
PR\928464LV.doc PE506.123v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

2012/0337(COD)

1.3.2013

***I
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par vispārējo 
Savienības vides rīcības programmu līdz 2020. gadam „Labklājīga dzīve ar 
pieejamajiem planētas resursiem”
(COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD))

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Referents: Gaston Franco



PE506.123v01-00 2/55 PR\928464LV.doc

LV

PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par vispārējo Savienības 
vides rīcības programmu līdz 2020. gadam „Labklājīga dzīve ar pieejamajiem planētas 
resursiem”
(COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0710),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 294. panta 2. punktu un 
192. panta 3. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu 
(C7-0392/2012),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ... atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas … atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumu(A7-0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Eiropas Parlamenta 2012. gada 
20. aprīļa rezolūcijā par Sestās vides 
rīcības programmas pārskatīšanu un 
prioritāšu noteikšanu Septītajai vides 

                                               
1 OV C...
2 OV C...
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rīcības programmai — Labāka vide 
labākai dzīvei ir norādītas trīs prioritātes, 
uz kurām balstīt jauno programmu, proti, 
īstenošana un nostiprināšana, integrācija 
un starptautiskā dimensija.

Or. fr

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Eiropas Vides aģentūras (EVA) 
ziņojumā „Eiropas vide 2010 —
pašreizējais stāvoklis un nākotnes 
perspektīvas” (SOER 2010) ir atzīmēts, ka 
vides jomā ir nozīmīgas problēmas, kam 
būs nopietnas sekas, ja nekas netiks 
darīts, lai tās risinātu.

Or. fr

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ir svarīgi, lai tiktu noteikti līdz 
2020. gadam sasniedzamie Savienības 
prioritārie mērķi, ņemot vērā ilgtermiņa 
redzējumu līdz 2050. gadam. Jaunā 
programma jāizstrādā, izmantojot politikas 
iniciatīvas stratēģijā „Eiropa 2020”, tostarp 
ES klimata un enerģētikas tiesību aktu 
kopumu, Ceļvedi virzībai uz 
konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā, 
ES bioloģiskās daudzveidības stratēģiju 
līdz 2020. gadam, Ceļvedi par resursu 

(7) Ir svarīgi, lai tiktu noteikti līdz 
2020. gadam sasniedzamie Savienības 
prioritārie mērķi, ņemot vērā skaidru 
ilgtermiņa redzējumu līdz 2050. gadam ar 
mērķi nodrošināt stabilu sistēmu, kas 
veicina ieguldījumus un izaugsmi. Jaunā 
programma jāizstrādā, izmantojot politikas 
iniciatīvas stratēģijā „Eiropa 2020”, tostarp 
ES klimata un enerģētikas tiesību aktu 
kopumu, Ceļvedi virzībai uz 
konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā, 
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efektīvu izmantošanu Eiropā un 
pamatiniciatīvu „Inovācijas savienība”. 

ES bioloģiskās daudzveidības stratēģiju 
līdz 2020. gadam, Ceļvedi par resursu 
efektīvu izmantošanu Eiropā un 
pamatiniciatīvu „Inovācijas savienība”.

Or. fr

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Savienība ir noteikusi mērķi apturēt 
pasaules mežsedzes zudumu vēlākais līdz 
2030. gadam un samazināt tropu 
atmežošanas tempus līdz 2020. gadam par 
vismaz 50 % salīdzinājumā ar 2008. gada 
līmeni1.
_______________
1 Vides padomes 2912. sanāksme, 
4.12.2008.

Or. fr

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Bioloģiskās daudzveidības izzušana 
un ekosistēmu degradācija Savienībā 
būtiski ietekmē vidi un dārgi maksā visai 
sabiedrībai, jo īpaši ekonomikas 
dalībniekiem nozarēs, kuras ir tieši 
atkarīgas no ekosistēmu pakalpojumiem. 

(21) Bioloģiskās daudzveidības izzušana 
un ekosistēmu degradācija Savienībā 
būtiski ietekmē vidi un cilvēku labklājību, 
kā arī dārgi maksā visai sabiedrībai, jo 
īpaši ekonomikas dalībniekiem nozarēs, 
kuras ir tieši atkarīgas no ekosistēmu 
pakalpojumiem. Bioloģiskās 
daudzveidības apdraudējums ir arī 
problēma, par kuras risināšanu atbildīga 
ir Savienība attiecībā uz tālākajiem 
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reģioniem un aizjūras zemēm un 
teritorijām, kas ir bioloģiskās 
daudzveidības „karstie punkti”1, un 
attiecībā uz pārējo pasauli, ņemot vērā 
Eiropas ekoloģisko ietekmi ārpus 
Savienības robežām. 
_______________
1 „Karstie punkti” ir ģeogrāfiskie 
apgabali, kuros bioloģiskā daudzveidība ir 
apdraudēta. Tālākajos reģionos un 
aizjūras zemēs un teritorijās ir 70 % no 
ES bioloģiskās daudzveidības un vairāk 
endēmisko sugu nekā visā Eiropas 
kontinentā.

Or. fr

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) aizsargāt, saglabāt un paplašināt 
Savienības dabas kapitālu;

a) aizsargāt, saglabāt, paplašināt un 
pienācīgi novērtēt Savienības dabas 
kapitālu;

Or. fr

Pamatojums

La référence à cette notion de valeur s'inscrit dans la logique de la stratégie de l'Union en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2020. Comme indiqué dans les conclusions du Conseil 
environnement de mars 2010 :  "à l'horizon 2050, la biodiversité dans l'Union européenne 
ainsi que les services écosystémiques qu'elle fournit - son capital naturel - seront protégés, 
évalués et rétablis de manière appropriée compte tenu de la valeur intrinsèque de la 
biodiversité et de sa contribution essentielle au bien-être de l'homme et à la prospérité 
économique et de façon à ce que les changements catastrophiques causés par la perte de la 
biodiversité soient évités." Amendement horizontal pour tout le texte
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Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienība un tās dalībvalstis ir atbildīgas 
par šajā programmā noteikto prioritāro 
mērķu sasniegšanas nodrošināšanu. Risinot 
konstatētās problēmas, īsteno saskaņotu 
pieeju. Jārīkojas, pienācīgi ņemot vērā 
subsidiaritātes principu un līmenī, kurš ir 
vispiemērotākais programmā noteikto 
prioritāro mērķu un attiecīgo rezultātu 
sasniegšanai.

1. Savienība un tās dalībvalstis ir atbildīgas 
par šajā programmā noteikto prioritāro 
mērķu sasniegšanas nodrošināšanu. Risinot 
konstatētās problēmas, īsteno saskaņotu 
pieeju. Jārīkojas, pienācīgi ņemot vērā 
kompetences piešķiršanas principus,
subsidiaritātes principu un 
proporcionalitātes principu, un līmenī, 
kurš ir vispiemērotākais programmā 
noteikto prioritāro mērķu un attiecīgo 
rezultātu sasniegšanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Gan pašreizējā izšķērdīgā ražošanas un 
patēriņa sistēma pasaules ekonomikā, gan 
vispārējā pieprasījuma pieaugums pēc 
precēm un pakalpojumiem un resursu 
noplicināšana palielina nozīmīgu izejvielu, 
minerālu un enerģijas izmaksas, radot 
lielāku piesārņojumu un vairāk atkritumu, 
palielinot globālās SEG emisijas un 
veicinot augsnes degradāciju, atmežošanu 
un bioloģiskās daudzveidības izzušanu. 
Gandrīz divu trešdaļu pasaules ekosistēmu 
stāvoklis pasliktinās, un ir pierādījumi, ka 
planētas iespējas saistībā ar bioloģisko 
daudzveidību, klimata pārmaiņām un 
slāpekļa ciklu jau ir pārslogotas. Līdz 
2030. gadam varētu rasties 40 % liels 
pasaules mēroga ūdens deficīts, ja vien 
netiks gūti ievērojami panākumi resursu 

7. Gan pašreizējā izšķērdīgā ražošanas un 
patēriņa sistēma pasaules ekonomikā, gan 
vispārējā pieprasījuma pieaugums pēc 
precēm un pakalpojumiem, resursu 
ilgtspējīgas apsaimniekošanas trūkums 
pasaules līmenī un atsevišķu resursu 
noplicināšana palielina nozīmīgu izejvielu, 
minerālu un enerģijas izmaksas, radot 
lielāku piesārņojumu un vairāk atkritumu, 
palielinot globālās SEG emisijas un 
veicinot augsnes degradāciju, atmežošanu 
un bioloģiskās daudzveidības izzušanu. 
Gandrīz divu trešdaļu pasaules ekosistēmu 
stāvoklis pasliktinās, un ir pierādījumi, ka 
planētas iespējas saistībā ar bioloģisko 
daudzveidību, klimata pārmaiņām un 
slāpekļa ciklu jau ir pārslogotas. Līdz 
2030. gadam varētu rasties 40 % liels 
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efektivitātes uzlabošanā. Pastāv arī risks, 
ka klimata pārmaiņas vēl vairāk saasinās 
šīs problēmas, radot lielas izmaksas. 
2011. gadā dabas katastrofas, kas izcēlās 
daļēji klimata pārmaiņu dēļ, radīja globālus 
ekonomiskus zaudējumus vairāk nekā 
300 miljardu euro apmērā. ESAO ir 
brīdinājusi, ka turpmāka dabas kapitāla 
degradācija un erozija rada neatgriezenisku 
pārmaiņu risku, kas var apdraudēt dzīves 
līmeņa paaugstināšanos divu gadsimtu 
ilgumā un radīt būtiskas izmaksas. 

pasaules mēroga ūdens deficīts, ja vien 
netiks gūti ievērojami panākumi resursu 
efektivitātes uzlabošanā. Pastāv arī risks, 
ka klimata pārmaiņas vēl vairāk saasinās 
šīs problēmas, radot lielas izmaksas. 
2011. gadā dabas katastrofas, kas izcēlās 
daļēji klimata pārmaiņu dēļ, radīja globālus 
ekonomiskus zaudējumus vairāk nekā 
300 miljardu euro apmērā. ESAO ir 
brīdinājusi, ka turpmāka dabas kapitāla 
degradācija un erozija rada neatgriezenisku 
pārmaiņu risku, kas var apdraudēt dzīves 
līmeņa paaugstināšanos divu gadsimtu 
ilgumā un radīt būtiskas izmaksas.

Or. fr

Grozījums Nr. 9

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, 
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.

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

Or. fr
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Grozījums Nr. 10

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, mērķi saskaņā ar ŪPD 
līdz 2015. gadam panākt „labu ekoloģisko 
stāvokli” visticamāk var izpildīt tikai 
attiecībā uz aptuveni 53 % virszemes 
ūdensobjektiem ES. Vēl aizvien 
nozīmīgām grūtībām ir pakļauts arī Jūras 
stratēģijas pamatdirektīvas mērķis panākt 
„labu vides stāvokli” līdz 2020. gadam, 
cita starpā joprojām cilvēka darbības 
radītu draudu dēļ, piemēram, pārzvejas,
jūras piesārņojuma (tostarp zemūdens 
trokšņa piesārņojuma) un jūrā esošo 
atkritumu dēļ, ko papildina globālās 
sasilšanas ietekme (okeānu 
paskābināšanās). 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. 

Or. fr

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 18.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a Lauksaimniecības nozarē 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
mazināšanas potenciāls ir ļoti augsts un 
acīmredzami pārāk maz izmantots. Lai 
mainītu lauksaimniecības praksi un 
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tādējādi samazinātu šīs nozares ietekmi uz 
klimata pārmaiņām, ir vajadzīgs 
informēšanas un sabiedrības izglītošanas 
laikposms, kā arī ekonomiski 
papildpasākumi pārmaiņu veicināšanai. 
Instrumenti jau ir spēkā, taču, tos 
īstenojot, nākas saskarties ar 
informatīviem un metodoloģiskiem 
šķēršļiem, kas jāpārvar.

Or. fr

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 18.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.b Turklāt zemes izmantojuma, zemes 
izmantojuma izmaiņu un 
mežsaimniecības joma (LULUCF), kurā 
iekļautas arī lauksaimniecības zemju 
apsaimniekošanas darbības, ir specifiska 
kā vienīgā nozare, kurā, pateicoties tās 
uzglabāšanas spējām, var piesaistīt 
oglekļa dioksīdu. Lai Savienība iekļautos 
tās pieņemtajās klimata aizsardzības 
saistībās, pirmais solis ir pieņemt Eiropas 
līmenī saskaņotu tiesisko regulējumu 
uzskaites noteikumiem, kas piemērojami 
šajā nozarē un atbilst lēmumiem, kuri 
pieņemti saistībā ar Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vispārējo konvenciju par 
klimata pārmaiņām (UNFCCC).

Or. fr



PR\928464LV.doc 13/55 PE506.123v01-00

LV

Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 18.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.c Videi labvēlīgas KLP izstrāde dos 
iespēju palielināt lauksaimniecības zemju 
uzglabāšanas spējas un, vērtējot plašāk, 
sasniegt ekoloģiskos mērķus, piemēram, 
saglabāt bioloģisko daudzveidību un 
uzlabot ūdens un augšņu kvalitāti.  

Or. fr

Grozījums Nr. 14

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 
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 

19. Tāpēc, lai aizsargātu, saglabātu,
paplašinātu un pienācīgi novērtētu 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 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. Videi nekaitīgāka KLP 
veicinās videi labvēlīgu lauksaimniecības 
praksi – kultūru dažādošanu, ilggadīgo 
zālāju un ganību aizsardzību, 
agromežsaimniecību un ekoloģiski 
vērtīgas lauksaimniecības zemes un mežu 
teritoriju izveidi un uzturēšanu. 
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dažādošanu, ilggadīgo zālāju aizsardzību 
un ekoloģiski vērtīgas lauksaimniecības 
zemes un mežu teritoriju izveidi un 
uzturēšanu. 

Or. fr

Pamatojums

La suppression de la référence à la directive-cadre sur l'eau est conforme au résultat du vote 
sur la PAC en Commission AGRI les 23 et 24 Janvier 2013. La grande hétérogénéité des 
mesures nationales de transposition rend impossible une intégration de la directive-cadre sur 
l’eau dans la conditionnalité de la future PAC. Le choix de mesures socle et de mesures de 
verdissement clairement identifiables et applicables en faveur de la protection de la ressource 
en eau est à rechercher. Aussi les trois mesures vertes telles que proposées par la 
Commission avec certaines flexibilités vont dans ce sens

Grozījums Nr. 15

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 20. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20. Attiecībā uz jūras vidi, lai gan 
jūrniecības nozare piedāvā ekonomiskās 
iespējas, sākot ar zveju, kuģošanu un 
akvakultūru līdz izejvielām, jūras enerģijai 
un jūras biotehnoloģijām, ir jārūpējas, lai 
nodrošinātu, ka to izmantošana ir saderīga 
ar jūras un piekrastes ekosistēmu 
saglabāšanu un ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu.

20. Attiecībā uz jūras vidi lielākā atbildība 
ir Savienībai, tāpēc ka tai, jo īpaši ES 
aizjūras zemju un teritoriju dēļ, ir pasaulē 
plašākā jūrniecības joma. Lai gan 
jūrniecības nozare piedāvā ekonomiskās 
iespējas, sākot ar zveju, kuģošanu un 
akvakultūru līdz izejvielām, jūras enerģijai 
un jūras biotehnoloģijām, ir jārūpējas, lai 
nodrošinātu, ka to izmantošana ir saderīga 
ar jūras un piekrastes ekosistēmu 
saglabāšanu un ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu. Jūras vide cieš arī 
tāpēc, ka tās aizsardzībā ir hroniska 
atpalicība, jo jūras ekoloģiskais tīkls 
”Natura 2000”, kam vajadzēja būt 
pabeigtam 2012. gadā1, joprojām nav ne 
ekoloģiski atbilstošs, ne darbotiesspējīgs. 
Nozīmīgi ir bijuši dalībvalstu centieni 
paplašināt tīklu „Natura 2000” attiecībā 
uz jūru, pamatojoties uz jau esošajām 
zinātnes atziņām un īstenojot 
programmas šādu zināšanu ieguvei par 
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dziļūdens apgabaliem, lai pabeigtu tīkla 
izveidi, taču šis darbs jāturpina. Jāuzlabo 
aizsargāto jūras teritoriju 
apsaimniekošanas efektivitāte, īpaši 
Vidusjūrā.
_______________
1 COM(2006)0216, 22.5.2006.

Or. fr

Grozījums Nr. 16

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 
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.

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 
steidzami pārdomāt, kā vislabāk padarīt 
īstenojamas šādas saistības to attiecīgajās 
kompetences jomās. Ievērojot 
subsidiaritātes principu un ņemot vērā to, 
cik dažādas ir pašreiz valstu līmenī 
izraudzītās augšņu aizsardzības iespējas, 
dalībvalstis saistībā ar sistēmu, kas 
izklāstīta tematiskajā stratēģijā par 
augšņu aizsardzību, tiek aicinātas 
izstrādāt valsts stratēģijas par augšņu 
aizsardzību un risku novērtēšanas 
metodiku, lai konstatētu prioritārās 
piesārņotās teritorijas. Jāatbalsta arī 
zināšanu un pieredzes apmaiņa starp 
dalībvalstīm. Tiks noteikti arī mērķi 
attiecībā uz ilgtspējīgu zemes izmantošanu 
un augsni.
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Or. fr

Grozījums Nr. 17

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 26. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26. Lai aizsargātu, saglabātu un
paplašinātu ES dabas kapitālu, programma 
nodrošina, ka līdz 2020. gadam:

26. Lai aizsargātu, saglabātu, paplašinātu 
un pienācīgi novērtētu ES dabas kapitālu, 
programma nodrošina, ka līdz 
2020. gadam:

Or. fr

Grozījums Nr. 18

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 26. punkts – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) bioloģiskās daudzveidības izzušana un 
ekosistēmu pakalpojumu degradācija ir 
apturēta, un to pakalpojumi tiek uzturēti un
uzlaboti;

a) bioloģiskās daudzveidības izzušana un 
ekosistēmu pakalpojumu degradācija ir 
apturēta, un to pakalpojumi tiek uzturēti,
uzlaboti un cik iespējams atjaunoti; 

Or. fr

Grozījums Nr. 19

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 26. punkts – 1. daļa – g punkts

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 to sniegtie pakalpojumi ir 
aizsargāti un ilgtspējīgi pārvaldīti, un to 
izturētspēja pret klimata pārmaiņām,
ugunsgrēkiem, vētrām un kaitēkļu 
invāzijām ir uzlabojusies;
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Or. fr

Grozījums Nr. 20

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 26. punkts – 1. daļa – ga punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) Savienības iedzīvotāji piedalās dabas 
kapitāla aizsardzībā, saglabāšanā, 
paplašināšanā un tā pienācīgā 
novērtēšanā.

Or. fr

Grozījums Nr. 21

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 26. punkts – 2. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pastiprināt centienus, cita starpā, 
nodrošināt veselīgus zivju krājumus 
vēlākais līdz 2020. gadam, visās 
zvejniecībās no 2015. gada sākot zveju 
maksimālos ilgtspējīgas ieguves apjomos 
vai par tiem mazākos apjomos, un izvirzīt 
ES mēroga kvantitatīvu samazinājuma 
mērķi attiecībā uz jūras piesārņojumu;

c) pastiprināt centienus, cita starpā, 
nodrošināt veselīgus zivju krājumus 
vēlākais līdz 2020. gadam, visās 
zvejniecībās no 2015. gada sākot zveju 
maksimālos ilgtspējīgas ieguves apjomos 
vai par tiem mazākos apjomos, novērst 
piesārņošanu un izvirzīt ES mēroga 
kvantitatīvu samazinājuma mērķi attiecībā 
uz jūras piesārņojumu, kā arī pabeigt
aizsargāto jūras teritoriju tīkla izveidi 
Savienībā;

Or. fr
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Grozījums Nr. 22

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 26. punkts – 2. daļa – g punkts

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.

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, Eiropas 
mežsaimniecības nozarē saskaņojot 
ilgtspējas un konkurētspējas prasības.

Or. fr

Grozījums Nr. 23

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 26. punkts – 2. daļa – ga punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) uzlabot Savienības komunikāciju ar 
iedzīvotājiem par ES vides politiku, 
dalībvalstu izglītības sistēmās pastiprināt 
izglītošanu par vides aizsardzību un 
atbalstīt iedzīvotāju pasākumus. 

Or. fr

Grozījums Nr. 24

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – -27. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- 27. Stratēģijā „Eiropa 2020” ir paredzēts 
veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, dodot 
priekšroku ekonomikai ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni, kura efektīvāk 
izmanto resursus un ir konkurētspējīgāka, 
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izmantojot divas pamatiniciatīvas, kas 
līdzsvaro vērienīgos centienus vides jomā 
un rūpniecības politikas mērķus, proti, 
iniciatīvas „Resursu ziņā efektīva Eiropa” 
un „Rūpniecības politika globalizācijas 
laikmetā”1. 
_______________
1 COM(2010)0614, 28.10.2010. 

Or. fr

Grozījums Nr. 25

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 27. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27. Stratēģijas “Eiropa 2020”
pamatiniciatīvas “Resursu ziņā efektīva 
Eiropa” mērķis ir atbalstīt pāreju uz 
ekonomiku, kas efektīvi izmanto visus 
resursus, absolūti atsaista ekonomikas 
izaugsmi no resursu un enerģijas 
izmantošanas un tās ietekmes uz vidi, 
samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
uzlabo konkurētspēju ar efektivitātes un 
inovācijas palīdzību un veicina lielāku 
energoapgādes drošību. Ceļvedis par 
resursu efektīvu izmantošanu Eiropā un 
Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni ir galvenie iniciatīvas 
elementi, kuri veido pamatu turpmākajām 
darbībām šo mērķu sasniegšanai.

27. Pamatiniciatīvas „Resursu ziņā efektīva 
Eiropa” mērķis ir atbalstīt pāreju uz 
ekonomiku, kas efektīvi izmanto visus 
resursus, absolūti atsaista ekonomikas 
izaugsmi no resursu un enerģijas 
izmantošanas un tās ietekmes uz vidi, 
samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
uzlabo konkurētspēju ar efektivitātes un 
inovācijas palīdzību un veicina lielāku 
energoapgādes drošību. Ceļvedis par 
resursu efektīvu izmantošanu Eiropā un 
Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni ir galvenie iniciatīvas 
elementi, kuri veido pamatu turpmākajām 
darbībām šo mērķu sasniegšanai.

Or. fr
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Grozījums Nr. 26

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 27.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27.a Pamatiniciatīvā „Rūpniecības 
politika globalizācijas laikmetā” ir 
paredzēts pilnveidot tādu rūpniecības 
politiku, kas palīdz uzņēmumiem un jo 
īpaši MVU īstenot pāreju uz ekonomiku 
ar zemu oglekļa emisiju līmeni un 
palielināt to konkurētspēju. Lai to 
panāktu, Savienībai jāstimulē inovācija 
un rūpniecības attīstība, izmantojot gudru 
vides regulējumu1, kura pamatā ir 
ietekmes novērtējums, spēkā esošo 
politikas nostādņu novērtējums (derīguma 
pārbaude) un pārbaude par ietekmi uz 
konkurētspēju2.
_______________
1 COM(2012)0746, 12.12.2012., 
„ES tiesību aktu normatīvā atbilstība”.
2 SEC(2012)0091, 27.1.2012., 
„Operational guidance for assessing 
impacts on sectoral competitiveness 
within the Commission Impact 
Assessment system”. 

Or. fr

Grozījums Nr. 27

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 29. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29. Šai pamatprasībai attiecībā uz vides 
problēmu risināšanu ir arī būtiski 
sociālekonomiski ieguvumi. Potenciāls 
nodarbinātības pieaugums, ko rada pāreja 
uz resursu ziņā efektīvu ekonomiku ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, ir 

29. Šai pamatprasībai attiecībā uz vides 
problēmu risināšanu ir arī būtiski 
sociālekonomiski ieguvumi, un ir 
jāizmanto vides politikas ietekme, lai 
sekmētu uzņēmumu konkurētspēju un 
Savienības rūpniecības atdzimšanu.
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ļoti svarīga stratēģijas “Eiropa 2020” 
nodarbinātības mērķu sasniegšanai. 
Nodarbinātība vides tehnoloģiju un 
pakalpojumu nozarē ES pēdējos gados ir 
palielinājusies par aptuveni 3 % gadā. 
Pasaules ekonozaru tirgus vērtība tiek lēsta 
vismaz viena triljona euro apmērā, un 
paredzams, ka tā gandrīz divkāršosies 
nākamo desmit gadu laikā. Eiropas 
uzņēmumi pasaules mērogā jau ir 
līderpozīcijās otrreizējas pārstrādes un 
energoefektivitātes jomā, un tie ir jāmudina 
gūt labumu no globālā pieprasījuma 
pieauguma, kas tiek atbalstīts 
Ekoinovācijas rīcības plānā. Piemēram, 
paredzams, ka Eiropas atjaunojamās 
enerģijas nozarē vien līdz 2020. gadam 
radīsies vairāk nekā 400 000 jaunu 
darbvietu.

Potenciāls nodarbinātības pieaugums, ko 
rada pāreja uz resursu ziņā efektīvu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni, ir ļoti svarīga stratēģijas 
„Eiropa 2020” nodarbinātības mērķu 
sasniegšanai. Nodarbinātība vides 
tehnoloģiju un pakalpojumu nozarē ES 
pēdējos gados ir palielinājusies par 
aptuveni 3 % gadā. Pasaules ekonozaru 
tirgus vērtība tiek lēsta vismaz viena 
triljona euro apmērā, un paredzams, ka tā 
gandrīz divkāršosies nākamo desmit gadu 
laikā. Eiropas uzņēmumi pasaules mērogā 
jau ir līderpozīcijās otrreizējas pārstrādes 
un energoefektivitātes jomā, un tie ir 
jāmudina gūt labumu no globālā 
pieprasījuma pieauguma, kas tiek atbalstīts 
Ekoinovācijas rīcības plānā. Piemēram, 
paredzams, ka Eiropas atjaunojamās 
enerģijas nozarē vien līdz 2020. gadam 
radīsies vairāk nekā 400 000 jaunu 
darbvietu. 

Or. fr

Grozījums Nr. 28

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 29.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29.a Lai sasniegtu šo mērķi, Savienībai 
jārada un jāsaglabā nepieciešamie 
nosacījumi ekonozaru attīstībai, jo īpaši 
tām nodrošinot izejvielu ilgtspējīgu 
piegādi1.
_______________
1 COM(2011)0025, 2.2.2011., „Aktuālo 
jautājumu risināšana preču tirgu un 
izejvielu jomā”.

Or. fr
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Grozījums Nr. 29

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 29.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29.b Turklāt partnerība, kuras mērķis ir 
spēcīgāka Eiropas rūpniecība, ļaus 
paātrināt līdzekļu ieguldīšanu un 
inovāciju sešos ar ekoloģisku ekonomiku 
saistītos pirmtirgos: progresīvās „tīras” 
ražošanas tehnoloģijās, svarīgajās
pamattehnoloģijās, bioproduktos, 
ilgtspējīgā būvniecībā un izejvielās, 
„tīros” transportlīdzekļos un kuģos un 
viedajos tīklos1.
_______________
1 COM(2012)0582, 10.10.2012., 
„Spēcīgāka Eiropas rūpniecība izaugsmei 
un ekonomikas atveseļošanai. Atjaunināts 
paziņojums par rūpniecības politiku”.

Or. fr

Grozījums Nr. 30

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 29.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29.c Savukārt jaunā pamatpolitika 
tūrisma jomā Savienībā ļaus attīstīt 
ilgtspējīgu tūrismu, kas palielinās šīs 
nozares konkurētspēju un izaugsmes 
iespējas1.
_______________
1 COM(2010)0352, 30.6.2010., „Eiropa, 
tūristu apmeklētākā vieta pasaulē —
jaunas Eiropas tūrisma nozares politiskās 
pamatnostādnes”.

Or. fr
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Grozījums Nr. 31

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 30. punkts

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. Ir sagaidāms, ka jaunā 
Energoefektivitātes direktīva šajā 
sakarībā sniegs ievērojamu ieguldījumu.
Tas ir svarīgi arī, ņemot vērā arvien lielāku 
enerģijas pieprasījuma pieaugumu.
Vienlaikus ar energoefektivitāti jāpanāk 
efektīva resursu izmantošana. Sevišķi 
svarīgi ir ņemt vērā notiekošās diskusijas
par pretrunām starp zemes izmantojumu 
pārtikas un biodegvielu ražošanai. Turklāt 
būtiski ir nodrošināt, ka koksnes resursu, 
tostarp biomasu enerģētikas vajadzībām, 
apsaimnieko ilgtspējīgi un izmanto 
iespējami efektīvi, tajā pašā laikā ņemot 
vērā šā resursa īpatnības un dažādu tā 
izmantošanas veidu saimniecisko 
attīstību. 

Or. fr
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Grozījums Nr. 32

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 33. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33. Tiks veikti arī pasākumi, kas vēl vairāk 
uzlabos preču un pakalpojumu vides 
rādītājus ES tirgū visā to dzīves ciklā ar 
tādu pasākumu palīdzību, kas palielinās 
apgādi ar vides ziņā ilgtspējīgākiem 
produktiem un veicinās būtisku pavērsienu 
patērētāju pieprasījumā pēc šiem 
produktiem. Tas tiks panākts, izmantojot 
līdzsvarotu stimulu kopumu patērētājiem 
un uzņēmumiem, tostarp MVU, tirgus 
instrumentus un regulējumu, kas samazinās 
to darbības un produktu ietekmi uz vidi. 
Spēkā esošie tiesību akti par produktiem, 
piemēram, Ekodizaina direktīva, 
Energomarķējuma direktīva un 
Ekomarķējuma regula tiks pārskatītas, lai 
uzlabotu produktu vides rādītājus un 
resursefektivitāti visā to dzīves ciklā, 
tādējādi nodrošinot saskaņotāku 
regulējumu ilgtspējīgai ražošanai un 
patēriņam ES.

33. Tiks veikti arī pasākumi, kas vēl vairāk 
uzlabos preču un pakalpojumu vides 
rādītājus ES tirgū visā to dzīves ciklā ar 
tādu pasākumu palīdzību, kas palielinās 
apgādi ar vides ziņā ilgtspējīgākiem 
produktiem un veicinās būtisku pavērsienu 
patērētāju pieprasījumā pēc šiem 
produktiem. Tas tiks panākts, izmantojot 
līdzsvarotu stimulu kopumu patērētājiem 
un uzņēmumiem, tirgus instrumentus un 
regulējumu, kas samazinās to darbības un 
produktu ietekmi uz vidi. Ņemot to vērā, 
jāievieš labvēlīgs regulējums Eiropas un 
valstu līmenī, lai MVU, kas ir lielākā daļa 
no Savienības uzņēmumiem, uzlabotu 
savas darbības ekoloģiskos rādītājus1. 
Šajā regulējumā cita starpā būtu jāparedz 
informētības palielināšanas kampaņas un 
tehniskās/finansiālās palīdzības 
programmas, kas domātas tieši MVU.
Spēkā esošie tiesību akti par produktiem, 
piemēram, Ekodizaina direktīva, 
Energomarķējuma direktīva un 
Ekomarķējuma regula, tiks pārskatītas, lai 
panāktu vienkāršotu, vienotu un pilnīgu 
vides marķējumu, lai optimizētu 
iesaiņojumu, uzlabotu produktu vides 
rādītājus un resursefektivitāti visā to dzīves 
ciklā, tādējādi nodrošinot saskaņotāku 
regulējumu ilgtspējīgai ražošanai un 
patēriņam ES, kā arī padarot uzņēmumus 
un iedzīvotājus atbildīgākus. Jāizstrādā 
saskaņota Eiropas metode, ar kuru 
aprēķināt ražojumu ietekmi uz vidi.
_______________
1 Saskaņā ar Eiropas Mazās 
uzņēmējdarbības akta IX principu, proti, 
ļaut MVU vides problēmas pārvērst par 
iespējām, COM(2008)0394, 19.6.2008.
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Or. fr

Grozījums Nr. 33

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, 
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. Turklāt, lai 
sasniegtu klimata jomā noteiktos mērķus, 
būs jānovērtē un jāierobežo ietekme uz 
vidi, ko rada tādu produktu un izejvielu 
patēriņš Eiropā, kuri varētu veicināt 
atmežošanu un meža degradāciju ārpus 
Savienības1.
_______________
1 Konkrētāk, runa ir par importētu 
pārtikas un nepārtikas produktu, 
piemēram, gaļas, sojas, palmu eļļas vai 
metāla rūdu, patēriņu, neievērojot 
ilgtspējības prasību. Sk. COM(2008)0645, 
17.10.2008., „Atmežošanas un meža 
degradācijas radīto problēmu risinājumi 
cīņai ar klimata pārmaiņām un 
bioloģiskās daudzveidības izzušanu”. 

Or. fr
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Grozījums Nr. 34

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 38. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38. Lai atkritumus pārvērstu par resursu, kā 
aicināts Ceļvedī par resursu efektīvu 
izmantošanu, ir pilnībā jāīsteno ES tiesību 
akti atkritumu jomā visā ES, pamatojoties
uz atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas
stingru piemērošanu un ietverot dažādus 
atkritumu veidus. Vajadzīgi papildu 
centieni, lai samazinātu radīto atkritumu 
daudzumu uz vienu iedzīvotāju absolūtos 
skaitļos, reģenerācijai enerģijā izmantotu 
tikai nepārstrādājamus atkritumus, 
pakāpeniski izbeigtu atkritumu 
apglabāšanu poligonos, nodrošinātu 
kvalitatīvu pārstrādi un attīstītu otrreizējo 
izejvielu tirgus. Bīstami atkritumi būs 
jāapsaimnieko tā, lai samazinātu būtisku 
negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību un 
vidi, par ko tika panākta vienošanās 
„Rio+20” konferencē. Lai to panāktu, 
daudz sistemātiskāk visā ES būtu
jāpiemēro tirgus instrumenti, kas rada
priekšrocības atkritumu rašanās 
novēršanai, pārstrādei un atkārtotai 
izmantošanai. Būtu jānovērš pārstrādes 
darbību šķēršļi ES iekšējā tirgū un 
jāpārskata pašreizējie mērķi attiecībā uz 
atkritumu rašanās novēršanu, atkārtotu 
izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju un 
atkritumu novirzīšanu no poligoniem, lai 
virzītos uz aprites ekonomiku, kurā resursi 
tiek izmantoti kaskādes veidā un 
atliekvielu daudzums ir tuvs nullei. 

38. Lai atkritumus pārvērstu par resursu, kā 
aicināts Ceļvedī par resursu efektīvu 
izmantošanu, ir pilnībā un saskaņoti 
jāīsteno ES tiesību akti atkritumu jomā visā 
ES, atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhijai un ietverot dažādus atkritumu 
veidus. Vajadzīgi papildu centieni, 
piemēram, profilakses jomā (arī attiecībā 
uz pārtikas izšķērdēšanu), lai samazinātu 
radīto atkritumu daudzumu salīdzinājumā 
ar NKP, pakāpeniski sāktu pārstrādāt un 
reģenerēt pārstrādājamus un 
kompostējamus apglabājamos atkritumus, 
un vajadzīga pienācīga plānošana, lai 
attīstītu alternatīvas pārstrādes un 
reģenerācijas infrastruktūras, nodrošinātu 
kvalitatīvu pārstrādi un attīstītu otrreizējo 
izejvielu tirgus. Bīstami atkritumi būs 
jāapsaimnieko tā, lai samazinātu būtisku 
negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību un 
vidi, par ko tika panākta vienošanās 
„Rio+20” konferencē. Lai to panāktu, pēc 
ietekmes novērtēšanas un izmaksu un 
ieguvumu analīzes daudz sistemātiskāk 
visā ES ir jāpiemēro atbilstīgs tādu 
instrumentu apvienojums, kuros iekļauj 
ekonomiskus stimulus, tirgus instrumenti, 
atkritumu apsaimniekošanas 
infrastruktūru reglamentācija un 
plānošana, kas radītu priekšrocības 
atkritumu rašanās novēršanai, pārstrādei un 
atkārtotai izmantošanai. Īpaša uzmanība 
būs jāpievērš šajā jomā mazāk attīstītajām 
dalībvalstīm, lai  uzlabotu to rezultātus, kā 
arī īstenotu Savienības acquis atkritumu 
jomā. Būtu jānovērš pārstrādes darbību 
šķēršļi ES iekšējā tirgū un jāpārskata 
pašreizējie mērķi attiecībā uz atkritumu 
rašanās novēršanu, atkārtotu izmantošanu, 
pārstrādi, reģenerāciju un atkritumu 
novirzīšanu no poligoniem, lai virzītos uz 
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aprites ekonomiku, kurā resursi tiek 
izmantoti kaskādes veidā un neapstrādātu 
atliekvielu daudzums ir tuvs nullei. 

Or. fr

Pamatojums

L'interdiction générale de mise en décharge avant fin 2020 n'est pas réaliste et produirait un 
effet de découragement. Réduire significativement, dans un contexte de statistiques 
améliorées, constitue une voie de progrès véritable. Pour mesurer les progrès d’un pays en 
termes de réduction des déchets, il est nécessaire d’envisager la production de déchets au vu 
de la croissance économique et du PNB. Il convient donc d'introduire la notion de découplage 
de la croissance des déchets par rapport à celle du PNB. Les déchets résiduels bruts 
désignent les déchets sans traitement/prétraitement/tri préalable.

Grozījums Nr. 35

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 41. punkts – 1. daļa – d punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) atkritumi tiek droši apsaimniekoti kā 
resurss, atkritumu daudzums absolūtos 
skaitļos uz vienu personu samazinās, 
reģenerācijai enerģijā izmanto tikai 
nepārstrādājamus atkritumus,
pārstrādājamu un kompostējamu 
materiālu apglabāšana poligonos ir 
faktiski izbeigta;

d) atkritumi tiek droši apsaimniekoti kā 
resurss, un, lai izvairītos no kaitējumiem 
videi un veselībai, atkritumu daudzums 
attiecībā pret NKP samazinās, 
pārstrādājamus un kompostējamus
atkritumus pakāpeniski sāk pārstrādāt un 
reģenerēt, nevis apglabāt;

Or. fr

Grozījums Nr. 36

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 41. punkts – 2. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) izveidot saskaņotāku regulējumu 
ilgtspējīgai ražošanai un patēriņam; 
pārskatīt tiesību aktus par produktiem, lai 

d) izveidot saskaņotāku tiesisko 
regulējumu ilgtspējīgai ražošanai un 
patēriņam; pārskatīt tiesību aktus par 
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uzlabotu produktu vides rādītājus un 
resursefektivitāti visā to dzīves ciklā; 
izvirzīt mērķus attiecībā uz patēriņa 
vispārējās ietekmes samazināšanu;

produktiem, lai uzlabotu produktu vides 
rādītājus un resursefektivitāti visā to dzīves 
ciklā; izvirzīt mērķus attiecībā uz patēriņa 
vispārējās ietekmes samazināšanu; cīnīties 
pret pārtikas izšķērdēšanu; vispārēji 
piemērot vides marķējumu produktiem; 

Or. fr

Grozījums Nr. 37

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 41. punkts – 2. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) ņemt vērā darba tirgus tendences un 
izstrādāt profesionālās izglītības 
programmas profesijām, kas saistītas ar 
ekoloģisku ekonomiku; 

Or. fr

Grozījums Nr. 38

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 41. punkts – 2. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) pilnībā īstenot ES tiesību aktus 
atkritumu jomā. Tas ietvers atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas piemērošanu 
un tirgus instrumentu un pasākumu 
efektīvu izmantošanu, lai nodrošinātu, ka 
atkritumu apglabāšana poligonos ir 
faktiski izbeigta, reģenerācijai enerģijā 
izmanto tikai nepārstrādājamus 
atkritumus, pārstrādātus atkritumus 
izmanto kā ES izejmateriālu būtisku, 
uzticamu avotu, bīstami atkritumi tiek 
droši apsaimniekoti un to rašanās apjoms ir 
samazināts, nelikumīga atkritumu 
pārvadāšana ir izskausta, un ir novērsti 

e) pilnībā īstenot ES tiesību aktus 
atkritumu jomā. Tas ietvers atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas piemērošanu
saskaņā ar Atkritumu pamatdirektīvu, 
pamatojoties uz dzīves cikla principu, un 
tirgus instrumentu un pasākumu efektīvu 
izmantošanu, lai nodrošinātu, ka 
pārstrādājamus un kompostējamus 
atkritumus pakāpeniski sāk pārstrādāt un 
reģenerēt, nevis apglabāt, pārstrādātus 
atkritumus izmanto kā ES izejmateriālu 
būtisku, uzticamu avotu, bīstami atkritumi 
tiek droši apsaimniekoti un to rašanās 
apjoms ir samazināts, nelikumīga 
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iekšējā tirgus šķēršļi videi nekaitīgai 
pārstrādes darbībai ES;

atkritumu pārvadāšana ir izskausta, un ir 
novērsti iekšējā tirgus šķēršļi videi 
nekaitīgai pārstrādes darbībai ES. Jāparedz 
īpaša iedzīvotājiem adresēta 
komunikācija, lai valsts un vietējā līmenī 
pastiprinātu kampaņas, kuru mērķis ir 
skaidri un vienkārši informēt iedzīvotājus 
par atkritumu rašanās novēršanu un to 
apsaimniekošanu, lai radītu izpratni un 
padarītu viņus atbildīgus, tādējādi 
samazinot piesārņojumu un cīnoties pret 
ekoloģiskas apziņas trūkumu, lai sadzīves 
atkritumu šķirošanas un savākšanas 
noteikumi kļūtu saprotamāki un labāk 
pielāgoti patērētāju vajadzībām un viņus 
stimulētu šķirot atkritumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 39

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 41. punkts – 2. daļa – fa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) izstrādāt un īstenot Savienības rīcības 
plānu par to, kā novērtēt un ierobežot 
ietekmi uz vidi, ko rada tādu produktu un 
izejvielu patēriņš Eiropā, kuri varētu 
veicināt atmežošanu un meža degradāciju 
ārpus Savienības.

Or. fr

Grozījums Nr. 40

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 51. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

51. Turklāt pasākumiem, kas paredzēti, lai 
uzlabotu ekoloģisko un klimata 

51. Turklāt pasākumiem, kas paredzēti, lai 
uzlabotu ekoloģisko un klimata 
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izturētspēju, piemēram, ekosistēmu
atjaunošana un „zaļā” infrastruktūra, var 
būt nozīmīgi sociālekonomiskie ieguvumi, 
tostarp sabiedrības veselībai. Pienācīgi 
jāpārvalda sinerģija un iespējamie 
kompromisi starp klimata un citiem vides 
mērķiem, piemēram, gaisa kvalitātes jomā. 
Piemēram, degvielas aizstāšana, reaģējot 
uz klimata vai piegādes drošības 
apsvērumiem, varētu izraisīt cieto daļiņu 
daudzuma ievērojamu palielināšanos un 
bīstamas emisijas.

izturētspēju, piemēram, ekosistēmu 
atjaunošana un „zaļā” un „zilā”
infrastruktūra, var būt nozīmīgi 
sociālekonomiskie ieguvumi, tostarp 
sabiedrības veselībai. Pienācīgi jāpārvalda 
sinerģija un iespējamie kompromisi starp 
klimata un citiem vides mērķiem, 
piemēram, gaisa kvalitātes jomā. 
Piemēram, degvielas aizstāšana, reaģējot 
uz klimata vai piegādes drošības 
apsvērumiem, varētu izraisīt cieto daļiņu 
daudzuma ievērojamu palielināšanos un 
bīstamas emisijas.

Or. fr

Pamatojums

Ar jēdzienu „zaļā un zilā infrastruktūra” apzīmē tīklu, ko veido ekoloģiska sauszemes un 
ūdeņu nepārtrauktība. Tas ir teritorijas ilgtspējīgas plānošanas instruments, palīdz labvēlīgi 
ietekmēt dabisko dzīvotņu un sugu saglabāšanos un veicina ūdens masu labu ekoloģisko 
stāvokli. Šis ekoloģiska tīkla jēdziens ir pārņemts no Aiči mērķiem par bioloģisko 
daudzveidību laikposmam no 2011. līdz 2020. gadam (11. mērķis). 

Grozījums Nr. 41

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 52. punkts – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) gaisa kvalitāte ES ir ievērojami 
uzlabojusies; 

a) gaisa kvalitāte — gan ārtelpā, gan 
iekštelpās — ES ir ievērojami uzlabojusies 
atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas 
ieteiktajiem līmeņiem; 

Or. fr
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Grozījums Nr. 42

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 52. punkts – 2. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) turpināt REACH īstenošanu atbilstoši 
stabilitātes un paredzamības principiem, 
samazinot administratīvo un finansiālo 
slogu mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, lai garantētu augstāku 
cilvēka veselības un vides aizsardzību, 
ķīmisko vielu brīvu apriti iekšējā tirgū un 
Eiropas uzņēmumu konkurētspējas un 
inovācijas uzlabošanos1;
_____________
1 Vispārējais 2013. gada 5. februāra 
pārskats par REACH saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1907/2006 (REACH regulas) 
117. panta 4. punktu un Regulas (EK)
Nr. 1272/2008 (KMI regula) 46. panta 
2. punktu, kā arī atsevišķu REACH 
regulas elementu pārskatīšana saskaņā ar 
tās 75. panta 2. punktu un 138. panta 2., 
3. un 6. punktu.

Or. fr

Grozījums Nr. 43

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 52. punkts – 2. daļa – d punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) izstrādāt ES netoksiskas vides 
stratēģiju, kuras pamatā ir visaptveroša
zināšanu bāze par ķīmisko vielu iedarbību 
un toksicitāti un kas veicina ilgtspējīgu 
aizstājēju inovēšanu;

d) turpināt īstenot ES tīras, drošas un 
veselīgas vides stratēģiju atbilstoši 
mērķim, kas saskaņots 2002. gada 
pasaules augstākā līmeņa sanāksmē par 
ilgtspējīgu attīstību un no jauna 
apstiprināts „Rio+20” konferencē, 
pamatojoties uz tādu visaptverošu
zināšanu bāzi par ķīmisko vielu iedarbību 
un toksicitāti, kuras iegūtas, lietojot 
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galvenokārt alternatīvas metodes 
dzīvnieku izmantošanai eksperimentos, un 
kuras apkopojusi Eiropas Ķīmisko vielu 
aģentūra, — stratēģiju, kas veicina 
ilgtspējīgu un drošu aizstājēju inovēšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 44

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 52. punkts – 2. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) standartizēt Savienības līmenī 
pētījumu protokolus un novērtēšanas 
kritērijus, kas saistīti ar vides un cilvēku 
biomonitoringu, lai optimizētu šā 
instrumenta izmantošanu saistībā ar 
vispārējo vides kvalitātes un Savienības 
iedzīvotāju veselības stāvokļa 
novērtējumu; 

Or. fr

Grozījums Nr. 45

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 54. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

54. Ieguvumi, nodrošinot to, ka faktiski ir 
īstenoti ES tiesību akti par vidi, ir 
trīskārtīgi: tiek nodrošināti vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi uzņēmējiem, kuri 
darbojas vienotajā tirgū, stimulētas 
inovācijas un veicinātas pirmsācēja 
priekšrocības Eiropas uzņēmumiem 
daudzās nozarēs. Savukārt, izmaksas, kas 
saistītas ar tiesību aktu neīstenošanu, ir 
lielas, proti, pēc aptuvenām aplēsēm 
aptuveni 50 miljardi euro gadā, ietverot 

54. Ieguvumi, nodrošinot to, ka faktiski ir 
īstenoti ES tiesību akti par vidi, ir 
trīskārtīgi: tiek nodrošināti vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi uzņēmējiem, kuri 
darbojas vienotajā tirgū, stimulētas 
inovācijas un veicinātas pirmsācēja 
priekšrocības Eiropas uzņēmumiem 
daudzās nozarēs. Savukārt izmaksas, kas 
saistītas ar tiesību aktu neīstenošanu, ir 
lielas, proti, pēc aptuvenām aplēsēm 
aptuveni 50 miljardi euro gadā, ietverot 
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izmaksas, kas saistītas ar pārkāpumu 
lietām. 2009. gadā vien tika ierosināta 
451 pārkāpumu lieta saistībā ar ES vides 
tiesību aktiem. Komisija arī tieši no ES 
iedzīvotājiem saņem neskaitāmas sūdzības, 
no kurām daudzas varētu sekmīgāk risināt 
dalībvalsts vai vietējā līmenī. 

izmaksas, kas saistītas ar pārkāpumu 
lietām. Eiropas Savienībā 2011. gadā 
vides jomā ir konstatēts visvairāk 
Savienības tiesību aktu pārkāpumu (299), 
kas ir 17 % no visiem pārkāpumiem, un ir 
sāktas 114 jaunas pārkāpumu procedūras.
Komisija arī tieši no ES iedzīvotājiem 
saņem neskaitāmas sūdzības, no kurām 
daudzas varētu sekmīgāk risināt dalībvalsts 
vai vietējā līmenī. 

Or. fr

Pamatojums

Šie ir skaitļi 29. gada pārskatā par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2011. gads) 
(COM(2012)0714).

Grozījums Nr. 46

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 55. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

55. Tāpēc turpmākajos gados galvenā 
prioritāte tiks dota ES vides acquis 
īstenošanas uzlabošanai dalībvalstu līmenī. 
Starp dalībvalstīm un dalībvalstīs pastāv
būtiskas atšķirības īstenošanā. Ir 
nepieciešams valsts, reģionālā un vietējā 
līmenī vides tiesību aktu īstenošanā 
iesaistītos nodrošināt ar zināšanām un 
spējām uzlabot ieguvumu gūšanu no šiem 
tiesību aktiem. 

55. Tāpēc turpmākajos gados galvenā 
prioritāte tiks dota ES vides acquis 
īstenošanas uzlabošanai dalībvalstu līmenī. 
Vides tiesību aktu pastāvīga attīstība un 
pieaugošā sarežģītība rada juridisku 
nestabilitāti, izpratnes grūtības un 
izmaksas uzņēmumiem, visu līmeņu 
pārvaldes iestādēm, iedzīvotājiem un 
vietējā līmeņa dalībniekiem. Tas starp 
dalībvalstīm un dalībvalstīs rada arī 
būtiskas atšķirības īstenošanā, pārmērīgu 
birokrātiju un pretrunas starp 
interpretāciju un tiesu praksi. Ir 
nepieciešams valsts, reģionālā un vietējā 
līmenī vides tiesību aktu īstenošanā 
iesaistītos nodrošināt ar zināšanām un 
spējām uzlabot ieguvumu gūšanu no šiem 
tiesību aktiem.

Or. fr
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Grozījums Nr. 47

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 57. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

57. Pirmkārt, tiks uzlabots veids, kā tiek 
savākti un izplatīti dati par īstenošanu, lai 
palīdzētu plašai sabiedrībai un vides 
speciālistiem pilnībā saprast, kā valsts un 
vietējās pārvaldes iestādes realizē 
Savienības saistības. Saskaroties ar 
īstenošanas problēmām, kas raksturīgas 
individuālai dalībvalstij, ir paredzēts sniegt 
palīdzību, kas līdzinās pielāgotai pieejai, 
ko ievēro „Eiropas pusgada" procesā. 
Piemēram, ar Komisiju un individuālām 
dalībvalstīm tiks izveidoti partnerības 
īstenošanas nolīgumi, ar kuriem risina 
tādus jautājumus kā to, kur atrast 
īstenošanai vajadzīgo finansiālo atbalstu un 
labākas informācijas sistēmas, lai sekotu 
līdzi virzībai.

57. Pirmkārt, tiks uzlabots veids, kā tiek 
savākti un izplatīti dati par īstenošanu, lai 
palīdzētu plašai sabiedrībai un vides 
speciālistiem pilnībā saprast, kā valsts un 
vietējās pārvaldes iestādes realizē 
Savienības saistības. Saskaroties ar 
īstenošanas problēmām, kas raksturīgas 
individuālai dalībvalstij, ir paredzēts sniegt 
palīdzību, kas līdzinās pielāgotai pieejai, 
ko ievēro „Eiropas pusgada” procesā. 
Piemēram, ar Komisiju un individuālām 
dalībvalstīm tiks izveidoti partnerības 
īstenošanas nolīgumi, ar kuriem risina 
tādus jautājumus kā to, kur atrast 
īstenošanai vajadzīgo finansiālo atbalstu un 
labākas informācijas sistēmas, lai sekotu 
līdzi virzībai. Lai palielinātu šādas rīcības 
efektivitāti, vietējās un reģionālās iestādes 
var apvienoties, piemēram, izmantojot 
vienošanās par trīspusēju partnerību un 
ņemot vērā katras dalībvalsts 
administratīvo sistēmu. Reģionu 
komitejas un Eiropas Komisijas izveidotā 
tehniskā sadarbības platforma atvieglos 
dialogu un informācijas apmaiņu, lai 
uzlabotu tiesību aktu īstenošanu vietējā 
līmenī.

Or. fr

Grozījums Nr. 48

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 58. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

58. Otrkārt, ES piemēros prasības par 
inspekcijām un pārraudzību plašākam ES 

58. Otrkārt, būs jāstrukturē un 
jānostiprina Dalībvalstu iestāžu tīkls 
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vides tiesību aktu kopumam, papildinot tās 
ar ES līmeņa spējām, ar kurām var atrisināt 
situācijas, kad ir pamatots iemesls bažām. 

attiecībā uz vides tiesību aktu 
piemērošanu un ievērošanu (IMPEL), 
tam garantējot atbilstošu ilgtermiņa 
finansiālu atbalstu, nodrošinot, ka tīkla 
salīdzināmie pārskati notiktu 
sistemātiskāk, ka tiek izvērsts tā darbs 
saistībā ar informācijas par paraugpraksi 
apkopošanu un apmaiņu un ka to 
paplašina reģionālajā un vietējā līmenī.
ES piemēros arī prasības par inspekcijām 
un pārraudzību plašākam ES vides tiesību 
aktu kopumam, papildinot tās ar ES līmeņa 
spējām, ar kurām var atrisināt situācijas, 
kad ir pamatots iemesls bažām, un kuras 
varēs izmantot pēc attiecīgo dalībvalstu 
pieprasījuma, pamatojoties uz izmaksu 
lietderības apsvērumiem. 

Or. fr

Grozījums Nr. 49

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 63. punkts – 2. daļa – - a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- a) nodrošināt, ka vides jomā tiek ievēroti 
lietpratīga regulējuma principi, vienkāršot 
likumdošanu un uzlabot politikas un 
ekonomikas dalībnieku un iedzīvotāju 
izglītošanu par standartiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 50

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 63. punkts – 2. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izstrādāt partnerības īstenošanas 
nolīgumus starp dalībvalstīm un Komisiju;

b) izstrādāt partnerības īstenošanas 
nolīgumus starp dalībvalstīm un Komisiju, 
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pamatojoties uz brīvprātības principu un 
iesaistot vietējās un reģionālās iestādes;

Or. fr

Grozījums Nr. 51

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 63. punkts – 2. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) piemērot saistošus kritērijus reālām 
dalībvalstu inspekcijām un pārraudzībai 
plašākam ES tiesību aktu kopumam vides 
jomā un veidot papildu iespējas ES līmenī 
risināt situācijas, kad ir pamatots iemesls 
bažām, tās papildinot ar atbalstu 
profesionāļu tīkliem;

c) mudināt dalībvalstis racionalizēt savas 
pašreizējās spējas inspekciju jomā un 
nostiprināt IMPEL tīklu; piemērot 
saistošus kritērijus reālām dalībvalstu 
inspekcijām un pārraudzībai plašākam ES 
tiesību aktu kopumam vides jomā un pēc 
attiecīgo dalībvalstu pieprasījuma un 
pamatojoties uz izmaksu un efektivitātes 
analīzi veidot papildu iespējas ES līmenī, 
lai risinātu situācijas, kad ir pamatots 
iemesls bažām; veicināt profesionāļu tīklu 
izveidi pēc IMPEL parauga, lai varētu 
plašāk organizēt salīdzināmus pārskatus 
pēc attiecīgo dalībvalstu pieprasījuma, 
tostarp lai risinātu situācijas, kas rada 
nopietnas bažas;

Or. fr

Grozījums Nr. 52

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 65. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

65. ES un starptautiskā līmenī jāveic 
pasākumi, lai vēl vairāk stiprinātu un 
uzlabotu zinātnes un politikas saskarni 
vides jomā, piemēram, ieceļot galvenos 
zinātniskos padomdevējus, kā to jau ir 
izdarījusi Komisija un dažas dalībvalstis. 

65. ES un starptautiskā līmenī jāveic 
pasākumi, lai vēl vairāk stiprinātu un 
uzlabotu zinātnes un politikas saskarni 
vides jomā, piemēram, optimizējot darbu, 
ko pašreiz veic valstu vides aģentūras, 
Eiropas Vides aģentūra un tās Vides 
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informācijas un novērojuma tīkls 
(Eionet), kā arī ieceļot galvenos 
zinātniskos padomdevējus, kā to jau ir 
izdarījusi Komisija un dažas dalībvalstis. 
Turklāt ir svarīgi, lai Savienība, kad tā 
kļūs par Starpvaldību zinātnes un 
politikas platformas bioloģiskās 
daudzveidības un ekosistēmu 
pakalpojumu jomā (IPBES) pilntiesīgu 
locekli, aktīvi dotu ieguldījumu šīs 
platformas darbā un tādējādi veidotu 
saikni starp vietējām, reģionālām un 
starptautiskām iestādēm bioloģiskās 
daudzveidības pārvaldības jomā.

Or. fr

Grozījums Nr. 53

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 79. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

79. Pieredze, kas gūta 2007.–2013. gada 
plānošanas periodā, liecina, ka videi ir 
pieejami ievērojami līdzekļi, bet to 
izmantošana valsts un reģionālā līmenī 
pirmajos gados ir bijusi ļoti nevienmērīga 
un tādējādi var apdraudēt apstiprināto 
mērķu sasniegšanu. Lai izvairītos no 
pieredzes atkārtošanās, dalībvalstīm ir 
jāintegrē vides un klimata mērķi 
finansēšanas stratēģijās un programmās, 
kas attiecas uz ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, lauku attīstību un 
jūrlietu politiku, jāprioritizē finansējuma 
agrīna izmantošana vides un klimata 
pārmaiņu jomā un jānostiprina īstenošanas 
struktūru spēja panākt izmaksu ziņā 
izdevīgus un ilgtspējīgus ieguldījumus, lai 
nodrošinātu adekvātu vajadzīgo finansiālo 
atbalstu ieguldījumiem šajās jomās.

79. Pieredze, kas gūta 2007.–2013. gada 
plānošanas periodā, liecina, ka videi ir 
pieejami ievērojami līdzekļi, bet to 
izmantošana valsts un reģionālā līmenī 
pirmajos gados ir bijusi ļoti nevienmērīga 
un tādējādi var apdraudēt apstiprināto 
mērķu sasniegšanu. Lai izvairītos no 
pieredzes atkārtošanās, dalībvalstīm ir 
jāintegrē vides un klimata mērķi 
finansēšanas stratēģijās un programmās, 
kas attiecas uz ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, lauku attīstību un 
jūrlietu politiku, jāprioritizē finansējuma 
agrīna izmantošana vides un klimata 
pārmaiņu jomā un jānostiprina īstenošanas 
struktūru spēja panākt izmaksu ziņā 
izdevīgus un ilgtspējīgus ieguldījumus, lai 
nodrošinātu adekvātu vajadzīgo finansiālo 
atbalstu ieguldījumiem šajās jomās. 
Piemēram, ir ieteicams valstu līmenī 
sistemātiski izmantot prioritārās rīcības 
pamatprogrammas, kas paredzētas 
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Faunas un floras dzīvotņu direktīvā, lai 
saskaņotu tīkla „Natura 2000” 
finansējuma vajadzības.

Or. fr

Grozījums Nr. 54

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 79.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

79.a Kopumā būs jāierosina pasākumi, lai 
nodrošinātu to Savienības līdzekļu 
efektīvu izmantošanu, kuri paredzēti 
struktūrpasākumiem, īpaši ūdens, 
transporta, energoefektivitātes un 
atkritumu jomā. Piemēram, attiecībā uz 
sadzīves atkritumu infrastruktūrām 
Savienības subsīdiju piešķiršana nav 
saistīta ne ar atbalsta pasākumiem, ne ar 
Savienības atkritumu politikas mērķu 
īstenošanu, un tas ierobežo Savienības 
finansējuma efektivitāti1. 
_______________
1 Par šo tematu skatīt ieteikumus Eiropas 
Revīzijas palātas Īpašajā ziņojumā 
Nr. 20/2012 „Vai struktūrpasākumu 
finansējums sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas infrastruktūras 
projektiem efektīvi palīdz dalībvalstīm 
sasniegt ES atkritumu politikas mērķus” 
(OV C 28, 30.1.2013., 2. lpp.).

Or. fr

Pamatojums

Daudz ES līdzekļu, kas paredzēti vides pasākumiem, joprojām ir pārāk maz izmantoti vai 
netiek izmantoti optimāli.
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Grozījums Nr. 55

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pakāpeniski atcelt videi kaitīgas 
subsīdijas, bet vairāk izmantot tirgus 
instrumentus, tostarp nodokļu politiku, 
cenu veidošanu un maksas iekasēšanu, un 
paplašināt tirgus vides precēm un 
pakalpojumiem, pienācīgi ņemot vērā 
jebkādu negatīvu sociālo ietekmi;

a) definēt, konstatēt un pakāpeniski atcelt 
videi kaitīgas subsīdijas, bet vairāk 
izmantot tirgus instrumentus, tostarp 
nodokļu politiku, cenu veidošanu un 
maksas iekasēšanu, un paplašināt tirgus 
vides precēm un pakalpojumiem, pienācīgi 
ņemot vērā jebkādu negatīvu sociālo 
ietekmi;

Or. fr

Grozījums Nr. 56

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 82. punkts – 2. daļa – ga punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) izstrādāt atlīdzību par sniegtajiem 
vides pakalpojumiem, ja tie rada 
ieguldījumu un apsaimniekošanas 
papildizmaksas; atbalstīt arī vides 
pakalpojumu maksājumu sistēmu 
koncepciju un šo sistēmu izveidi, lai 
līdzsvarotu ekonomikas attīstības un vides 
aizsardzības uzdevumus.

Or. fr

Pamatojums

Les PSE sont des outils économiques incitatifs dont les expériences pilotes se multiplient. Les 
propriétaires ou gestionnaires sont payés par les usagers ou les bénéficaires pour la 
fourniture du service ou pour l'application d'une méthode de gestion spécifique assurant la 
réalisation du service environnemental désiré. Ils peuvent notamment financer le maintien et 
le rétablissement des services écosystémiques fournis par les forêts multifonctionnelles, qui 
entraînent pour les propriétaires privés et les communes des contraintes ainsi que des 
surcoûts d'investissement et de gestion.
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Grozījums Nr. 57

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 88. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

88. Vairums pilsētu saskaras ar kopīgu 
vides problēmu pamatkopumu, tostarp 
sliktu gaisa kvalitāti, augstu trokšņu līmeni, 
siltumnīcefekta gāzu emisijām, ūdens 
trūkumu, plūdiem un vētrām, piesārņotām 
vietām, pamestiem rūpniecības objektiem 
un atkritumiem. Tajā pašā laikā ES pilsētas 
ir standartu noteicējas pilsētu ilgtspējībā un 
bieži vien ir celmlauži inovatīviem 
risinājumiem vides problēmu jomā. Arvien 
lielāks Eiropas pilsētu skaits vides 
ilgtspējību liek pilsētu attīstības stratēģiju 
pamatā.

88. Vairums pilsētu saskaras ar kopīgu 
vides problēmu pamatkopumu, tostarp 
sliktu gaisa kvalitāti, augstu trokšņu līmeni, 
siltumnīcefekta gāzu emisijām, pilsētu un 
piepilsētu bioloģiskās daudzveidības 
attīstību, ūdens trūkumu, plūdiem un 
vētrām, piesārņotām vietām, pamestiem 
rūpniecības objektiem un atkritumiem, kā 
arī ar enerģētikas pārvaldību. Tajā pašā 
laikā ES pilsētas ir standartu noteicējas 
pilsētu ilgtspējībā un bieži vien ir 
celmlauži inovatīviem risinājumiem vides 
problēmu jomā. Arvien lielāks Eiropas 
pilsētu skaits vides ilgtspējību liek pilsētu 
attīstības stratēģiju pamatā.

Or. fr

Pamatojums

Par dzīvniekiem pilsētvidē jāsaka, ka atsevišķas sugas izzūd, savukārt citas var kļūt invazīvas. 
Tāpēc ir svarīgi pieņemt pilsētu bioloģiskās daudzveidības īstas pārvaldības noteikumus.

Grozījums Nr. 58

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 88.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

88.a Urbanizācijas rezultātā Eiropas 
iedzīvotāji labāk apzinās vides problēmas 
un viņi vēlas atjaunot ciešāku saiti ar 
dabu pilsētvidē. Tādējādi bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanas uzdevums ir 
saistīts arī ar pilsētu. Ir daudz tam 
atbilstošu iniciatīvu, proti, dabiskas 
dimensijas ieviešana no jauna pilsētvidē, 
tostarp ar jauniem telpiskiem ainaviskiem 
veidojumiem, atsevišķu sienu un jumtu 
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apzaļumošana un pilsētu „zaļo” un „zilo” 
infrastruktūru attīstīšana. Eiropas pilsētu 
paveiktais bioloģiskās daudzveidības jomā 
ir jānovērtē un jāuzlabo, pamatojoties uz 
īpašu pilsētvides bioloģiskās 
daudzveidības rādītāju, piemēram, 
Singapūras indeksu, kas tika piedāvāts 
Pasaules bioloģiskās daudzveidības 
konferencē Nagojā (2010).

Or. fr

Pamatojums

Zinātnes atziņu trūkums par bioloģisko daudzveidību pilsētvidē kavē tādu projektu plānošanu, 
kuri veltīti tās aizsardzībai. 

Grozījums Nr. 59

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 90. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

90. ES jāturpina veicināt un vajadzības 
gadījumā paplašināt esošās iniciatīvas, kas 
atbalsta inovācijas un labāko praksi 
pilsētās, tīklu izveidi un informācijas 
apmaiņu starp tām, un mudināt pilsētas 
parādīt savu vadošo lomu ilgtspējīgā 
pilsētu attīstībā. ES iestādēm un 
dalībvalstīm vajadzētu atvieglot un veicināt 
ES finansējuma izmantošanu, kas pieejams 
saskaņā ar kohēzijas politiku un citiem 
fondiem, lai atbalstītu pilsētu centienus 
sekmēt pilsētu ilgtspējīgu attīstību, 
palielināt informētību un mudināt vietējos 
dalībniekus iesaistīties. Pilsētām paredzētu 
ilgtspējības kritēriju kopuma izstrāde un 
vienošanās par tiem sniegtu kopēju 
atsauces bāzi šādām iniciatīvām un 
sekmētu saskaņotu un integrētu pieeju 
pilsētu ilgtspējīgai attīstībai.

90. ES jāturpina veicināt un vajadzības 
gadījumā paplašināt esošās iniciatīvas, kas 
atbalsta inovācijas un labāko praksi 
pilsētās, piemēram, ekokvartālu 
attīstīšanu, tīklu izveidi un informācijas 
apmaiņu starp tām1, un mudināt pilsētas 
parādīt savu vadošo lomu ilgtspējīgā 
pilsētu attīstībā. Ieviešot progresīvām 
pilsētām un pašvaldībām Eiropas 
inovācijas partnerību, būs jārodas iespējai 
veicināt viedo tehnoloģiju attīstīšanu 
pilsētvidē, tostarp kopīgojot resursus 
pētījumiem enerģētikas, transporta un 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju (IKT) nozarēs2 un pilsētas 
padarot par izšķirošu un stratēģisku 
faktoru. Turklāt ES iestādēm un 
dalībvalstīm vajadzētu atvieglot un veicināt 
ES finansējuma izmantošanu, kas pieejams 
saskaņā ar kohēzijas politiku un citiem 
fondiem, lai atbalstītu pilsētu centienus 
sekmēt pilsētu ilgtspējīgu attīstību, 
palielināt informētību un mudināt vietējos 
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dalībniekus iesaistīties. Pilsētām paredzētu 
ilgtspējības kritēriju un rādītāju kopuma 
izstrāde un vienošanās par tiem, īpaši 
izmantojot profesionāļu (piemēram, 
pilsētplānotāju, arhitektu, uzņēmēju) 
pieredzi, sniegtu kopēju atsauces bāzi 
šādām iniciatīvām un sekmētu saskaņotu 
un integrētu pieeju pilsētu ilgtspējīgai 
attīstībai.

_______________
1 Piemēram, Pilsētas mēru pakts, ko 
Komisija ierosināja pēc enerģētikas un 
klimata tiesību aktu kopuma pieņemšanas 
2008. gadā, un arī citas starptautiskas 
vienošanās, piemēram, Ālborgas harta 
(1994 un 2004), Leipcigas harta (2007), 
Toledo deklarācija (2010), Malagas harta 
(2011). 
2 C(2012)4701, 10.07.2012.

Or. fr

Grozījums Nr. 60

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 91. punkts – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) lielākā daļa ES pilsētu īsteno ilgtspējīgas 
pilsētas plānošanas un projektēšanas 
politiku.

a) lielākā daļa ES pilsētu īsteno ilgtspējīgas 
pilsētas plānošanas, projektēšanas un 
mobilitātes politiku. 

Or. fr

Grozījums Nr. 61

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 91. punkts – 2. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) noteikt un apstiprināt kritēriju kopumu, a) noteikt un apstiprināt kopīgu kritēriju un 
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lai novērtētu pilsētu veikumu vides jomā, 
ņemot vērā ekonomisko un sociālo ietekmi;

rādītāju kopumu, lai novērtētu pilsētu 
veikumu vides jomā, ņemot vērā 
ekonomisko un sociālo ietekmi un 
pilsētbūvniecības modeļu vēsturiskās un 
ģeogrāfiskās īpatnības;

Or. fr

Grozījums Nr. 62

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 91. punkts – 2. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) uzlabot bioloģiskās daudzveidības 
pārvaldību pilsētvidē un sākt iedzīvotāju 
informēšanu par faunas un floras nozīmi 
pilsētās; 

Or. fr

Grozījums Nr. 63

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 91. punkts – 2. daļa – ab punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) atbalstīt veselīgu un ilgtspējīgu 
mobilitāti pilsētās, samazinot 
piesārņojuma un trokšņa emisijas; attīstīt 
un modernizēt pilsētu sabiedriskā 
transporta tīklus; elektromobilitāti iekļaut 
vietējā transporta sistēmās un izstrādāt 
plānus par elektriskajiem 
transportlīdzekļiem Savienības pilsētu 
līmenī; atbalstīt dažādus alternatīvus 
pārvietošanās veidus;

Or. fr
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Grozījums Nr. 64

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 91. punkts – 2. daļa – ac punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ac) uzlabot energotaupību, veidojot 
energoviedas ēkas un izmantojot IKT; 
veicināt ilgtspējīgu renovāciju un 
būvniecību; attīstīt zinātnisko un tehnisko 
kompetenci celtniecībā un izplatīt to 
Eiropas līmeņa tīklā, pamatojoties uz 
integrētu būvniecības pieeju, kurā ņemti 
vērā vides un enerģētiskie rādītāji, 
drošība, veselība, pielāgotība lietotāju 
vajadzībām un saimnieciskā 
konkurētspēja;

Or. fr

Grozījums Nr. 65

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 91. punkts – 2. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodrošināt, ka pilsētām ir informācija 
par finansējumu pilsētu ilgtspējīguma 
uzlabošanas pasākumiem un piekļuve šim 
finansējumam. 

b) nodrošināt, ka pilsētām ir informācija 
par finansējumu pilsētu ilgtspējīguma
uzlabošanas pasākumiem un piekļuve šim 
finansējumam, un nodrošināt tām 
finansējumu atbilstoši to vajadzībām. 

Or. fr

Grozījums Nr. 66

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 92. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

92. Vides ilgtspējība ir svarīga, lai 
mazinātu nabadzību un nodrošinātu dzīves 

92. Vides ilgtspējība ir svarīga, lai 
mazinātu nabadzību un nodrošinātu dzīves 
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kvalitāti un ekonomikas izaugsmi. ”Rio 
+20” konferencē pasaules līderi atjaunoja 
savu apņemšanos veicināt ilgtspējīgu 
attīstību un atzina, ka iekļaujoša ekoloģiska 
ekonomika ir svarīgs līdzeklis, kā panākt 
ilgtspējīgu attīstību, kā arī apstiprināja 
veselīgas vides izšķirošo lomu pārtikas 
nodrošinājuma garantēšanā un nabadzības 
samazināšanā. Ņemot vērā iedzīvotāju 
skaita pieaugumu arvien urbanizētākā 
pasaulē, šie uzdevumi ietvers 
nepieciešamību rīkoties ūdens, okeānu, 
ilgtspējīgas zemes un ekosistēmu, 
ilgtspējīgu, resursu izmantošanas 
efektivitātes (jo īpaši atkritumu), 
ilgtspējīgas enerģijas un klimata pārmaiņu 
jomā, tostarp pakāpeniski atceļot fosilā 
kurināmā subsīdijas. Šīs problēmas būs 
jārisina ar īpaši pielāgotu pieeju vietējā, 
valsts vai Savienības līmenī, kā arī ar 
iesaistīšanos starptautiskos centienos 
izstrādāt risinājumus, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību visā 
pasaulē.

kvalitāti un ekonomikas izaugsmi. ”Rio 
+20” konferencē pasaules līderi atjaunoja 
savu apņemšanos veicināt ilgtspējīgu 
attīstību un atzina, ka iekļaujoša ekoloģiska 
ekonomika ir svarīgs līdzeklis, kā panākt 
ilgtspējīgu attīstību, kā arī apstiprināja 
veselīgas vides izšķirošo lomu pārtikas 
nodrošinājuma garantēšanā un nabadzības 
samazināšanā. Ņemot vērā iedzīvotāju 
skaita pieaugumu arvien urbanizētākā 
pasaulē, šie uzdevumi ietvers 
nepieciešamību rīkoties ūdens, okeānu, 
ilgtspējīgas zemes un ekosistēmu, 
ilgtspējīgu, resursu izmantošanas 
efektivitātes (jo īpaši atkritumu), 
ilgtspējīgas enerģijas un klimata pārmaiņu 
jomā, tostarp pakāpeniski atceļot fosilā
kurināmā subsīdijas. Šīs problēmas būs 
jārisina ar īpaši pielāgotu pieeju vietējā, 
valsts vai Savienības līmenī, kā arī ar 
iesaistīšanos starptautiskos centienos 
izstrādāt risinājumus, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību visā 
pasaulē. Šos centienus vajadzēs pienācīgi 
sadalīt starptautiskā līmenī. Ar šo 
programmu būs jādod politiski 
pārliecinošs vēstījums pārējai pasaulei un 
jāveicina tādas starptautiskas pārvaldības 
izveide, kura neaprobežojas tikai ar 
finansiālu solidaritāti un kura garantē, ka 
trešās valstis iesaistās tāpat kā Savienība. 

Or. fr

Grozījums Nr. 67

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 94. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

94. Daudzus no prioritārajiem mērķiem, 
kas izklāstīti šajā programmā, var pilnībā 
sasniegt tikai globālas pieejas ietvaros un 
sadarbībā ar partnervalstīm. Šā iemesla dēļ 
Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm 

94. Daudzus no prioritārajiem mērķiem, 
kas izklāstīti šajā programmā, var pilnībā 
sasniegt tikai globālas pieejas ietvaros un 
sadarbībā ar partnervalstīm, kā arī ar 
zemēm un teritorijām, kuras asociētas ar 
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jāiesaistās attiecīgos starptautiskos, 
reģionālos un divpusējos procesos spēcīgā, 
mērķtiecīgā, vienotā un saskaņotā veidā. 
Tām jāturpina veicināt reālu, uz 
noteikumiem balstītu globālās vides 
politikas sistēmu, kuru papildina efektīvāka 
un stratēģiskāka pieeja, kurā divpusēji un 
reģionāla līmeņa politiskie dialogi un 
sadarbība ir pielāgoti Savienības 
stratēģiskajiem partneriem, 
kandidātvalstīm un kaimiņvalstīm un 
jaunattīstības valstīm, to atbalstot ar 
atbilstošu finansējumu.

Savienību. Šā iemesla dēļ Eiropas 
Savienībai un tās dalībvalstīm jāiesaistās 
attiecīgos starptautiskos, reģionālos un 
divpusējos procesos spēcīgā, mērķtiecīgā, 
vienotā un saskaņotā veidā. Tām jāturpina 
veicināt reālu, uz noteikumiem balstītu 
globālās vides politikas sistēmu, kuru 
papildina efektīvāka un stratēģiskāka 
pieeja, kurā divpusēji un reģionāla līmeņa 
politiskie dialogi un sadarbība ir pielāgoti 
Savienības stratēģiskajiem partneriem, 
kandidātvalstīm un kaimiņvalstīm un 
jaunattīstības valstīm, to atbalstot ar 
atbilstošu finansējumu. Būs jāpastiprina 
Savienības politiskās nostādnes 
komunikācijai pasaules mērogā par ES 
īstenotajām darbībām vides jomā. 

Or. fr

Pamatojums

La lutte contre les problèmes qui se posent au niveau régional et mondial dans le domaine de 
l'environnement doit s'appuyer sur l'ensemble du territoire de l'Union, et en particulier sur les 
régions ultrapériphériques, mais également sur les Pays et Territoires d'Outre-mer associés à 
l'Union, dans la mesure où  ces territoires détiennent plus 70% de la biodiversité européenne. 
Ces territoires peuvent servir d'exemple et de relais dans leur région pour la mise en œuvre 
des objectifs prioritaires énoncés dans le présent programme.  La participation des PTOM au 
présent programme se fait dans les conditions établies dans la Décision d'association outre-
mer.

Grozījums Nr. 68

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 95. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

95. Laikposms, ko aptver šī programma, 
atbilst galvenajiem posmiem 
starptautiskajā klimata, bioloģiskās 
daudzveidības un ķīmisko vielu politikā. 
Lai nepārsniegtu 2 °C robežvērtību, līdz 
2050. gadam globālās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas jāsamazina vismaz par 50 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Tomēr 
ANO Vispārējās konvencijas par klimata 

95. Laikposms, ko aptver šī programma, 
atbilst galvenajiem posmiem 
starptautiskajā klimata, bioloģiskās 
daudzveidības un ķīmisko vielu politikā. 
Lai nepārsniegtu 2 °C robežvērtību, līdz 
2050. gadam globālās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas jāsamazina vismaz par 50 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Tomēr 
ANO Vispārējās konvencijas par klimata 
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pārmaiņām (UNFCCC) līgumslēdzējas 
puses apņēmušās līdz 2020. gadam panākt 
tikai pusi emisiju samazinājumu. Bez 
apņēmīgākas globālas rīcības klimata 
pārmaiņas, visticamāk, netiks ierobežotas. 
Pat vislabākā scenārija gadījumā vēsturisko 
siltumnīcefekta gāzu emisiju dēļ valstis 
aizvien vairāk saskarsies ar nenovēršamo 
klimata pārmaiņu ietekmi un tām būs 
jāizstrādā stratēģijas, lai pielāgotos klimata 
pārmaiņām. Durbanas Pastiprinātas rīcības 
platformas ietvaros līdz 2015. gadam 
jāvienojas par visaptverošu un spēcīgu 
nolīgumu, kas piemērojams visiem un 
jāīsteno no 2020. gada. ES arī turpmāk 
proaktīvi iesaistīsies šajā procesā, tostarp 
diskusijās par to, kā likvidēt plaisu starp 
pašreizējo attīstīto un jaunattīstības valstu 
apņemšanos samazināt emisijas, un 
diskusijās par darbībām, kas vajadzīgas, lai 
turpinātu darbu emisiju jomā, kas saderīgs 
ar 2 °C mērķi. Pasākumiem pēc „Rio + 20” 
konferences arī jāpalīdz samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, tādējādi 
atbalstot cīņu pret klimata pārmaiņām. 
Vienlaikus ES ir jāturpina un vēl vairāk 
jāpastiprina klimata pārmaiņu partnerība ar 
stratēģiskajiem partneriem un jāveic 
turpmāki pasākumi, lai iekļautu vides un 
klimata apsvērumus savā attīstības politikā.

pārmaiņām (UNFCCC) līgumslēdzējas 
puses apņēmušās līdz 2020. gadam panākt 
tikai pusi emisiju samazinājumu. Bez 
apņēmīgākas globālas rīcības klimata 
pārmaiņas, visticamāk, netiks ierobežotas. 
Pat vislabākā scenārija gadījumā vēsturisko
siltumnīcefekta gāzu emisiju dēļ valstis 
aizvien vairāk saskarsies ar nenovēršamo 
klimata pārmaiņu ietekmi un tām būs 
jāizstrādā stratēģijas, lai pielāgotos klimata 
pārmaiņām. Durbanas Pastiprinātas rīcības 
platformas ietvaros līdz 2015. gadam 
jāvienojas par visaptverošu un spēcīgu 
nolīgumu, kas piemērojams visiem un 
jāīsteno no 2020. gada. ES arī turpmāk 
proaktīvi iesaistīsies šajā procesā, tostarp 
diskusijās par to, kā likvidēt plaisu starp 
pašreizējo attīstīto un jaunattīstības valstu 
apņemšanos samazināt emisijas, un 
diskusijās par darbībām, kas vajadzīgas, lai 
turpinātu darbu emisiju jomā, kas saderīgs 
ar 2 °C mērķi. Pasākumiem pēc „Rio + 20” 
konferences arī jāpalīdz samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, tādējādi 
atbalstot cīņu pret klimata pārmaiņām. 
Vienlaikus ES ir jāturpina un vēl vairāk 
jāpastiprina klimata pārmaiņu partnerība ar 
stratēģiskajiem partneriem un jāveic 
turpmāki pasākumi, lai iekļautu vides un 
klimata apsvērumus savā ārpolitikā, 
tostarp savā tirdzniecības politikā un 
attīstības politikā atbilstoši savstarpīguma 
un savstarpēja izdevīguma principam.

Or. fr

Grozījums Nr. 69

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 98. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

98. ES būtu arī jāizmanto sava pozīcija –
viens no lielākajiem tirgiem pasaulē – lai 
veicinātu rīcībpolitikas un pieejas, kas 

98. ES būtu arī jāizmanto sava pozīcija –
viens no lielākajiem tirgiem pasaulē – lai 
veicinātu rīcībpolitikas un pieejas, kas 
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samazina spiedienu uz pasaules dabas 
resursu bāzi. To var panākt, mainot 
patēriņa un ražošanas modeļus, kā arī
nodrošinot, ka tirdzniecības un iekšējā 
tirgus politika palīdz sasniegt mērķus vides 
un klimata jomā un sniedz stimulu citām 
valstīm uzlabot un ieviest tiesisko 
regulējumu un standartus vides jomā. ES 
turpinās veicināt ilgtspējīgu attīstību, 
apspriežot un īstenojot īpašus noteikumus 
starptautiskajos tirdzniecības nolīgumos, 
un vajadzētu izskatīt citus politikas 
variantus, kas samazinātu ES patēriņa 
ietekmi uz vidi valstīs ārpus ES. Kā 
piemērs šādam politikas variantam ir 
divpusējās meža tiesību aktu ieviešanas, 
pārvaldības un tirdzniecības (FLEGT) 
partnerības, kas izveido sistēmu, lai 
nodrošinātu, ka no partnervalstīm ES tirgū 
ienāk tikai likumīgi iegūti kokmateriāli.

samazina spiedienu uz pasaules dabas 
resursu bāzi. To var panākt, mainot 
patēriņa un ražošanas modeļus, kā arī 
nodrošinot, ka tirdzniecības un iekšējā 
tirgus politika palīdz sasniegt mērķus vides 
un klimata jomā un, rūpējoties par 
savstarpīgumu, sniedz stimulu citām 
valstīm uzlabot un ieviest tiesisko 
regulējumu un standartus vides jomā, kā 
arī cīnās pret dempingu vides jomā. Lai 
garantētu Eiropas mehānismu vides 
integritāti, nodrošinātu godīgu 
konkurenci un izvairītos no oglekļa 
dioksīda noplūdēm un Eiropas 
uzņēmumu pārvietošanas, būs jāturpina 
apsvērt iespējas izveidot oglekļa dioksīda 
piesaistes mehānismu, ievērojot PTO 
noteikumus. ES turpinās veicināt 
ilgtspējīgu attīstību, apspriežot un īstenojot 
īpašus noteikumus starptautiskajos 
tirdzniecības nolīgumos, un vajadzētu 
izskatīt citus politikas variantus, kas 
samazinātu ES patēriņa ietekmi uz vidi un 
resursu izmantošanu valstīs ārpus ES. Kā 
piemērs šādam politikas variantam ir 
divpusējās meža tiesību aktu ieviešanas, 
pārvaldības un tirdzniecības (FLEGT) 
partnerības, kas izveido sistēmu, lai 
nodrošinātu, ka no partnervalstīm ES tirgū 
ienāk tikai likumīgi iegūti kokmateriāli.
Kopumā Savienība centīsies pilnveidot 
aspektus, kas saistīti ar rūpības 
pienākumu visās piegādes ķēdēs. 

Or. fr

Pamatojums

Aizvien biežāk ir konstatēti konkurences kropļojumi un vides dempinga riski, kas apdraud 
uzņēmumus un darba ņēmējus Eiropas Savienībā, kuriem jāievēro augstāki standarti. Oglekļa 
dioksīda piesaistes mehānisms ļautu novērst iespējas, ka CO2 emisijas tiek novirzītas uz 
trešām valstīm.
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Grozījums Nr. 70

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 100. punkts – 2. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) strādāt pie efektīvākas ANO struktūras 
izveides ilgtspējīgas attīstības jomā, 
stiprinot UNEP saskaņā ar „Rio +20” 
konferences secinājumiem, vienlaikus 
cenšoties panākt UNEP statusa 
paaugstināšanu līdz ANO aģentūras 
līmenim un atbalstot šobrīd veiktos 
pasākumus, ar ko uzlabo sinerģiju starp 
daudzpusējiem vides nolīgumiem;

b) strādāt pie efektīvākas ANO struktūras 
izveides ilgtspējīgas attīstības jomā, 
stiprinot UNEP, pamatojoties uz „Rio 
+20” konferences secinājumiem un visu 
ANO dalībvalstu vispārēju pievienošanos 
UNEP, nostiprinot šīs programmas 
finanšu resursus, veiktspēju un reģionālos 
birojus, vienlaikus cenšoties panākt UNEP 
statusa paaugstināšanu līdz ANO aģentūras 
līmenim un atbalstot šobrīd veiktos 
pasākumus, ar ko uzlabo sinerģiju starp 
daudzpusējiem vides nolīgumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 71

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 100. punkts – 2. daļa – d punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sadarboties ar partnervalstīm 
stratēģiskākā veidā. Tam vajadzētu ietvert 
sadarbības koncentrēšanu uz šādiem 
aspektiem: ar stratēģiskajiem partneriem –
veicināt labāko praksi vietējā vides politikā 
un tiesību aktos un konverģenci 
daudzpusējās sarunās par vidi; ar valstīm, 
uz kurām attiecas Eiropas kaimiņattiecību 
politika – pakāpeniski tuvināt regulējumu 
ES vides un klimata politikai un 
galvenajiem tiesību aktiem un aktīvāk 
sadarboties reģionālo vides un klimata 
problēmu risināšanā; ar jaunattīstības 
valstīm – atbalstīt to centienus aizsargāt 
vidi, cīnīties pret klimata pārmaiņām un 
ierobežot dabas katastrofas, un īstenot 
starptautiskās saistības vides jautājumos kā 

d) sadarboties ar partnervalstīm 
stratēģiskākā veidā. Tam vajadzētu ietvert 
sadarbības koncentrēšanu uz šādiem 
aspektiem: i) ar stratēģiskajiem partneriem 
– veicināt labāko praksi vietējā vides 
politikā un tiesību aktos un konverģenci 
daudzpusējās sarunās par vidi; ii) ar 
valstīm, uz kurām attiecas Eiropas 
kaimiņattiecību politika – pakāpeniski 
tuvināt regulējumu ES vides un klimata 
politikai un galvenajiem tiesību aktiem un 
aktīvāk sadarboties, kā arī apmainīties ar 
informāciju un koplietot resursus
reģionālo vides un klimata problēmu 
risināšanā; iii) ar jaunattīstības valstīm –
atbalstīt to centienus aizsargāt vidi, cīnīties 
pret klimata pārmaiņām un ierobežot dabas 
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ieguldījumu nabadzības samazināšanā un 
ilgtspējīgā attīstībā;

katastrofas, un īstenot starptautiskās 
saistības vides jautājumos kā ieguldījumu 
nabadzības samazināšanā un ilgtspējīgā 
attīstībā; iv) attiecībā uz ilgtspējīgiem 
patēriņa un ražošanas modeļiem īstenot 
desmit gadu plānošanas sistēmu, kas 
pieņemta „Rio +20” konferencē;

Or. fr

Grozījums Nr. 72

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 100. punkts – 2. daļa – e punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) iesaistīties daudzpusējos vides procesos, 
tostarp UNFCCC, CBD un konvencijās 
ķīmisko vielu jomā, kā arī citos attiecīgos 
forumos, piemēram, Starptautiskajā Civilās 
aviācijas organizācijā un Starptautiskajā 
Jūrniecības organizācijā, saskaņotākā, 
proaktīvākā un efektīvākā veidā, lai 
nodrošinātu, ka ES un pasaules līmenī tiek 
izpildītas saistības 2020. gadam, un 
vienotos par starptautisku rīcību, kas jāveic 
pēc 2020. gada; 

e) iesaistīties daudzpusējos vides procesos, 
tostarp UNFCCC, CBD, dažādos 
starpvaldību nolīgumos par savvaļas 
dzīvnieku un to dzīvotņu saglabāšanu 
pasaules mērogā un konvencijās ķīmisko 
vielu jomā, kā arī citos attiecīgos forumos, 
piemēram, Starptautiskajā Civilās aviācijas 
organizācijā un Starptautiskajā Jūrniecības 
organizācijā, saskaņotākā, proaktīvākā un 
efektīvākā veidā, lai nodrošinātu, ka ES un 
pasaules līmenī tiek izpildītas saistības 
2020. gadam, un vienotos par starptautisku 
rīcību, kas jāveic pēc 2020. gada;

Or. fr

Grozījums Nr. 73

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 100. punkts – 2. daļa – ga punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) pieņemt tirdzniecības stratēģiju, kuras 
pamatā ir vides standartu savstarpīgums 
attiecībā gan uz daudzpusējo plānu 
(PTO), gan divpusējo plānu tādu brīvās 
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tirdzniecības nolīgumu sistēmā, kurus 
slēdz ar dažādām trešām valstīm, ievērojot 
šo valstu attīstības līmeni; 

Or. fr

Grozījums Nr. 74

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 100. punkts – 2. daļa – gb punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb) nodrošināt, ka aktīvi piedalās 
iedzīvotāji un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, kas darbojas, lai veicinātu 
ilgtspējīgu attīstību pasaules mērogā 
saskaņā ar Rio +201 deklarāciju, un 
uzlabot pārvaldību vides jomā, sekmējot 
reģionālo un valstu iniciatīvu attīstību;
_______________
1 Saskaņā ar Rio +20 deklarācijas 
88.h punktu.

Or. fr

Grozījums Nr. 75

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 102. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

102. Rādītāji, kurus izmanto, lai uzraudzītu 
virzību uz prioritāro mērķu sasniegšanu, 
ietver tos, kurus izmanto EVA, lai 
uzraudzītu vides stāvokli, un tos, kurus 
izmanto, lai uzraudzītu pašreizējo ar vidi 
un klimatu saistīto mērķu un tiesību aktu 
īstenošanu, tostarp klimata un enerģijas 
mērķu, bioloģiskās daudzveidības mērķu 
un resursu efektīvas izmantošanas mērķu 
īstenošanu. Saskaņojot ar ieinteresētajām 

102. Rādītāji, kurus izmanto, lai uzraudzītu 
virzību uz prioritāro mērķu sasniegšanu, 
ietver tos, kurus izmanto EVA, lai 
uzraudzītu vides stāvokli, un tos, kurus 
izmanto, lai uzraudzītu pašreizējo ar vidi 
un klimatu saistīto mērķu un tiesību aktu 
īstenošanu, tostarp klimata un enerģijas 
mērķu, bioloģiskās daudzveidības mērķu 
un resursu efektīvas izmantošanas mērķu 
īstenošanu. Attiecībā uz atkritumu 
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personām un saistībā ar Ceļvedi par resursu 
efektīvu izmantošanu Eiropā tiks izstrādāti 
papildu rādītāji, lai novērtētu vispārējo 
virzību uz resursu izmantošanas ziņā 
efektīvu Eiropas ekonomiku un sabiedrību 
un tās ieguldījumu pārticībā un labklājībā. 

radīšanu un apstrādi būs jāuzlabo datu 
apzināšana un saskaņošana saistībā ar 
spēkā esošo Eiropas statistikas 
regulējumu. Saskaņojot ar ieinteresētajām 
personām un saistībā ar Ceļvedi par resursu 
efektīvu izmantošanu Eiropā, kā arī, kopīgi 
īstenojot bioloģiskās daudzveidības 
stratēģiju līdz 2020. gadam, tiks izstrādāti 
papildu rādītāji, lai novērtētu vispārējo 
virzību uz resursu izmantošanas ziņā 
efektīvu Eiropas ekonomiku un sabiedrību 
un tās ieguldījumu pārticībā un labklājībā. 

Or. fr
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PASKAIDROJUMS

Iepriekšējās Eiropas vides rīcības programmas darbības termiņš ilga līdz 2012. gada jūlija 
beigām. Tas nozīmē, ka ir pēdējais laiks kopīgi lemt par jaunu vispārēju sistēmu laikposmam 
līdz 2020. gadam un piedāvāt vērienīgu un reālistisku redzējumu laikposmam līdz 
2050. gadam, iekļaujoties attīstībā, par ko valstis vienojās „Rio +20” konferencē. 

Jau programmas virsraksts „Labklājīga dzīve ar pieejamajiem planētas resursiem” mudina 
filozofiski pārdomāt cilvēka attiecības ar dabu un nepieciešamību saskaņot saimniecisku 
darbību ar vides aizsardzību, par pamatu ņemot ilgtspējīgas attīstības jēdzienu. Līdz ar to 
vajadzētu mainīt vēlmi dzīvot, kā pagadās, pievēršoties atbildīgai rīcībai, kas raksturojama ar 
teicienu, ka „mēs nemantojam zemi no senčiem, bet gan aizņemamies to no saviem bērniem”.  

Tas bija minēts jau 1982. gada Pasaules Dabas hartā, taču ir jāatzīst, ka pēc 30 gadiem 
joprojām ir būtiski uzdevumi, kas saistīti ar dabas resursu pārmērīgu izmantošanu, ekosistēmu 
degradāciju, energopatēriņu, piesārņojumu, atkritumiem, veselības apdraudējumu vai klimata
pārmaiņām. Tomēr tajā pašā laikā galvenais uzdevums ir saglabāt vai uzlabot cilvēku dzīves 
apstākļus Eiropā un pasaulē. Tātad — kā vienlaikus aizsargāt planētu un radīt bagātības? 

Šajā krīzes un taupības pasākumu laikā varētu likties, ka pievērst uzmanību vides politikai —
tas ir izaicinoši, jo vidi varētu uzskatīt par mazāk svarīgu prioritāti, par ekonomikas 
izaugsmes un nodarbinātības ierobežojumu un kavēkli. Taču šķiet, ka lietderīgāk ir atteikties 
no šāda tuvredzīga un šķeltnieciska skatījuma, lai efektīvi sasaistītu vides informāciju ar 
ekonomikas un rūpniecības problēmām, ieinteresētās personas vienojot inovatīvā, attīstību 
veicinošā rīcībā. 

Videi labvēlīga rīcība prasa ļoti lielas izmaksas — starp citu, tāpat kā rīcības trūkums šajā 
jomā —, taču tā dod arī ieguvumus, ko pašreizējā laikposmā nevar ignorēt ne publisko 
finanšu piešķīrēji, ne privātie ieguldītāji. Šā iemesla dēļ vides problēmas nevar vairs uzskatīt 
tikai par mainīgu lielumu, bet tās jau sākotnēji ir jāiekļauj dažādu nozaru politikas virzienos. 

Septītā vides rīcības programma, kas piedāvā visaptverošu sistēmu, var noderēt gan kā 
vērienīgs Eiropas Savienības vides manifests, kas adresēts ES iedzīvotājiem un visai pasaulei, 
gan kā dibināšanas dokuments Eiropas jaunajam zaļajam kursam, kas aptver laikposmu līdz 
2020. gadam, veicina videi labvēlīgāku izaugsmi un rada darbvietas.  

Ideja par videi labvēlīgu izaugsmi, kādu to popularizē ESAO 2009. gada deklarācija, nepieder 
vienai vai citai politiskai strāvai, un par to var panākt plašu vienprātību. Tās pamatā ir 
tautsaimniecība, kas mazāk vai labāk izmanto enerģiju un izejvielas, kas ražo un patērē 
pārdomāti, izvairoties no izšķērdēšanas, kas kontrolē izmetumus un atkritumus, tajā pašā laikā 
samazinot slodzi uz vidi. Šī ideja nav sinonīms jēdzienam „samazināšanās”, bet — gluži 
pretēji — tā uzsver resursu efektīvu izmantošanu, inovāciju un uzņēmumu konkurētspēju. 

Lai panāktu tādu videi labvēlīgu izaugsmi, Septītajā vides rīcības programmā ir noteikts, ka 
jāveic daudzi pasākumi. Šie centieni ir jāizprot. Turklāt Eiropas vides tiesību aktu pastāvīga 
attīstība un pieaugošā sarežģītība, standartu juceklība un pat dublēšanās rada juridisku 
nestabilitāti, izpratnes grūtības un bažas uzņēmumiem, visu līmeņu pārvaldes iestādēm un 
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privātpersonām. Tas starp dalībvalstīm un dalībvalstīs rada arī būtiskas atšķirības īstenošanā, 
pārmērīgu birokrātiju un pretrunas starp interpretāciju un tiesu praksi. Reizēm pēc Eiropas un 
starptautiska līmeņa saistību uzņemšanās tam vēl pievienojas politiskas gribas trūkums. 

Tā kā 2011. gadā vide bija joma, kurā Eiropas Savienībā ir konstatēts visvairāk Kopienas 
tiesību aktu pārkāpumu, proti, 299 gadījumi, kas ir 17 % no visiem pārkāpumiem, un ir sāktas 
114 jaunas pārkāpumu procedūras. Pārkāpumu cena finansiālā izteiksmē un no cilvēciskā 
viedokļa ir augsta.

Tāpēc Eiropas vides tiesību aktiem, lai tie gūtu labāku atbalstu un tos labāk piemērotu, 
jābalstās uz pārliecinošu pamatojumu ar zinātnes atziņām, tiem jābūt saskaņotākiem un 
vienkāršākiem, taču arī jāievēro lietpratīga regulējuma principi, pamatojoties uz ietekmes 
novērtējumu, spēkā esošo politikas nostādņu novērtējumu (derīguma pārbaudi) un pārbaudi 
par ietekmi uz konkurētspēju. 

Turklāt šo tiesību aktu īstenošanas kontrole apņēmīgi jāpastiprina visā Eiropas Savienībā, 
konsolidējot valstu vides inspekciju sistēmas, vairāk iesaistot vietējās un reģionālās iestādes 
un vajadzības gadījumā paredzot Kopienas atbalstu.  Būs jāuzlabo arī Eiropas finansējuma 
izmantošana un efektivitāte vides jomā, lai nodrošinātu taustāmus rezultātus vietējā līmenī. 

Bez tam ir vērts lielāku uzmanību pievērst komunikācijai par Savienības vides politiku. Ir 
vajadzīga labāka izglītošana, lai nodrošinātu ES vides jomā pieņemto lēmumu saprotamību un 
paredzamību, kas nepieciešamas visu līmeņu iestādēm, uzņēmējiem un ieguldītājiem, kā arī 
iedzīvotājiem. Tas tikai uzlabos Eiropas tiesību aktu īstenošanu. Turklāt tas nostiprinās 
līdzdalības sajūtu tādējādi, ka Eiropas iedzīvotāji ar lepnumu aizsargās dabas kapitālu un 
uzlabos vides stāvokli savā kontinentā un pasaulē. 
Ar Septīto vides rīcības programmu vajadzētu arī dot politiski pārliecinošu ES vēstījumu 
pārējai pasaulei un veicināt tādas starptautiskas pārvaldības izveidi, kura neaprobežojas tikai 
ar finansiālu solidaritāti. Eiropas Savienībai vajag panākt, ka trešās valstis, tāpat kā ES, 
iesaistās vides un klimata jautājumu risināšanā. 

ES nevar palikt izolēta savos centienos, ko tā izvērš starptautiskā līmenī, un tai vajadzīgi 
spēcīgi partneri, ar kuriem rēķināties. Tas nozīmē, ka ES vides diplomātijā jāizvairās no 
lētticības riska tirdzniecības jomā, vienlaikus ievērojot PTO principus. Tātad ES uzdevums ir 
labāk definēt nosacījumus par sava tirgus pieejamību un atvērt to tikai tad, ja trešās valstis 
aizsargā vidi, samazinot savas siltumnīcefekta gāzu emisijas, un ja negodīga konkurence 
nerada neizdevīgu stāvokli Eiropas uzņēmumiem. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienībai 
jādivkāršo centieni vides dempinga un oglekļa dioksīda noplūžu novēršanā. Eiropas 
uzņēmējiem nevajadzētu par taisnīgām uzskatīt vienpusējas saistības, un būtu jāatbalsta viņu 
darbība Savienības teritorijā. 

Visbeidzot, rūpes par vidi ir atbildības jautājums ne tikai Eiropas Savienībai un trešām 
valstīm, bet arī — un galvenokārt — katram cilvēkam. Septītajā vides rīcības programmā 
jānosaka, ka Eiropas iedzīvotāji ir svarīgākais šīs problemātikas jautājums. Jaunajā Eiropas 
programmā jāparedz arī tādi īstenojami mērķi kā viņu izglītošana, informēšana, profesionāla 
izglītošana, nepārtraukta viņu iesaistīšana, pilsonisko aktivitāšu veicināšana, gan arī tiesu 
pieejamība iedzīvotājiem vides problēmu risināšanai. Vai 2013. gads, kas pasludināts par 
Eiropas Pilsonības gadu, nav labākā iespēja, kā Savienībā attīstīt pilsoniskumu vides jomā? 
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