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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par resursu ziņā efektīvu Eiropu

(2011/2068(INI))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Ceļvedis par resursu efektīvu izmantošanu Eiropā” 
(COM(2011) 0571),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Resursu ziņā efektīva Eiropa — pamatiniciatīva 
saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020” (COM(2011)0021),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Eiropa 2020 — stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2011. gada 13. septembra rezolūciju par efektīvu Eiropas 
stratēģiju izejvielu nodrošināšanai,

– ņemot vērā Padomes secinājumus par Komisijas „Ceļvedi par resursu efektīvu 
izmantošanu Eiropā”, kuru tā pieņēma 2011. gada 19. decembrī (18786/11), un Padomes 
2010. gada 20. decembra secinājumus par izejvielu ilgtspējīgu pārvaldību un ilgtspējīgu 
ražošanu un patēriņu: svarīgs ieguldījums Eiropā, kas efektīvi izmanto resursus,

– ņemot vērā EVA ziņojumu „Vide Eiropā 2010 — stāvoklis un perspektīvas” (SOER 
2010),

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas gaidāmo konferenci par ilgtspējīgu attīstību, 
kas notiks Brazīlijā 2012. gada 20.–22. jūnijā,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Starptautiskās tirdzniecības komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas,
Reģionālās attīstības komitejas un Zivsaimniecības komitejas atzinumus (A6-0057/2012),

A. tā kā pašreizējā ekonomikas un finanšu krīze liecina, ka Eiropai steidzami ir vajadzīgi 
ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmes avoti;

B. tā kā pārmērīga dabas resursu izmantošana noved pie vides degradācijas un zemes dabas 
kapitāla iznīcināšanas;

C. tā kā intensīvā resursu izmantošana un dramatiski pieaugušais globālais patēriņš 
sadārdzina izejmateriālu cenas un kopš gadsimtu mijas reālās patēriņa preču cenas ir 
palielinājušās par 147 %; tā kā ES droši vien sastapsies ar lielām problēmām piekļuvē 
galvenajiem resursiem un to apgādes nepārtrauktībā;

D. tā kā ekonomikas pārveide par resursu ziņā efektīvu saimniecisku darbību, kurā tiek 
ņemtas vērā planētas iespējas, palielinās konkurētspēju, dos jaunus izaugsmes avotus un 
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darbvietas, samazinoties izmaksām uzlabotas efektivitātes, inovāciju ieviešanas un 
labākas resursu pārvaldības rezultātā visā to aprites ciklā;

E. tā kā 2011. gada marta Eirobarometrs rāda, ka ES pilsoņiem galvenokārt rūp resursu 
racionāla izmantošana un ilgtspējīga ražošana un ilgtspējīgs patēriņš,

Prioritârie pasâkumi

1. aicina izveidot apvienotās operatīvās grupas trijās galvenajās jomās — pārtikas, mājokļu 
un mobilitātes; tām jāsastāv no Komisijas, dalībvalstu, rūpniecības nozares un pilsoniskās 
sabiedrības speciālistiem, kam viena gada laikā ir jāizstrādā Eiropas resursu efektivitātes 
rīcības plāni ar skaidriem kritērijiem;

2. aicina Komisiju un dalībvalstis sekmēt otrreizējo izejvielu tirgu un veicināt pieprasījumu 
pēc otrreizējās pārstrādes materiāliem, izstrādājot līdz 2013. gadam atkritumu beigu 
stadijas kritērijus un ekonomikas stimulus, piemēram, samazinātas PVN likmes otrreizējās 
pārstrādes materiāliem; tāpēc aicina izveidot „Šengenas zonu” atkritumiem, lai brīvāk 
varētu pārvietot atkritumus no vienas dalībvalsts uz citu;

3. mudina Komisiju veicināt pētniecību un tehnoloģiskas inovācijas, lai paātrinātu pāreju uz 
„zaļo” ekonomiku;  uzsver, ka „Inovācijas savienība” ir viens no resursu ziņā efektīvas 
Eiropas dzinējspēkiem;

4. mudina Komisiju un dalībvalstis līdz 2012. gada beigām izstrādāt un izmantot skaidrus un 
izmērāmus saimnieciskās darbības rādītājus, ņemot vērā klimata pārmaiņas, bioloģisko 
daudzveidību un resursu efektīvu izmantošanu;

5. aicina Komisiju paplašināt Ekodizaina direktīvas darbības jomu, iekļaujot tajā ražojumus, 
kas nav saistīti ar enerģētiku, un izvirzīt produktiem papildu ekodizaina prasības, tostarp 
attiecībā uz pārstrādātu saturu, izturību un atkārtotu izmantošanu, lai uzlabotu to ietekmi 
uz vidi un veicinātu otrreizējo izejvielu tirgu; 

Turpmâkâs izaugsmes programma

6. atbalsta „Resursu ziņā efektīvas Eiropas pamatiniciatīvu” un „Ceļvedi par resursu efektīvu 
izmantošanu Eiropā”, un tajos ietverto redzējumu 2050. gadam, tostarp arī tā galvenos 
mērķus; aicina Komisiju steidzami ierosināt visus tiesību aktus un citas iniciatīvas, kas 
vajadzīgas, lai sasniegtu šos mērķus un nodrošinātu, ka visas ES politikas jomas ir 
saskaņotas ar tiem;

7. aicina Komisiju, dalībvalstis un uzņēmumus izstrādāt savu ekonomikas stratēģiju, 
pamatojoties uz radikāli uzlabotu resursu efektivitāti, kas nodrošinātu, ka ekonomikas 
izaugsme nav tik lielā mērā atkarīga no resursu patēriņa; uzskata, ka uzmanība 
galvenokārt jāpievērš resursu izmantošanas lietderībai un efektivitātei;

8. uzsver vajadzību nekavējoties rīkoties, lai atbalstītu inovācijas un ieguldījumus jaunās 
tehnoloģijās un jaunos uzņēmējdarbības modeļos un radītu stimulus, kas dos ilgtermiņa 
labumu ekonomikai; uzsver privātā sektora lielo nozīmi „zaļās” ekonomikas izaugsmes 
nodrošināšanā;
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9. aicina Komisiju un dalībvalstis pilnā mērā integrēt resursu efektivitātes mērķus Eiropas 
ekonomikas politikas koordinācijas pusgadā;

Ekonomikas pârveide 

10. aicina Komisiju un dalībvalstis ieviest stimulus, kas mudina uzņēmumus mērīt, salīdzinoši 
novērtēt un uzlabot resursu efektivitāti, kā arī pasākumus, kas palielina ražotāju atbildības 
principu, un novērst šķēršļus, kas kavē panākt resursu efektīvu izmantošanu;

11. aicina izvirzīt stingrākas prasības to produktu „zaļajam” publiskajam iepirkumam (GPP), 
kuriem ir ievērojama ietekme uz vidi, un mudina Komisiju novērtēt jomas, kurās GPP
varētu piemērot ES finansētiem projektiem; aicina līdz šā gada beigām sekmēt to publiskā 
iepirkuma amatpersonu tīkla izveidi, kas atbalsta GPP;

12. mudina dalībvalstis nodrošināt pilnīgu ES acquis īstenošanu attiecībā uz atkritumiem, 
nosakot arī obligātos mērķus valsts atkritumu novēršanas un pārvaldības stratēģijā;  

13. aicina Komisiju saskaņot acquis attiecībā uz atkritumiem un pakāpeniski ieviest atkritumu 
poligonu izmantošanas aizliegumu, veicot pienācīgus pārejas pasākumus; 

14. uzsver pētniecības, izstrādes un inovāciju lielo nozīmi pārejas paātrināšanā uz resursu ziņā 
efektīvu Eiropu; konstatē, ka vairāk inovāciju ir īpaši nepieciešams videi nekaitīgu 
izejvielu ieguvē, ķīmijā, pārstrādē, atkārtota izmantojuma iespēju radīšanā un tādu 
materiālu, tehnoloģiju un dizaina aizstājēju izstrādē, kam ir vajadzīgs mazāk izejvielu un 
enerģijas patēriņa;

15. mudina dalībvalstis līdz 2020. gadam ieviest vides nodokli valsts ienākumos vidēji ES 
10 % apmērā atbilstoši labāko dalībvalstu rādītājiem; uzsver, ka tas ļaus samazināt citus 
nodokļus, piemēram, darbaspēka nodokli, palielināt konkurētspēju un nodrošināt visiem 
vienādus noteikumus; 

16. mudina Komisiju un dalībvalstis iesniegt konkrētus plānus pakāpeniskai videi kaitīgu 
subsīdiju atcelšanai līdz 2020. gadam;

Dabas kapitâls un ekosistçmu pakalpojumi

17. aicina Komisiju un dalībvalstis novērtēt ekosistēmu ekonomiskās vērtības un līdz 
2015. gadam iekļaut šīs vērtības ziņošanas un uzskaites sistēmās;

18. uzsver, ka bioloģiskajai daudzveidībai ir būtiska nozīme cilvēka dzīvē un sabiedrības 
labklājībā gan tiešā, gan netiešā veidā, pateicoties tās nodrošinātajiem ekosistēmas 
pakalpojumiem; atzinīgi vērtē ES bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas stratēģiju līdz 
2020. gadam, ieskaitot visus tās mērķus un pasākumus; norāda, ka liela nozīme ir 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzības integrācijai resursu ziņā efektīvas Eiropas 
programmā;

19. aicina Komisiju sākt vairākus izmēģinājuma projektus, lai panāktu vairāku izejvielu, 
piemēram, fosfora, 100 % atkārtotu izmantojamību līdz 2020. gadam; uzsver, ka šiem 
izmēģinājuma projektiem jāsaņem tiešs struktūrfondu finansējums; 
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20. uzsver ilgtspējīgas lauksaimniecības, uztura maiņas, samazinot dzīvnieku izcelsmes 
proteīnu lietošanu, un „importētas” zemes izmantojuma samazināšanas lielo nozīmi; 

Pârvaldîba un uzraudzîba

21. atkārtoti uzsver saskaņotu, izmērāmu un skaidru nozaru mērķu lielo nozīmi, tostarp 
vispārējā mērķa nozīmi, lai īstenotu Ceļveža redzējumu un galvenos uzdevumus; aicina 
Komisiju iesniegt konkrētu priekšlikumu šādu ES mērķu izstrādei vēlākais līdz 
2013. gadam un nodrošināt visu ES politikas jomu atbilstību izvirzītajiem mērķiem; 
uzskata, ka uzdevumi, kas iekļauti Ceļvedī, ir jāuztver kā mērķi līdz laikam, kad tiks 
noteikti sīkāk izstrādāti mērķi; aicina dalībvalstis iekļaut attiecīgus mērķus arī savās 
resursu efektivitātes nodrošināšanas stratēģijās;

22. mudina Komisiju pieņemt saprātīgus un skaidrus rādītājus, pamatojoties uz integrētiem 
grāmatvedības instrumentiem, lai uzraudzītu progresu šo mērķu īstenošanā; 

23. atbalsta Komisijas priekšlikumu noteikt galveno rādītāju, pievienojot tam papildu 
rādītājus attiecībā uz zemi, ūdeni, izejvielām un oglekli;  uzsver, ka tiem jāpamatojas uz 
„pēdas” pieeju, kurā ņemta vērā pilna aprites cikla radītā ietekme; 

24. uzsver, ka konkrēti resursu efektivitātes rādītāji ir būtiski svarīgi visās politikas jomās, un 
aicina Komisiju iekļaut resursu efektivitātes rādītājus visos ietekmes novērtējumos;

25. uzskata, ka Septītās ES vides rīcības programmas mērķim sasniegt resursu ziņā efektīvu 
Eiropu ir jāietver Ceļveža redzējums un galvenie uzdevumi; 

26. uzsver, ka ES ekoinovācijas veicina resursu efektīvāku izmantošanu ārpus mūsu robežām, 
tādējādi mazinot globālo resursu noplicināšanu; tāpēc mudina dalībvalstis stiprināt 
nacionālo resursu efektīvas izmantošanas stratēģijas un dalīties ar zināšanām globālos 
forumos, piemēram, „Rio+20” augstākā līmeņa sanāksmē;

°

°       °

27. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

„Pasaules ekonomika lēni un nevienmērīgi pārvar vissmagāko krīzi, ar kādu vairākums no 
mums ir jebkad sastapies. Risinot tādas neatliekamas problēmās kā augsts bezdarba līmenis, 
inflācijas spiediens vai fiskālais deficīts, mums ir jālūkojas nākotnē un jārada jauni veidi, kā 
garantēt, ka izaugsme un progress, kurus mēs uzskatījām kā pašus par sevi saprotamus, 
turpmāk tiek nodrošināti”. ESAO, „Videi nekaitīga izaugsme”, 2011.

Problēmas ir skaidras: ir paredzams, ka pasaules iedzīvotāju skaits 2050. gadā sasniegs 
9 miljardus, nākamajos 10 gados vidusšķiras patērētāju skaits gandrīz divkāršosies, sasniedzot 
3 miljardus, saskaņā ar FAO datiem pārtikas ražošanai līdz 2050. gadam ir jāpalielinās par 
70 %, un jau tagad 60 % no pasaules ekosistēmām ir degradētas vai netiek izmantotas 
ilgtspējīgi. 

Turpmākajai izaugsmei Eiropai ir vajadzīga jauna programma. Šai jaunajai programmai būs 
vajadzīga jauna paradigma, jauns domāšanas veids attiecībā uz ražošanas un patēriņa 
modeļiem. Tam būs vajadzīgas ne tikai tehniskas, bet arī institucionālas pārmaiņas un sociāli 
jauninājumi.  Jaunā programma nākotnes izaugsmei garantēs Eiropai augstu labklājības un 
dzīves kvalitātes līmeni.

Jaunais „Ceļvedis par resursu efektīvu izmantošanu Eiropā” sniedz analīzi un nosaka pirmos 
soļus šīs jaunās programmas izpildē. Tas tomēr neliecina par nepieciešamo steidzamības 
apziņu. Mēs vienkārši nevaram atļauties veltīt desmit vai divdesmit gadus pārejai uz aprites 
ekonomiku. Šī augstas konkurences pasaule, kurā dzīvojam, un jaunietekmes ekonomiku 
iespaidīgā parādīšanās nedod mums tik daudz laika. Eiropas Komisija ir noteikusi pareizo 
virzienu, bet tā nav norādījusi konkrētus veicamos pasākumus. 

Parlamenta uzdevums ir noteikt prioritātes un piespiest Komisiju, dalībvalstis un rūpniecību 
izvēlēties vērienīgāku programmu. Šā iemesla dēļ Parlaments nedrīkst vienkārši sekot 
Ceļveža struktūrai, bet tam vispirms ir jānosaka prioritātes un kritēriji jaunai turpmākās 
izaugsmes programmai, lai nostiprinātu tās stāvokli un raidītu skaidru politisku signālu.  

Svarīgākie uzdevumi ir šādi. 1. Kopā ar valsts un privāto sektoru izstrādāt vērienīgu 
programmu.  Pāreja uz aprites ekonomiku ir sabiedrības uzdevums, un tā risināšanā ir 
jāpiedalās visiem. 2. Krasi uzlabot otrreizējo izejmateriālu izmantošanu Eiropā un radīt 
pareizos stimulus, kas ļautu izvairīties no atkritumu veidošanās un atvieglotu to atkārtotu 
izmantošanu.  3. Izvēlēties efektīvu resursu izmantošanu un to ilgtspējību par galveno 
prioritāti inovāciju programmās gan Eiropas, gan dalībvalstu līmenī. 4. Mainīt bagātības un 
ekonomikas izaugsmes novērtēšanas veidu, ņemot vērā vides ilgtspējību, dabas kapitālu un 
resursu efektīvu izmantošanu. 5. Noteikt jaunus produktu kritērijus visiem produktiem, kas 
nonāk Eiropas tirgū, attiecinot Ekodizaina direktīvas darbības jomu arī uz pārstrādātu saturu, 
ilgtspējību un atkārtotu izmantošanu.

Jaunā turpmākās izaugsmes programma nozīmē, ka parastā uzņēmējdarbība nav pareizā 
izvēle. Tas būs grūti izpildāms politisks uzdevums. Tam vajadzīga drosme un nākotnes 
redzējums, kā arī izturība, lai īstenotu ilgtermiņa programmu. Mums ir nopietni no jauna 
jāapsver pašreizējās subsīdijas. Daudzas no tām kaitē ne tikai videi, bet kavē arī inovācijas. 
Proti, pašreizējā taupības laikā valdības subsīdijām un stimulēšanas pasākumu kopumam ir 
jābūt vērstiem uz ekonomikas stiprināšanu strukturālā veidā. Tāpēc ir pakāpeniski jāatceļ 
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kaitīgas subsīdijas, radot jaunas iespējas. 

Politiskas debates bieži notiek tikai par mērķiem un rādītājiem. Un zinātniskā pasaule strādā 
un turpina strādāt pie to turpmākās attīstīšanas. Mums patiešām ir jānoskaidro dati, bet mēs 
tomēr zinām pietiekami daudz par to, kādā virzienā mums jādodas. Mēs nevaram atļauties 
gaidīt uz ideāliem rādītājiem un mērķiem, kas vienmēr šķiet sasniedzami dažu gadu laikā. 
Mums patiešām ir pietiekamas zināšanas, lai tagad virzītos uz priekšu. Smalko saskaņošanu 
var paveikt vēlāk.

Šī nav vienīgi Eiropas programma. Jaunā programma turpmākajai izaugsmei ir jāpieņem 
valstu, reģionālajā un vietējā līmenī. Eirobarometrs liecina par Eiropas pilsoņu gatavību aktīvi 
piedalīties šīs programmas īstenošanā, patērējot ilgtspējīgāk, samazinot atkritumus, tos labāk 
savācot un izvēloties. Šī nostāja pierāda, ka efektivitāte resursu izmantošanā nav lejupējs 
uzdevums, bet ka to var veicināt divējādi — lejupēji un augšupēji. Vietējiem politiķiem ir 
būtiska nozīme attiecībā uz pilsoņu līdzdalību. Resursu efektīva izmantošana ir koncepcija, ko 
mūsu pilsoņi ir pieņēmuši, darīsim arī mēs to pašu. 

Arī starptautiskajā mērogā tas ir vienīgais ceļš uz priekšu. ES ir jāuzņemas iniciatīva, 
ierosinot šo jauno programmu turpmākajai izaugsmei „Rio +20” augstākā līmeņa sanāksmē. 
Pāreja uz „zaļo” ekonomiku ir nenovēršama. Resursu efektīva izmantošana ir „zaļās” 
ekonomikas neatņemama sastāvdaļa. ES ir jāizmanto savs politiskais un ekonomiskais spēks, 
lai liktu arī citām pasaules daļām doties tajā pašā virzienā.

Lai nodrošinātu labklājību un dotu turpmākajām paaudzēm iespēju izmantot tās pašas 
priekšrocības, kuras mēs baudām pašlaik, mums ir jāsāk darboties planētas robežās un 
jānošķir ekonomikas izaugsme no resursu izmantošanas.


