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Ceļvedis resursu ziņā efektīvai Eiropai

Būt ilgtspējīgiem vai nebūt

Pasaules lielākās krāsu ražotnes izpilddirektors 2011. gada 20. oktobrī, iepazīstinot ar 
neapmierinošajiem trešā ceturkšņa rādītājiem, runāja par sava uzņēmuma lielāko problēmu —
„resursu cenu paaugstināšanās cunami”. Gada laikā resursu cenas paaugstinājās par 
EUR 700–800 miljoniem, veidojot EUR 4 miljardu kopējo apgrozījumu. Tajā pašā nedēļā 
„Bloomberg News” publiskoja informāciju par to, ka naftas un gāzes uzņēmumi izpētei šogad 
ir iztērējuši nepieredzēti lielu summu — USD 70 miljardus. Šie uzņēmumi spiežas zemeslodē, 
lai iegūtu resursus vietās, kur tiem ir ļoti grūti piekļūt. Nonākot galējībās, resursus iegūst 
Arktikā, tropu dziļjūrās un Antarktīdas tuvumā. Šie divi piemēri apliecina, ka resursu 
nepietiekamības un efektivitātes problēma ir jārisina steidzami.

Tiek lēsts, ka 2050. gadā zemeslodi apdzīvos 9 miljardi cilvēku. Viņi visi gribēs dzīvot labāk, 
un pieprasījums pēc dabas resursiem būtiski palielināsies. FAO apgalvo, ka līdz tam laikam 
pārtikas ražošana ir jāpalielina par 70 %. Kā norādīts ceļvedī, ņemot vērā pašreizējo resursu 
lietošanas ātrumu, mums vajadzētu vairāk nekā divas zemeslodes, lai sevi uzturētu.

Lai nodrošinātu savu labklājību un dotu turpmākajām paaudzēm iespēju izmantot tās 
priekšrocības, ko izmantojam pašlaik, mums ir jāsāk darboties planētas robežās un jānošķir 
ekonomikas izaugsme no resursu izmantošanas. Fiziskai izaugsmei ir ierobežojumi: mums sāk 
pietrūkt resursu, kas ir mūsu ekonomiku un ikdienas dzīves pamatā. Bet resursu 
nepietiekamība kļūst aktuālāka ne tikai ģeoloģisku un citu dabas radītu ierobežojumu dēļ: 
arvien lielāka nozīme ir politiskajiem aspektiem. Valstis slēdz savas robežas konkrētu resursu 
dēļ, jo vēlas tos izmantot pašas. Arvien biežāk resursu izmantošanu saista ar ekonomisku un 
politisku neaizsargātību un cīņu par varu. Tas veicina izejvielu cenu paaugstināšanos un 
nestabilitāti, kā arī arvien lielāku galveno dabas resursu trūkumu. Tomēr problēmas saistībā ar 
atjaunojamiem un neatjaunojamiem resursiem atšķiras. Attiecībā uz atjaunojamiem resursiem 
galvenais uzdevums ir nodrošināt pēc iespējas ilgtspējīgākā veidā iegūtu resursu izmantošanas 
līmeni, vienlaikus nodrošinot vienlīdzīgu piekļuvi tiem. Attiecībā uz neatjaunojamiem 
resursiem galvenais uzdevums ir gādāt, lai tie neizsīktu vai nekļūtu pārāk dārgi, kā arī 
samazināt to ieguvē radīto negatīvo ietekmi uz vidi.

Tādēļ pāreja uz resursu ziņā efektīvāku sabiedrību ir svarīga gan no ekonomiskā, gan no vides 
aizsardzības viedokļa. Efektīvāka resursu izmantošana vienkārši ir ekonomikas vajadzība. Un, 
ja tas tā ir ekonomikā kopumā, tad tas noteikti attiecas arī uz uzņēmumiem — nākotne būs 
tikai ilgtspējīgai uzņēmējdarbībai. Ir būtiski, lai mēs atzītu un pilnīgi izmantotu efektīvākas 
resursu izmantošanas radītās ekonomiskās iespējas. Šajos ekonomiski grūtajos laikos resursu 
efektīva izmantošana var būt dzinējspēks darbavietu un veselīgas dzīves vides radīšanai, 
vienlaikus samazinot mūsu atkarību no aizvien dārgākajiem dabas resursiem. Šādu būtisku 
pārmaiņu dēļ neizbēgami būs gan ieguvēji, gan zaudētāji. Lai nebūtu zaudētāju un lai 
atbalstītu ieguvējus, ir jānosaka mērķi un politiskās nostādnes pēc iespējas drīzākai šo mērķu 
īstenošanai. Uzmanība jāpievērš ne tikai ražošanai, bet arī patēriņam. Viens no aktuālākajiem 
uzdevumiem ir mainīt patēriņa modeļus, tostarp cilvēku ēšanas paradumus, ņemot vērā 
zemeslodes resursu ierobežotību.
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Jāatceras, ka tas attiecas ne tikai uz ES. Arī citas valstis, risinot ar vides aizsardzību un 
ekonomiku saistītas problēmas, jau ir radikāli uzlabojušas savu resursu izmantošanas 
efektivitāti. Japāna patlaban ir vadībā, no 2000. līdz 2005. gadam samazinot savu resursu 
izmantošanu par 14 % papildus iepriekš veiktajiem samazinājumiem1. Arī Ķīna un tādas 
valstis kā Indija un Brazīlija apzinās ekonomisko nepieciešamību veikt reformas. Ir 
paredzams, ka būtiski palielināsies videi labvēlīgu produktu tirgus. Piemēram, tiek lēsts, ka 
ekoloģiskās rūpniecības nozaru kopējais pārdošanas apjoms sasniedz EUR 1,7 triljonus gadā 
un ik gadu palielinās par aptuveni 5 %. Ir jānodrošina, ka šajā pārejā uz videi nekaitīgu 
izaugsmi ES un Eiropas uzņēmumi ir vadībā.  Vai nu uzņēmumi turpmāk izmantos 
ilgtspējīgas metodes, vai arī nedarbosies vispār. Nav runas par to, vai uzņēmumi sāk izmantot 
ilgtspējīgākas metodes, bet gan par to, vai tie šīs pārmaiņas veic pietiekami ātri, lai spētu 
darboties starptautiskā mērogā.

Draudošā resursu krīze

Vai resursi patiesi izsīkst? Konkrēts piemērs ir fosfors, kas jau ir ļoti ierobežots resurss. Kopš 
20. gs. deviņdesmitajiem gadiem ASV un Ķīna šo resursu patur sev. Vēl lieli fosfora krājumi 
ir Ziemeļāfrikā, kur stāvoklis patlaban ir nestabils. ES ir jānodrošina fosfora pieejamība, jo 
cilvēce bez tā neizdzīvos. Pasaulē tiek iegūts piecreiz vairāk resursu, nekā cilvēki faktiski 
patērē pārtikā. Jau tagad ir iespējams pārstrādāt fosforu, piemēram, no notekūdeņu dūņām, bet 
šis process ir jāpaātrina. Līdz 2020. gadam ES varētu būt pilnīgi neatkarīga fosfora importa 
jomā.

Vēl viens piemērs ir retzemju elementi, kuri ir būtiski, lai pabeigtu pāreju uz ilgtspējīgu 
enerģiju. Paradoksāli, bet ar pašreizējām tehnoloģijām būtu neiespējami nodrošināt tādu 
pieprasījumu pēc retzemju elementiem saules paneļiem un vējdzirnavām, kāds vajadzīgs, lai 
īstenotu pašreizējos mērķus atjaunojamo resursu jomā. Ja mūsu mērķis ir arvien vairāk 
izmantot elektriskos automobiļus, tad visticamāk strauji palielināsies vajadzīgā litija 
daudzums.

Arī citi kopējie resursi tiek pārlieku izmantoti. Tiešās tautsaimniecības izmaksas, ko rada 
bioloģiskās daudzveidības un aramzemes (aramkārtas) zudums, kā arī ūdens un gaisa 
kvalitātes pasliktināšanās, var nebūt pamanāmas patlaban, bet atjaunošanas izmaksas būtu 
daudz lielākas nekā izmaksas par vismaz pašreizējā stāvokļa saglabāšanu. Bioloģiskā 
daudzveidība ir pamats tik daudz kam, ko uztveram kā pašsaprotamu. Bioloģiskās 
daudzveidības vides aizsardzības, ekonomiskās un sociālās vērtības ir būtiskas ekonomikas un 
tehnoloģiskajai attīstībai. Piemēram, zivsaimniecības un jūras produktu ražošanas nozaru 
produktivitāte ir atkarīga no dabas ekosistēmām. Tomēr ik nedēļu kāda vērtīga mūsu planētas 
suga tiek virzīta tuvāk iznīcībai, neapdomājot šādas rīcības iespējamās sekas.

Šie piemēri bez šaubām apliecina, ka ES ir jāpieņem stratēģiska pieeja, lai risinātu problēmas, 
kurās apvienojas ekonomiskie, vides aizsardzības un sociālie aspekti. Resursu efektīvas 
izmantošanas stratēģija, Komisijas pamatiniciatīva, ir šāda pieeja. Šī stratēģija ir jāvērtē 
atzinīgi, jo mūsu ekonomikai ir jākļūst ilgtspējīgai. Lai to īstenotu, mums vajag labāku 

                                               
1 Komisijas dienestu darba dokuments Nr. 1, kas pievienots paziņojumam COM(2011)571.



PE475.847v01-00 4/6 DT\882253LV.doc

LV

politikas integrāciju un ilgtspējīguma aspektu ieviešanu visās politiskajās nostādnēs, arī 
ekonomikas jomā. 

Komisijas ceļvedis resursu ziņā efektīvai Eiropai

Mums visiem vajadzētu atbalstīt Eiropas Komisijas redzējumu. Līdz 2050. gadam ES 
ekonomika būs attīstījusies, ievērojot resursu ierobežotību un zemeslodes robežas, tādējādi 
veicinot pasaules ekonomikas pārveidošanos. Mūsu ekonomika būs konkurētspējīga, 
iekļaujoša un nodrošinās augstu dzīves līmeni ar daudz mazāku ietekmi uz vidi. Visi resursi 
— sākot no izejvielām, līdz enerģijai, ūdenim, gaisam, zemei un augsnei — tiks ilgtspējīgi 
pārvaldīti. Būs sasniegts pavērsiena punkts klimata pārmaiņu problēmas risināšanā, bet 
bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmu pakalpojumi, kas ir tās pamatā, tiks aizsargāti, 
novērtēti un lielā mērā atjaunoti.

Varētu domāt, ka ar pašreizējiem mērķiem un politiskajām nostādnēm klimata pārmaiņu jomā 
ir pietiekami, lai mēs virzītos pretī ilgtspējīgumam un šā redzējuma īstenošanai. Patiesībā ar 
to nepietiek. Resursu izmantošanas efektivitāte ir ļoti plašs jēdziens, kam jāietver visi dabas 
resursi. Tāpēc Komisija nekļūdās, izvēloties plašu skatījumu. Ceļvedī iztirzātas pareizās 
problēmas. Tā mērķis ir palielināt ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu, pārvērst atkritumus 
resursā, atbalstīt pētniecību un inovācijas, pakāpeniski atteikties no videi kaitīgām subsīdijām, 
novērtēt un uzskaitīt ekosistēmu pakalpojumus, risināt bioloģiskās daudzveidības zuduma 
problēmu, pāriet uz aprites ekonomiku, nodrošināt labas ūdens un gaisa kvalitātes standartus, 
līdz 2050. gadam apturēt aizņemtu zemes platību tīro pieaugumu, sasniegt visu ES jūras 
ūdeņu labu vides stāvokli, kā arī līdz 2015. gadam nodrošināt zvejošanu ar pēc iespējas 
ilgtspējīgāku produktivitāti.

Komisija pamatoti norāda, ka rūpnieciski attīstītajās valstīs pārtikas, mājokļu un mobilitātes 
aprites cikla ietekme uz vidi veido 70–80 %. Tāpēc tam jāpievērš īpaša uzmanība, un šī 
problēma jārisina vienoti, izmantojot tiesību aktus klimata pārmaiņu un enerģijas jomā, kā arī 
iniciatīvas, lai risinātu resursu vispārējās izmantošanas problēmu.

Nākotnes perspektīvas

Ceļveža analīze ir lieliska. Bet ir jāpanāk virzība vairākos aspektos, lai īstenotu noteikto 
redzējumu. Eiropas Komisija šķiet diezgan piesardzīga ierosināto politisko instrumentu jomā. 
Redzējuma mērķis instrumentos nav atspoguļots. Ceļvedī ir ne vien nožēlojami neskaidri 
norādīti tiesību aktu instrumenti, kurus varētu izmantot, bet arī nav īstas skaidrības par 
Eiropas uzņēmējdarbības nozīmi. Galu galā tieši uzņēmumiem lielā mērā nāksies īstenot 
noteiktās pārmaiņas. Lai pāreja notiktu pietiekami raiti, ir daudz vairāk jāiesaista 
uzņēmējdarbības sabiedrība. Sadarbībā ar rūpniecības nozares pārstāvjiem ir jāizstrādā sīks 
pārejas plāns, piemēram, saistībā ar gaidāmo ES platformu pārejai uz resursu efektīvu 
izmantošanu.

Vēl viens vājais punkts ir dalībvalstu uzdevums. Tās būtiski atpaliek ES politikas nostādņu 
īstenošanā un valsts resursu politikas izstrādē. Komisijai vairāk jāuzsver šī problēma. Viens 
iespējamais risinājums ir iekļaut resursu izmantošanas efektivitātes aspektu Eiropas 
ekonomiskās politikas saskaņošanas pusgadā. Ņemot vērā resursu efektīvas izmantošanas 
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ekonomisko nozīmi, tas lieliski atbilst šiem kritērijiem. Turklāt Komisijai vajadzētu sniegt 
skaidru atbalstu valstu resursu izmantošanas efektivitātes politiku izstrādē.

Vajadzētu arī novirzīt uzmanību nodokļu iekasēšanā no darbaspēka uz nodokļiem vides un 
resursu izmantošanas jomā. Tas ir būtiski ne tikai no resursu izmantošanas, bet arī no nodokļu 
iekasēšanas viedokļa — turpmākajos gados nodokļu bāze saruks, jo iedzīvotāji noveco, un 
būs vajadzīgi jauni ieņēmumu avoti. Nopietni ir jāattiecas arī pret pakāpenisku atteikšanos no 
videi kaitīgām subsīdijām. Ir tādas, kuras budžetos uzliek divkāršu slogu — vispirms, kad 
nauda tiek izmaksāta, un pēc tam ilgtermiņā, kad kaitējums videi ir jānovērš.

Ir svarīgi pēc iespējas drīzāk pilnīgi izmantot šīs pārejas radītās ekonomiskās priekšrocības. 
Komisijai ir jāpasteidzas ar tādu priekšlikumu iesniegšanu, kuri var izveidot īstu iekšējo tirgu 
videi labvēlīgiem produktiem, kas sekmēs to uzņēmumu attīstību, kuri veic ieguldījumus 
resursu efektīvā izmantošanā. Tādējādi tiks uzlabots arī ekomarķējums, ekodizaina prasības 
un vispārējie noteikumi attiecībā uz videi labvēlīgu valsts iepirkumu. Jaunu ekodizaina 
noteikumu radītās iespējas šķiet īpaši daudzsološas.

Lai īstenotu pāreju uz resursu izmantošanas ziņā efektīvu Eiropu, mērķiem ir būtiska nozīme. 
Tiem ir jābūt funkcionāliem un izvērtējamiem. Ideāli būtu virzīties uz vienu vispārēju mērķi 
un rādītāju, kas atspoguļo virzību ES kopumā. Ir būtiski, lai tas atspoguļotu ES kopējo resursu 
izmantošanas ietekmi, iekļaujot arī ārpus ES esošo resursu izmantošanu. Komisija pamatoti 
secina, ka vēl ir jāstrādā, lai iegūtu visu vajadzīgo rādītāju kopumu, tāpēc atzinīgi ir jāvērtē 
Komisijas paredzētā plašā apspriešanās ar ieinteresētajām pusēm. Taču laiku zaudēt nedrīkst, 
un ir jānorāda, ka daudz darba šajā sakarā jau ir paveikušas dalībvalstis, kā arī, piemēram, 
Eurostat, Eiropas Vides aģentūra un Kopīgais pētniecības centrs. Jau ir pieejami rādītāji 
attiecībā uz atkritumiem, gaisa kvalitāti, ūdeni un zemi. Ir svarīgi sākt izmantot šos rādītājus, 
lai izvērtētu virzību tādu apakšmērķu sasniegšanā, kurus mēs varētu noteikt tagad, nevis 
2013. gadā.

Paralēli tam vajadzētu sākt izmēģinājuma projektus, lai virzītos uz aprites ekonomiku jomās, 
kurās tas ir visvairāk vajadzīgs un kurās ir iespējas, piemēram, attiecībā uz fosforu.

Eiropas Parlamenta nozīme

Eiropas Parlamentam ir izšķiroša nozīme attiecībā uz resursu izmantošanas ziņā efektīvas 
Eiropas izveidi un ekonomikas pārveidi. Ir jāpārtrauc īstenot savtīgās intereses, kuru pamatā ir 
īstermiņa ekonomiski ieguvumi. Tomēr ne tikai uzņēmējdarbības sabiedrībā šīm savtīgajām 
interesēm dažkārt ir konservatīva nozīme. Arī Eiropas Komisijā ir notikusi vērā ņemama cīņa 
par resursu efektīvas izmantošanas aspekta vietu politiskajā darba kārtībā un par ceļvedi.

Eiropas Parlamentam ir jādomā tālāk par šiem īstermiņa ekonomiskajiem ieguvumiem un 
jākoncentrējas uz nākotni. Mēs, politiķi, esam par to atbildīgi.

Eiropas Parlamenta uzdevums ir noteikt un veicināt iespējas saistībā ar drīzāku pāreju uz 
resursu izmantošanas ziņā efektīvu Eiropu. Eiropas Parlamenta deputātiem ir jāpārliecina arī 
savu valstu kolēģi par šīs problēmas nozīmi, lai nodrošinātu, ka tā ir prioritāte arī dalībvalstu, 
ne tikai Briseles politiskajā darba kārtībā.
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Pēc Komisijas rīkotās plašās apspriešanās ar ieinteresētajām pusēm un referenta apspriedēm 
ar Eiropas uzņēmumu, NVO un dalībvalstu pārstāvjiem var skaidri izdarīt vienu secinājumu. 
Ir vajadzīga konsekventa ES politika un skaidri noteikts nākotnes redzējums. Skaidrs 
redzējums uzņēmumiem raidīs skaidru vēstījumu par noteiktajiem ilgtermiņa mērķiem. 
Konsekventa Eiropas politika ar pēc iespējas labākiem rādītājiem un mērķiem uzņēmumos 
radīs drošības sajūtu, kas tiem vajadzīga, lai varētu veikt nepieciešamos ieguldījumus 
konkurētspējīgas pozīcijas saglabāšanai.

Eiropas Parlamentam ir jāizrāda atbildība, ne tikai atbalstot ceļvedi resursu ziņā efektīvai 
Eiropai un rīkojoties jomās, kur tas jau ir iespējams, bet arī attiecībā uz konkrētiem 
pasākumiem, ar kuriem savu pilnvaru termiņā saskarsimies turpmākajos gados. Šajā 
stratēģijā, protams, ietilpst arī pašreizējās lauksaimniecības, zivsaimniecības un reģionālās 
politikas pārskatīšana. Ir ļoti svarīgi, lai gaidāmajā Septītajā vides rīcības programmā 
uzmanība tiktu pievērsta resursu efektīvas izmantošanas jēdzienam un lai tas tiktu attīstīts 
nākamajā ilgtspējīga patēriņa un ražošanas rīcības plānā.

Parlamentam ir jāuzsver, ka resursu efektīvas izmantošanas problēma ir jārisina steidzami. 
Mēs nedrīkstam par zemu novērtēt resursu nepietiekamības ietekmi uz mūsu turpmāko 
labklājību. Tāpēc ir jāturpina izstrādāt stratēģiju ES un īpaši dalībvalstu līmenī, kā arī 
pastāvīgi jāiekļauj resursu efektīvas izmantošanas aspekts citās politiskajās nostādnēs.

___________________


