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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Īpašo komiteju ilgtspējīgas Eiropas Savienības politisko uzdevumu un budžeta resursu 
plānošanai laikposmam pēc 2013. gada rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka ilgtspējīgas ekonomikas nodrošināšana nākotnē jāuzskata ne tikai par morālu 
mērķi, bet vienlīdz lielā mērā arī par ekonomisku nepieciešamību; uzskata, ka ES jābūt šo 
pārmaiņu līderei un jāveicina pāreja uz ilgtspējīgu zemas oglekļa emisijas sabiedrību, 
samazinot enerģijas patēriņu, decentralizējot energoapgādi, vairāk izmantojot atjaunojamo 
enerģiju un nodrošinot ekosistēmu noturību, lai saglabātu ES rūpniecības konkurētspēju 
un nodrošinātu tīru un veselīgu dzīves vidi;

2. atgādina, ka nākamā finanšu plāna darbības periodā būs jāsasniedz stratēģijas „Eiropa 
2020” mērķi, jo īpaši klimata un enerģētikas jomā izvirzītie 20/20/20 mērķi, tostarp 
emisiju samazināšanas mērķa palielināšana līdz 30 %, kā arī būs jāsasniedz 
pamatiniciatīvas „Resursu ziņā efektīva Eiropa” mērķi;

3. atkārtoti norāda, cik svarīgi ir pārveidot ES ekonomiku par resursu ziņā efektīvu 
ekonomiku; tādēļ uzskata, ka ES ir jāizmanto tās budžets, lai veicinātu resursu 
izmantošanas un atkarības no importa samazināšanu, vienlaikus palielinot pārstrādi un 
atjaunošanu tādās jomā kā atkritumi, ūdens, materiāli un zeme;

4. uzsver, ka ir jāveicina vides, sabiedrības veselības un klimata jomā izstrādāto ES tiesību 
aktu un izvirzīto mērķu integrācija nozaru politikā (tostarp KLP, kohēzijas politikā, 
patērētāju aizsardzības politikā, KZP un attīstības politikā); tādēļ ierosina horizontāli 
koordinēt ES finansējumu, lai nodrošinātu atbilstību ES vides un sabiedrības veselības 
tiesību aktiem un to, ka izdevumi no ES budžeta tiešām veicina vides politikas mērķu 
sasniegšanu, un, kā ierosināts Komisijas budžeta pārskatīšanā, noteikt par pienākumu 
pārredzamā veidā apzināt gadījumus, kad nozaru programmas ir veicinājušas stratēģijā 
„Eiropa 2020” klimata jomā izvirzīto mērķu sasniegšanu; uzsver turpmāko pētniecības un 
jauninājumu programmu nozīmību to ES mērķu sasniegšanā, kas saistīti ar gudru, 
ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi;

5. ir pārliecināts, ka no ES budžeta ir jāatbalsta sabiedrisko labumu nodrošināšana, ko tirgus, 
visticamāk, nespēs pienācīgi veikt; sabiedriskais labums vides jomā ietver bioloģiskās 
daudzveidības un ekosistēmu saglabāšanu, neskartas dabas teritorijas, klimata stabilitāti 
un oglekļa dioksīda absorbcijas spēju, ūdensapgādi un tā kvalitāti, gaisa un augsnes 
kvalitāti, spēju novērst ugunsgrēku un plūdu sekas, kā arī vērtīgu kultūrainavu un 
vēsturisko ainavu saglabāšanu; tādēļ uzskata, ka kopējai lauksaimniecības politikai ir 
jāatalgo lauksaimnieki un zemes apsaimniekotāji, kas nodrošina sabiedrisko labumu, 
piemēram, pievilcīgus lauku rajonus ar lielu bioloģisko daudzveidību, un ka 
struktūrfondiem un Kohēzijas fondam jāveicina ekoloģiski ilgtspējīga attīstība un pāreja 
uz zema enerģijas patēriņa un resursu ziņā efektīvu sabiedrību;

6. prasa visus struktūrpolitikas un kohēzijas politikas instrumentus jaunajā finansēšanas 
periodā virzīt uz siltumnīcefekta gāzu emisiju rentablu samazināšanu atbilstoši 
stingrākajam emisiju samazināšanas uzdevumam, kas 2020. gadam noteikts saskaņā ar 
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2°C mērķi;

7. uzsver, ka ir jāpaplašina dalībvalstu un ES konti, tajos ietverot arī vides jautājumus, lai 
veicinātu Eiropas ekonomikas pārveidi par videi saudzīgāku ekonomiku, kas nodrošinātu 
ilgtermiņa ekonomisko izaugsmi un labklājību, kā cita starpā norādījusi Eiropas Vides 
aģentūra 2010. gada ziņojumā par Eiropas vides stāvokli un perspektīvām;

8. ir pārliecināts, ka tikai saskaņots ES budžets var tiešām nodrošināt maksimālus rezultātus; 
atkārtoti norāda, ka saskaņotāka budžeta politika nozīmē, ka saskaņošana notiek ne tikai 
starp dažādām politikas jomām, bet arī starp dalībvalstu un ES budžetu;

9. uzsver, ka ES izdevumiem jābūt vairāk mērķorientētiem un tie jākoncentrē uz projektiem, 
kas Eiropas mērogā sniedz vislielāko labumu sabiedrībai un veicina svarīgāko ES mērķu 
sasniegšanu, t. i., pāreju uz zemu oglekļa emisiju ekonomiku un saskaņotu atbalstu „tīrai” 
un videi saudzīgai izaugsmei;

10. pauž bažas par videi kaitīgu subsīdiju finansiālajām sekām un ietekmi uz politiku; uzskata, 
ka ES finansējumam nevajadzētu negatīvi ietekmēt vidi, klimatu, ekosistēmas un 
bioloģisko daudzveidību ES un ārpus tās; tādēļ aicina Komisiju noteikt un ES attiecīgi pēc 
iespējas drīzāk un ne vēlāk kā līdz 2020. gadam pakāpeniski atcelt visas videi kaitīgās 
subsīdijas saskaņā ar Nagojas sanāksmē Konvencijā par bioloģisko daudzveidību (KBD) 
ietverto apņemšanos, kā arī prasa nodrošināt, lai viss ES budžets būtu pārbaudīts, novēršot 
klimata un bioloģiskās daudzveidības jomai kaitīgas subsīdijas; šādu kaitīgu subsīdiju 
atcelšana radīs brīvos līdzekļus, ko varēs izmantot, piemēram, videi saudzīgu darbavietu 
izveidei; turklāt prasa izvērtēt ES maksājumus pirms to veikšanas, lai nodrošinātu, ka tie 
negatīvi neietekmē vai neapdraud ES mērķus klimata, enerģētikas, bioloģiskās 
daudzveidības un resursu jomā;

11. tādēļ ir pārliecināts, ka viss ES finansējums pirms tā izlietošanas ir jāpārbauda, novēršot 
klimata un vides jomai kaitīgas subsīdijas, lai garantētu, ka tas negatīvi neietekmē ES 
mērķu sasniegšanu vides, klimata, bioloģiskās daudzveidības un resursu izmantošanas 
jomā; atkārtoti norāda, ka pēc tam jāveic atbilstoša uzraudzība, lai nodrošinātu izvirzīto 
mērķu sasniegšanu un prasību ievērošanu un aktīvi veicinātu 2020. gadam izvirzīto mērķu 
sasniegšanu klimata, enerģētikas un bioloģiskās daudzveidības jomā;

12. pauž bažas par ES izdevumu nepārredzamību un ir pārliecināts, ka atklāts un pārredzams 
visu iedzīvotāju informēšanas process stiprinās kopienas nākotni un ka tādēļ ir pilnībā, 
savlaicīgi un pieejami jāatklāj ES budžeta izdevumi;

13. atgādina, cik svarīgi ir sasniegt ES mērķus klimata un bioloģiskās daudzveidības jomā, un 
mudina ES nodrošināt, ka šie mērķi atspoguļojas visās citās politikas jomās; aicina ES 
apņemties nodrošināt pienācīgu strukturētu finansējumu šo mērķu sasniegšanai un vēl 
vairāk veicināt jaunattīstības valstu spēju tos pasākumus, kas saistīti ar vidi un klimata 
pārmaiņu novēršanu un pielāgošanos tām, iekļaut visās nozarēs un ekonomikas attīstības 
plānos;

14. prasa, lai ES budžetā būtu paredzēts pietiekams un strukturēts finansējums galveno vides 
mērķu sasniegšanai un lai dažādos ES fondos būtu paredzēti īpaši līdzekļi ar vides 
saudzēšanu saistītām jomām, piemēram, energotaupībai, atjaunojamai enerģijai, 
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ilgtspējīgai lauksaimniecībai un sabiedriskajam transportam, tādējādi veicinot ES 
ekonomikas spēku un noturību;

15. joprojām uzskata, ka ES un globālās bioloģiskās daudzveidības mērķu sasniegšanai 
līdzfinansējums Natura 2000 pārvaldībai ir jānodrošina no konkrētas pozīcijas jaunajā ES 
budžeta sistēmā; norāda, ka saskaņā ar TEEB ziņojumu (Ekosistēmu un bioloģiskās 
daudzveidības ekonomika) bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā ieguldīto līdzekļu 
atdeve ir simtkārt lielāka;

16. uzsver, ka nākamajā daudzgadu finanšu shēmā (DFS) jānodrošina ilgtermiņa finansējums 
ar sabiedrības veselību saistītām prioritātēm, veselības veicināšanai un slimību profilaksei, 
jo īpaši izmantojot stratēģisku un efektīvāk pārvaldītu turpmāko pasākumu programmu, 
kas izriet no pašreizējās ES Sabiedrības veselības programmas;

17. atzīst ieguldījumu veselības aprūpes infrastruktūrā pozitīvo ietekmi uz strukturālajām 
reformām veselības aprūpes nozarē un uzsver, ka ir jāsaglabā veselības aprūpes 
infrastruktūrai paredzētie struktūrfondi un jāpiešķir tiem lielāks finansējums, tādējādi 
atbalstot veselības aprūpes sistēmu pielāgošanu un jauninājumus tajās nolūkā panākt 
izaugsmi un ilgtspējību;

18. prasa nākamajā DFS nodrošināt pienācīgu finansējumu apmācībai, pētniecībai un 
aģentūrām, lai veicinātu ES integrēto pieeju nodrošinātībai ar pārtiku un tādējādi 
ilgtermiņā garantētu gan augsta līmeņa nodrošinātību ar pārtiku, gan dzīvnieku veselību 
un labturību visā ES;

19. prasa izglītību un mūžizglītību uzskatīt par svarīgiem sabiedrības veselības uzlabošanas 
faktoriem;

20. uzsver programmas LIFE+ nozīmību, jo tā ir galvenais ES instruments, kas pilnībā 
paredzēts vides jautājumu finansēšanai, un uzsver, ka nākamajā DFS programmai LIFE+
ir jāpiešķir vairāk līdzekļu, lai sasniegtu ES mērķus vides jomā, vienlaikus veicinot 
sinerģiju ar citiem ES finanšu instrumentiem;

21. uzsver, ka Eiropas Revīzijas palātai un dalībvalstu kompetentajām iestādēm ir jānovērtē 
ne tikai ES izdevumu likumība, bet arī to efektivitāte un tas, cik lielā mērā attiecīgie 
pasākumi veicina vides jomā izvirzīto mērķu sasniegšanu;

22. saistībā ar budžeta izpildi nākamās DFS darbības laikā aicina Komisiju pilnveidot un 
regulāri iesniegt Parlamentam galvenos kvalitatīvos un kvantitatīvos darbības rādītājus 
papildus tiem, kas attiecas uz nesamaksātajām saistībām un neuzņemtajām saistībām;

23. mudina Komisiju palielināt turpmāko finanšu instrumentu efektivitāti un lietderību, 
uzlabojot uzraudzību un sniedzot pārskatus par kvalitatīviem darbības rādītājiem;

24. aicina Komisiju iesniegt politikas mērķus katram nākamās DFS darbības gadam, kas dos 
iespēju DFS darbības perioda beigās labāk izvērtēt sasniegtos rezultātus.
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