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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Reģionālās attīstības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina, ka Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF), Kohēzijas fonds un struktūrfondi 
ir paredzēti, lai līdztekus valstu finansējumam sniegtu savu ieguldījumu, nodrošinot, ka 
ātrāk tiek īstenoti ES tiesību akti atjaunojamās enerģijas un energoefektivitātes jomā; tādēļ 
atbalsta to, ka vietējās un reģionālās varas iestādes veicina energoefektivitāti un resursu 
efektīvu izmantošanu, rentablas ilgtermiņa attīstības stratēģijas un videi saudzīgu 
tautsaimniecību, par pamatu izmantojot ilgtspējīgākus ražošanas un patēriņa modeļus;

2. uzsver, ka atbalsts ēku renovācijai, lai panāktu energoefektivitāti, jo īpaši palīdzēs 
reģioniem samazināt oglekļa emisijas, radīt vietējas darbvietas, kā arī palīdzēs 
patērētājiem ietaupīt naudu par apkures rēķiniem;

3. norāda uz to, ka, finansējot enerģētikas un infrastruktūras projektus, vietējām un 
reģionālajām varas iestādēm rūpniecības rajonos ir jācenšas izmantot sinerģijas starp 
valsts un ES publisko finansējumu un privātiem ieguldījumiem, lai atbalstītu inovāciju, 
pētniecību un izstrādi; uzskata, ka lielāki publiskie un privātie ieguldījumi videi saudzīgā 
darbībā rūpniecības rajonos var veicināt nodarbinātību un izaugsmi ar ekoinovācijas, videi 
saudzīgu tehnoloģiju, atjaunojamās enerģijas, kā arī vides jomai paredzētu preču un 
pakalpojumu tirgus izveides palīdzību; atzīmē — lai sekmētu augstvērtīgu darbvietu 
radīšanu, tā cenšoties risināt turpmākās sabiedrības problēmas, ES ir jāizmanto visi 
politikas virzieni un instrumenti, kas pieejami Eiropas līmenī, piemēram, iekšējais tirgus, 
vides un klimata politika, pētniecība un izstrāde, tirdzniecības un konkurences politika, kā 
arī MVU attīstīšana;

4. uzsver — lai gan rūpniecisko rajonu restrukturizācija var būt izmaksu ziņā dārgs 
pasākums, tā ir jāveic, pēc iespējas mazāk ietekmējot budžetu, t. i., galvenokārt izmantojot 
jau pieejamos fondus un atbalsta mehānismus;

5. atzīmē, ka daudzi rūpnieciskie rajoni ir spējuši radīt videi saudzīgas darbvietas, nodrošinot 
finansiālus stimulus lieliem uzņēmumiem, lai tie pārceltos uz attiecīgo rajonu vai paliktu 
tajā; mudina Komisiju arī turpmāk dot iespēju vietējām varas iestādēm piešķirt valsts 
atbalstu lieliem uzņēmumiem un neatsaukt šo iespēju pamatnostādnēs par valsts atbalstu 
reģioniem 2014.– 2020. gadā;

6. uzsver, ka, veltot uzmanību pievienotajai vērtībai visās iedzīvotāju grupās, var pieņemt un 
pilnveidot stratēģijas, stimulēt ikvienu sabiedrības daļu, lai tā kļūtu par inovāciju un 
izaugsmes avotu, un tādējādi risināt sabiedrības problēmas; uzskata, ka ikviena 
rūpnieciskajiem rajoniem paredzēta reģionālā stratēģija, kas veidota, neņemot vērā 
vecuma un dzimuma atšķirības, var būt iemesls tam, ka tiek zaudētas uzņēmējdarbības 
iespējas;

7. uzsver, ka reģionālajās stratēģijās rūpniecības rajoniem kā centrālais elements ir jāiekļauj 
pasākumi augsnes, ūdens un gaisa kvalitātes aizsardzībai, lai nosargātu reģionālo un 
vietējo bioloģisko daudzveidību un dabas resursus, kā arī pasākumi augsnes un ūdens 
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attīrīšanai, lai izbeigtu videi kaitīgu vielu nonākšanu dabā; uzsver, ka tāpēc reģionālajās 
stratēģijās būtu jāapsver pasākumi, kas sekmē Atkritumu pamatdirektīvas, Ūdens 
pamatdirektīvas un Gaisa kvalitātes direktīvas mērķu sasniegšanu; uzskata, ka, īstenojot 
šīs stratēģijas turklāt ir jācenšas aizsargāt un saglabāt vidi un fizisko telpu, vienlaikus 
nodrošinot lielāku ekoloģisko efektivitāti un ilgtspēju;

8. uzskata, ka ir svarīgi, lai rūpniecības rajoniem paredzētās stratēģijas ietvertu integrētu 
pieeju ilgtspējīga transporta iespējām uz un no šādiem rajoniem gan izejvielu, preču un 
personāla, gan nepieciešamās — esošās vai plānotās — infrastruktūras ziņā, un ka tādējādi 
var samazināt pilsētas un rūpniecisko rajonu ietekmi uz vidi, kā arī nodrošināt, lai būtu 
apmierinātas arī vietējo iedzīvotāju vajadzības, vienlaikus aizsargājot dabas resursus un 
kapitālu un labvēlīgi ietekmējot cilvēka veselību;

9. uzskata, ka vides uzlabošanai rūpnieciskajos rajonos izšķiroši svarīgi ir pievērst vairāk 
uzmanības labākajai praksei un veicināt tās izplatību tādās jomās kā pārvadājumi, 
izmantojot iekšējos ūdens ceļus, pārvadājumi pa okeānu, dzelzceļa preču pārvadājumi un 
viedie transporta mezgli un tīkli;

10. īpaši akcentē to, ka ir svarīgi Seveso III direktīvu efektīvi transponēt dalībvalstīs, lai 
samazinātu iespējamo apdraudējumu iedzīvotājiem, kas dzīvo attiecīgo rūpniecisko rajonu 
tiešā tuvumā, lai iedzīvotāji būtu pienācīgi informēti par iespējamo apdraudējumu un lai 
viņus ciešāk iesaistītu lēmumu pieņemšanā par zemes izmantošanu, tā panākot, ka šie 
lēmumi ir ilgtspējīgāki un ka tiek maksimāli novērsti iespējamie kompromisi starp 
sociālajiem, ekonomiskajiem un vides mērķiem un šo jomu vajadzībām; šajā sakarībā 
prasa apmainīties ar labāko praksi attiecībā uz to, kā veiksmīgāk nošķirt rūpnieciskos un 
dzīvojamos rajonus; visbeidzot, atbalsta viedokli, saskaņā ar kuru reģionālās pašvaldības 
ir jāmudina, ievērojot ES tiesību aktus, izstrādāt iepriekšminētās stratēģijas sadarbībā ar 
iedzīvotāju pārstāvības grupām un asociācijām, tā iesākot visaptverošu lēmumu 
pieņemšanas procesu, kurā iedzīvotāji kā pilntiesīgi partneri ir iesaistīti visos reformas 
procesa posmos, un nodrošinot sabiedrības līdzdalību;

11. atzīmē, ka daudzās bijušajās un novecojušajās rūpnieciskajās teritorijās vēl ir daudz 
iespēju uzlabot energoefektivitāti, piemērojot mūsdienīgas tehnoloģijas un būvniecības 
standartus, un ka tas sniegs labumu gan attiecīgajai reģionālajai ekonomikai, gan videi;

12. norāda, ka līdzekļus videi saudzīgiem ieguldījumiem var iegūt, pārdodot bijušos 
rūpnieciskos īpašumus, kas atrodas pievilcīgās vietās, piemēram, ostu teritorijās vai upju 
krastos, un norāda, ka šādi varētu mazināt vajadzību pēc publiskā finansējuma.
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