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B7-0000/2013

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Zaļo infrastruktūru (ZI) — Eiropas dabas kapitāla 
pilnveidi
(2013/2663(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Septīto vides rīcības programmu,

– ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumu „Zaļā infrastruktūra (ZI) — Eiropas dabas 
kapitāla pilnveide” (COM (2013)249),

– ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumu „Eiropa 2020 — Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai 
un integrējošai izaugsmei”(COM(2010)2020)1,

– ņemot vērā „Ceļvedi par resursu efektīvu izmantošanu Eiropā” (COM(2011)571)2,

– ņemot vērā ES bioloģiskās daudzveidības stratēģiju līdz 2020.gadam (COM(2011)244)3, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par savvaļas putnu aizsardzību 
(COM(2009)0129),

– ņemot vērā Padomes direktīvu par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību 
(92/43/EEK), 

– ņemot vērā Vides padomes 2011. gada jūnija Padomes secinājumus un tās 2012. gada 
17. decembra secinājumus (14. punkts),

– ņemot vērā 2012. gada 20. aprīļa rezolūciju „Mūsu dzīvības garantija, mūsu dabas kapitāls 
— bioloģiskās daudzveidības stratēģija līdz 2020. gadam”4 (50. punkts),

– ņemot vērā pētījumu „Ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības ekonomika” (The 
Economics of Ecosystems and Biodiversity ― TEEB) (http://www.teebweb.org),

– ņemot vērā jautājumu Komisijai par paziņojumu „Zaļā infrastruktūra (ZI) — Eiropas 
dabas kapitāla pilnveide” (O-0000/2013 – B7-0000/2013),

– ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

A. tā kā ekosistēmas pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanai un dabas kapitāla 
saglabāšanai esošajām un nākamajām paaudzēm ir jānovērš bioloģiskās daudzveidības 

                                               
1 OV C 88, 19.3.2011.
2 OV C 37, 10.2.2012.
3 OV C 264, 8.9.2011.
4 P7_TA-PROV(2012)0146, 20.4.2012.
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samazināšanās un mūsu ekosistēmu stāvokļa pasliktināšanās;

B. tā kā zaļā infrastruktūra dod ieguldījumu, lai daba varētu pilnībā izvērst ekosistēmas 
pakalpojumu potenciālu, kurus tā var sniegt sabiedrībai;

C. tā kā jānovērš bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, lai dabas kapitālu saglabātu 
esošajām un nākamajām paaudzēm;

D. tā kā ES antropogēnā slodze apdraud bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu integritāti, 
īpaši dabisko dzīvotņu fragmentācijas un iznīcināšanas dēļ;

E. tā kā bioloģiskā daudzveidība un cilvēku sabiedrības labklājība ir cieši saistītas;

F. tā kā savienojamība un dabiskās dzīvotnes ir nozīmīgi faktori bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai augstā līmenī;

G. tā kā pieredze liecina, ka zaļās infrastruktūras projekti dod ievērojamas iespējas dabas 
integrēšanai sabiedrībā, tostarp arī pilsētvidē, kurā dzīvo arvien lielāka iedzīvotāju daļa;

H. tā kā informācija par ainavu zaļās infrastruktūras izveidošanu, aizsardzību un 
paplašināšanu būtu jāizplata ieinteresētajām personām un jāpublicē;

I. tā kā pieredze liecina, ka infrastruktūras projektu plānošana un attīstīšana ir galvenie 
posmi, kuru laikā jānodrošina ekoloģijas prasības un sabiedrības vajadzības gan 
pilsētvides, gan lauku ainavās;

J. tā kā infrastruktūras projektos ar ES līdzfinansējumu jāpievērš uzmanība zaļajai 
infrastruktūrai, zaļās infrastruktūras elementu iekļaušanai un to ietekmes mazināšanai uz 
esošajām ekosistēmām un to pakalpojumiem,

Vispārīgas piezīmes

1. atzinīgi novērtē paziņojumu par zaļo infrastruktūru un Komisijas nodomu tiekties aktīvi 
sasniegt tajā izvirzītos mērķus;

2. atzīst zaļās infrastruktūras svarīgo nozīmi Eiropas dabas kapitāla efektīvai aizsardzībai;

3. uzsver ieguldījumu, ko Zaļā infrastruktūra var dot Savienības līdz 2020. gadam noteikto 
izaugsmes un nodarbinātības mērķu sasniegšanai; 

4. atzinīgi novērtē zaļās infrastruktūras pieeju, kas nodrošina izmaksu lietderības 
paaugstināšanos ar daudziem ieguvumiem un risinājumiem, ar kuriem var saskaņot 
izvirzītos vides, sociālos un ekonomiskos mērķus; 

5. Iekļaušana dažādās politiku jomās

6. uzsver zaļās infrastruktūras iekļaušanas nepieciešamību visās ES nozaru politikās;

7. norāda, ka zaļajai infrastruktūrai var būt svarīga nozīme pilsētās, kur mūsdienās dzīvo 
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arvien lielāka iedzīvotāju daļa un kur tā var dot ieguldījumu tādu pakalpojumu 
nodrošināšanā kā tīrs gaiss, vietēja rakstura „siltuma salas” efekta mazināšana, atpūtas 
zonas, plūdu novēršana, gruntsūdens līmeņa atjaunošanās, bioloģiskās daudzveidības 
atjaunošanās vai tās samazināšanās apturēšana un dzīves kvalitātes uzlabošanās kopumā;

8. uzsver zaļās infrastruktūras kā Natura 2000 tīkla palīgelementa devumu šā tīkla vienotības 
un noturības nostiprināšanai, kas kalpo Eiropas dabas svarīgāko sugu un dzīvotņu 
aizsardzībai un sniedz ekosistēmas pakalpojumus, kuru aptuvenā vērtība ir vairāki simti 
miljardu gadā;

9. uzskata, ka attiecībā uz telpisko un zemes izmantošanas plānošanu jānodrošina 
infrastruktūras nodrošināto priekšrocību un ekosistēmu vajadzību līdzsvars, un jārod 
infrastruktūras izveidošanas faktiskā mērķa un tās faktisko sabiedrības ilgtermiņa 
ieguvumu sinerģija un ar tiem tieši saistītajiem leģitīmajiem ekosistēmu un bioloģiskās 
daudzveidības jautājumiem; mudina dalībvalstis noteikt zaļās infrastruktūras jautājumu 
prioritāti un tos iekļaut telpiskajā plānošanā, aicina Komisiju sniegt atbalsta norādes un 
noteikt kritērijus šajā jomā, lai nodrošinātu, ka zaļā infrastruktūra kļūst par telpiskās 
plānošanas un teritorijas attīstīšanas standarta daļu;

10. mudina Komisiju un dalībvalstis izmantot kopējās lauksaimniecības politikas 
instrumentus un pasākumus zaļās infrastruktūras atbalstam gadījumos, kad tas ir lietderīgi, 
lai nodrošinātu daudzus un dažādus ekosistēmu pakalpojumus un dabas procesu 
aizsardzību lauku teritorijās;

11. uzsver zaļās infrastruktūras pozitīvo ietekmi uz klimata pārmaiņu mazināšanos, jo tai 
ir pozitīva ietekme gan uz oglekļa krājas, gan siltumnīcefekta gāzu bilanci un tā uzlabo 
adaptāciju klimata pārmaiņām, tādējādi dod ieguldījumu ES klimata politikas īstenošanā;

12. vērš uzmanību uz faktu, ka tādas zaļās infrastruktūras izveidošanās vai atjaunošanās 
kā dabiskās palienes, mežu masīvi, mitrāji u.c. var palielināt noturību pret katastrofām un 
veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, un tai ir pozitīva ietekme uz risku 
samazināšanos, kas saistīti ar dabas katastrofām; 

13. uzsver nepieciešamību šajā politikas jomā pilnībā iekļaut mežsaimniecības nozari, lai 
izmantotu daudzos ieguvumus, ne tikai koksni un biomasu, ko dod ilgtspējīga mežu 
apsaimniekošana un neintervences mežsaimniecība, un atjaunot fragmentētos vai zudušos 
mežu masīvus;

14. atzinīgi novērtē iniciatīvu atbalstīt zaļo infrastruktūru kā instrumentu, kas dod 
ieguldījumu Eiropas tiesību aktu noteikumu pareizai īstenošanai attiecībā uz dzeramo 
ūdeni un gruntsūdeni; 

15. uzsver kohēzijas politikas instrumentu izmantošanas svarīgo nozīmi, jo īpaši 
pilsētvides zaļās infrastruktūras finansēšanai;

16. uzsver nepieciešamību zaļo infrastruktūru integrēt darbības programmās saskaņā ar ES 
finansēšanas instrumentiem 2014.–2020. g. periodam; 
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17. mudina Komisiju laikus, t.i., līdz 2013. gada beigām pabeigt paziņojumā minēto 
atbalsta norāžu materiālu, lai attiecīgo politiku jomās virzītu sapratni par zaļo 
infrastruktūru un to popularizētu, un nodrošināt finansēšanas iespējas ar darbības 
programmu starpniecību;

Zaļās infrastruktūras stratēģijas izstrādāšana

18. uzsver nepieciešamību zaļās infrastruktūras investīcijās plašāk iesaistīt privāto sektoru 
un aicina Komisiju un EIB ātri izveidot un ieviest finansēšanas mehānismu zaļās 
infrastruktūras un citu ar dabas kapitālu saistīto projektu investīciju atbalstam, tostarp 
inovatīvus finansēšanas mehānismus, vienlaikus arī izvērtējot reālo atbalstu ekosistēmas 
funkcijām ilgtermiņā; uzsver, ka jāpēta arī citi vietēja, reģionāla vai valsts līmeņa 
finansēšanas avoti;

19. pauž pārliecību, ka zaļās infrastruktūras izveidošanas pamatā jābūt drošiem datiem un 
dziļām zināšanām, lai piešķirtu prioritāti no ekoloģijas viedokļa pašiem būtiskākajiem 
projektiem, un aicina Komisiju nodrošināt, lai savāktie dati, jo īpaši dati, ko izmanto 
projektu plānošanai, kuriem ir ES līdzfinansējums, būtu skaidri, saskanīgi un konsekventi; 

20. mudina Komisiju gadījumos, kad tas nepieciešams, atbalstīt izglītības projektus šajā 
jomā un atbalstīt informācijas apmaiņu un paraugpraksi; norāda, ka zaļās infrastruktūras 
izveidošanu veicina prasmes un izglītība personālam, kas ir spējīgs izmantot šo inovatīvo 
pieeju un pienācīgi novērtēt priekšrocības, ko dod ekosistēmas, jo īpaši tādās nozarēs kā 
ūdensapgāde un attīrīšana, atkritumu apsaimniekošana, būvniecība, ārkārtējo situāciju 
pārvaldība, lauksaimniecība, tūrisms un veselības aprūpe; 

21. uzskata, ka galvenais nosacījums, bez kura ticamu zaļās infrastruktūras politiku īstenot 
nav iespējams, ir tās integrēšana visās politikas jomās;

22. piekrīt stratēģijas izveidošanai, kas sastāv no prioritāšu asu noteikšanas Eiropas zaļās 
infrastruktūras projektiem un uzsver plašāku pārrobežu starpreģionālo stratēģiju un 
projektu nepieciešamību;

23. noteikti atbalsta paziņojumā minēto TEN-G iniciatīvu un aicina Komisiju līdz
2015. gadam izstrādāt TEN-G shēmu;

24. uzsver zaļās infrastruktūras inovāciju potenciālu un svarīgo lomu, kas šajā jomā var 
būt MVU; atgādina, ka vienoti standarti, sertifikācija un marķējums izveido nosacījumus 
zaļās infrastruktūras investīcijām un rada apstākļus darbības sākšanai šajā virzienā;

25. sagaida bioloģiskās daudzveidības stratēģijas pārskatīšanu 2015. gadā, tai sekojošo 
paziņojuma par zaļo infrastruktūru pārskatīšanu 2017. gadā, lai veicinātu zaļās 
infrastruktūras nostiprināšanu attiecīgos ES līmeņa investīciju plānos, kā arī atbilstošo 
politikas jomu starpposma pārskatīšanu (KLP „veselības pārbaudi”, REGIO starpposma 
pārskatīšanu, u.c.);

26. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.


