesību akti ir samērīgi, kā 
arī atbilst mērķim un atspoguļo jaunākos 
zinātnes konstatējumus. Kopumā juridiskās 
saistības, kas ir pietiekami skaidras un 
precīzas, tiks ietvertas regulās, kam ir tieša 
un izmērāma ietekme un kas rada mazāk 
nekonsekvences īstenošanā. Komisija 
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pastiprinās rezultātu rādītāju
("scoreboards") izmantošanu un citus 
veidus, kā publiski sekot līdzi tam, kā 
dalībvalstīs tiek īstenoti konkrēti tiesību 
akti.

pastiprinās saziņu, rezultātu rādītāju
("scoreboards") izmantošanu un citus 
veidus, kā publiski sekot līdzi tam, kā 
dalībvalstīs tiek īstenoti konkrēti tiesību 
akti un nodrošināts, ka sabiedrība ir 
informēta par labvēlīgajām tendencēm 
vides aizsardzībā.

Grozījums Nr. 27
Lēmuma priekšlikums

Pielikums – 63. punkts – 2. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) izstrādāt kooperatīvās stratēģijas 
vides un dabas aizsardzības jomā, 
sadarbojoties dažādiem saistītajiem 
dalībniekiem, kā arī veikt plašāku 
informācijas apmaiņu par izmēģinātu un 
pārbaudītu praksi.

Grozījums Nr. 28
Lēmuma priekšlikums

Pielikums – 63. punkts – 2. daļa – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eb) regulāri pārbaudīt spēkā esošos 
tiesību aktus, lai nodrošinātu, ka ar vides 
tiesību aktiem saistītie pasākumi ir 
samērīgi, īstenojami un vērsti uz noteiktu 
mērķi.

Grozījums Nr. 29
Lēmuma priekšlikums

Pielikums – 71. punkts – 2. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) nodrošināt saziņu un labvēlīgo 
attīstības tendenču izplatīšanu attiecībā uz 
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dabas aizsardzību.

Grozījums Nr. 30
Lēmuma priekšlikums

Pielikums – 75. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

75. Privātais sektors arī jāmudina izmantot 
iespējas, ko piedāvā jaunā ES finanšu 
sistēma, lai palielinātu tā līdzdalību pūliņos 
sasniegt vides un klimata mērķus, jo īpaši 
saistībā ar ekoinovāciju pasākumiem un 
jaunu tehnoloģiju ieviešanu, īpašu 
uzmanību pievēršot MVU. Publiskā un 
privātā sektora iniciatīvas ekoinovāciju 
jomā jāveicina ar Eiropas inovācijas 
partnerībām, piemēram, ar inovācijas 
partnerību ūdens jomā. Izmantojot jauno 
sistēmu inovatīviem finanšu 
instrumentiem, jāatvieglo privātā sektora 
piekļuve ieguldījumu finansējumam vides 
jomā, jo īpaši bioloģiskajā daudzveidībā un
klimata pārmaiņās. Eiropas uzņēmumi 
būtu arī turpmāk jāmudina finanšu 
pārskatos sniegt vides informāciju – vairāk, 
nekā to paredz spēkā esošie ES tiesību akti.

75. Privātais sektors arī jāmudina izmantot 
iespējas, ko piedāvā jaunā ES finanšu 
sistēma, lai palielinātu tā līdzdalību pūliņos 
sasniegt vides un klimata mērķus, jo īpaši 
saistībā ar ekoinovāciju pasākumiem un 
jaunu tehnoloģiju ieviešanu, īpašu 
uzmanību pievēršot MVU. Publiskā un 
privātā sektora iniciatīvas ekoinovāciju 
jomā jāveicina ar Eiropas inovācijas 
partnerībām, piemēram, ar inovācijas 
partnerību ūdens jomā un ar Eiropas 
inovācijas partnerību lauksaimniecības 
ražīguma un ilgtspējas jomā, kas 
paredzēta KLP reformas priekšlikumos.
Izmantojot jauno sistēmu inovatīviem 
finanšu instrumentiem, jāatvieglo privātā 
sektora piekļuve ieguldījumu 
finansējumam vides jomā, jo īpaši 
bioloģiskajā daudzveidībā, klimata 
pārmaiņu mazināšanā un augsnes 
aizsardzībā. Eiropas uzņēmumi būtu arī 
turpmāk jāmudina finanšu pārskatos sniegt 
vides informāciju – vairāk, nekā to paredz 
spēkā esošie ES tiesību akti.

Grozījums Nr. 31

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 82. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pakāpeniski atcelt videi kaitīgas 
subsīdijas, bet vairāk izmantot tirgus 
instrumentus, tostarp nodokļu politiku, 
cenu veidošanu un maksas iekasēšanu, un 

(a) uzlabot saikni starp lauksaimniecības 
subsīdijām un sabiedrisko preču 
nodrošināšanu, vairāk izmantot tirgus 
instrumentus, tostarp nodokļu politiku, 
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paplašināt tirgus vides precēm un 
pakalpojumiem, pienācīgi ņemot vērā 
jebkādu negatīvu sociālo ietekmi;

cenu veidošanu un maksas iekasēšanu, un 
paplašināt tirgus vides precēm un 
pakalpojumiem, pienācīgi ņemot vērā 
jebkādu negatīvu sociālo ietekmi;

Grozījums Nr. 32
Lēmuma priekšlikums

Pielikums – 82. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) līdz 2014. gadam izstrādāt un piemērot 
ar vidi saistīto izdevumu paziņošanu un 
uzraudzību ES budžetā, jo īpaši saistībā ar 
klimata pārmaiņām un bioloģisko 
daudzveidību;

(e) līdz 2014. gadam izstrādāt un piemērot 
ar vidi saistīto izdevumu novērtēšanu,
paziņošanu un uzraudzību ES budžetā, jo 
īpaši saistībā ar klimata pārmaiņām un 
bioloģisko daudzveidību;

Grozījums Nr. 33
Lēmuma priekšlikums

Pielikums – 83. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

83. Lai gan vides aizsardzības apsvērumu 
integrēšana citās ES politikas jomās un 
pasākumos kopš 1997. gada ir Līgumā 
noteikta prasība, vispārējais vides stāvoklis 
Eiropā liecina, ka līdz šim panāktais 
progress, lai arī vērā ņemams dažās jomās, 
nav bijis pietiekams, lai mainītu visas 
negatīvās tendences. Lai sasniegtu daudzus 
no šīs programmas prioritārajiem mērķiem, 
vēl efektīvāk būs jāintegrē vides un klimata 
apsvērumi citās politikas jomās, kā arī būs 
vajadzīga saskaņotāka, koordinētāka 
politikas pieeja, kas sniedz vairākas 
priekšrocības. Tam vajadzētu palīdzēt 
nodrošināt, ka grūti kompromisi tiek 
risināti jau sākumā, nevis īstenošanas 
posmā, un ka efektīvāk var mazināt 
nenovēršamu ietekmi. Stratēģiskā ietekmes 
uz vidi novērtējuma direktīva un Ietekmes 
uz vidi novērtējuma direktīva, pareizi tās 

83. Lai gan vides aizsardzības apsvērumu 
integrēšana citās ES politikas jomās un 
pasākumos kopš 1997. gada ir Līgumā 
noteikta prasība, vispārējais vides stāvoklis 
Eiropā liecina, ka līdz šim panāktais 
progress, lai arī vērā ņemams dažās jomās, 
nav bijis pietiekams, lai mainītu visas 
negatīvās tendences. Lai sasniegtu daudzus 
no šīs programmas prioritārajiem mērķiem, 
vēl efektīvāk būs jāintegrē vides un klimata 
apsvērumi citās politikas jomās, kā arī būs 
vajadzīga saskaņotāka, koordinētāka 
sistēmiska politikas pieeja, kas sniedz 
vairākas priekšrocības. Tam vajadzētu 
palīdzēt nodrošināt, ka grūti kompromisi 
tiek risināti jau sākumā nevis īstenošanas 
posmā, un ka efektīvāk var mazināt 
nenovēršamu ietekmi. Stratēģiskā ietekmes 
uz vidi novērtējuma direktīva un Ietekmes 
uz vidi novērtējuma direktīva, pareizi tās 
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piemērojot, ir efektīvi līdzekļi, lai 
nodrošinātu vides aizsardzības prasību 
integrēšanu plānos un programmās, kā arī 
projektos. Vietējām un reģionālām 
iestādēm, kas parasti ir atbildīgas par 
lēmumiem par zemes un jūras teritoriju 
izmantojumu, ir īpaši liela nozīme, 
novērtējot ietekmi uz vidi un aizsargājot, 
saglabājot un uzlabojot dabas kapitālu, arī 
panākot lielāku izturētpēju pret klimata 
pārmaiņu ietekmi un dabas katastrofām.

piemērojot, ir efektīvi līdzekļi, lai 
nodrošinātu vides aizsardzības prasību 
integrēšanu plānos un programmās, kā arī 
projektos. Vietējām un reģionālām 
iestādēm, kas parasti ir atbildīgas par 
lēmumiem par zemes un jūras teritoriju 
izmantojumu, ir īpaši liela nozīme, 
novērtējot ietekmi uz vidi un aizsargājot, 
saglabājot un uzlabojot dabas kapitālu, arī 
panākot lielāku izturētpēju pret klimata 
pārmaiņu ietekmi un dabas katastrofām.

Grozījums Nr. 34
Lēmuma priekšlikums

Pielikums – 85. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

85. Šī programma ietver vairākus 
prioritārus mērķus, kas paredzēti, lai 
uzlabotu integrāciju. Savos priekšlikumos 
par KLP, KZP, Eiropas komunikāciju tīklu
(TEN) un kohēzijas politikas reformām,
Komisija ir iekļāvusi pasākumus, kas 
turpina atbalstīt vides integrāciju un 
ilgtspējību. Lai šī programma izdotos, šīm 
rīcībpolitikām jāturpina palīdzēt sasniegt ar 
vidi saistītos uzdevumus un mērķus. Tāpat 
centieniem, kas galvenokārt paredzēti, lai 
sasniegtu vides uzlabojumus, jābūt tādiem, 
ar kuriem gūst papildu ieguvumus citās 
politikas jomās, kur vien tas iespējams.
Piemēram, centienus atjaunot ekosistēmas 
var virzīt tā, lai labumu gūtu biotopi un 
sugas un piesaistītu oglekļa dioksīdu, 
vienlaikus uzlabojot ekosistēmu 
pakalpojumu sniegšanu, kas ir vitāli svarīgi 
daudzās ekonomikas nozarēs, piemēram, 
apputeksnēšana vai ūdens attīrīšana 
lauksaimniecībā, un radot "zaļas" 
darbavietas.

85. Šī programma ietver vairākus 
prioritārus mērķus, kas paredzēti, lai vēl 
vairāk uzlabotu integrāciju. Savos 
priekšlikumos par KLP, KZP, Eiropas 
komunikāciju tīklu (TEN) un kohēzijas 
politikas reformām Komisija ir iekļāvusi 
pasākumus, kas turpina atbalstīt vides 
integrāciju un ilgtspējību. Lai šī 
programma izdotos, šīm rīcībpolitikām
spēcīgāk jāturpina palīdzēt sasniegt ar vidi 
saistītos uzdevumus un mērķus. Tāpat 
centieniem, kas galvenokārt paredzēti, lai 
sasniegtu vides uzlabojumus, jābūt tādiem, 
ar kuriem gūst papildu ieguvumus citās 
politikas jomās, kur vien tas iespējams.
Piemēram, centienus atjaunot ekosistēmas 
var virzīt tā, lai labumu gūtu biotopi un 
sugas un piesaistītu oglekļa dioksīdu, 
vienlaikus uzlabojot ekosistēmu 
pakalpojumu sniegšanu, kas ir vitāli svarīgi 
daudzās ekonomikas nozarēs, piemēram, 
apputeksnēšana vai ūdens attīrīšana 
lauksaimniecībā, un radot "zaļas" 
darbavietas.
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Grozījums Nr. 35
Lēmuma priekšlikums

Pielikums – 86. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) integrēt vides un klimata nosacījumus 
un stimulus politikas iniciatīvās, tostarp 
pārskatīt un reformēt esošo politiku un 
pieņemt jaunas iniciatīvas ES un 
dalībvalstu līmenī;

(a) vēl vairāk integrēt vides un klimata 
nosacījumus un stimulus politikas 
iniciatīvās, tostarp pārskatīt un reformēt 
esošo politiku un pieņemt jaunas iniciatīvas 
ES un dalībvalstu līmenī;

Grozījums Nr. 36
Lēmuma priekšlikums

Pielikums – 87. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

87. ES ir blīvi apdzīvota, un līdz 2020. 
gadam 80 % ES iedzīvotāju, visticamāk, 
dzīvos pilsētu un piepilsētu teritorijās. 
Dzīves kvalitāti tieši ietekmēs pilsētvides 
stāvoklis. Pilsētu ietekme uz vidi arī krietni 
pārsniedz to fiziskās robežas, jo pilsētas 
lielā mērā balstās uz piepilsētu un lauku 
reģioniem, lai apmierinātu pieprasījumu 
pēc pārtikas, enerģijas, telpas un resursiem 
un lai uzglabātu atkritumus.

87. ES ir blīvi apdzīvota, un līdz 2020. 
gadam 80 % ES iedzīvotāju, visticamāk, 
dzīvos pilsētu un piepilsētu teritorijās. 
Dzīves kvalitāti tieši ietekmēs pilsētvides 
stāvoklis. Pilsētu ietekme uz vidi arī krietni 
pārsniedz to fiziskās robežas, jo pilsētas 
lielā mērā balstās uz piepilsētu un lauku 
reģioniem, lai apmierinātu pieprasījumu 
pēc pārtikas, enerģijas, telpas un resursiem 
un lai uzglabātu atkritumus. Tāpēc ir 
jāpievērš īpaša uzmanība lauku reģionu 
atbalstam un jaunu darbvietu izveidei 
lauku sektorā.

Grozījums Nr. 37
Lēmuma priekšlikums

Pielikums – 89.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

89.a ES politika nodrošinātības ar pārtiku 
jautājumos būtu jābalsta uz ilgtspējīgu 
lauksaimniecību un taisnīgu tirdzniecību. 
Klimata pārmaiņas rada slodzi dabas 
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resursiem, jo īpaši tādēļ, ka ir jānodrošina 
pietiekams pārtikas daudzums 
pieaugošam cilvēku skaitam un mainās 
patēriņa paradumi. Proteīna importu no 
trešām valstīm, kurās ir nepietiekams 
vides aizsardzības līmenis, varētu 
samazināt, veicinot proteīnaugu 
kultivēšanu Savienībā. Turklāt Savienībai 
ir pienākums pieprasīt, lai tiktu veikti 
pienācīgi divpusēji un daudzpusēji 
tiesiskie vides aizsardzības pasākumi 
attiecīgajos riska reģionos.
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