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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. piekrīt Komisijas analīzei, ka bioloģiskās daudzveidības samazināšanās dārgi izmaksā ne 
vien visai sabiedrībai, bet arī ekonomikas dalībniekiem nozarēs, kuras ir tieši atkarīgas no 
ekosistēmu pakalpojumiem un dabas resursu ilgtermiņa pieejamības un daudzveidības; 
turklāt piekrīt tam, ka uz dabas resursiem balstītai inovācijai un pasākumiem ekosistēmu 
atjaunošanai un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai piemīt ievērojams potenciāls, lai 
radītu jaunas prasmes, darba vietas un uzņēmējdarbības iespējas;

2. aicina Komisiju strādāt vēl intensīvāk, integrējot bioloģisko daudzveidību citu ES 
politikas virzienu izstrādes, īstenošanas un finansēšanas procesā, tādējādi vairāk 
saskaņojot ES nozaru un budžeta politikas virzienus un nodrošinot atbilstību obligātajām 
saistībām par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību;

3. pauž nožēlu par to, ka zaļās infrastruktūras stratēģiju Komisija plāno izstrādāt tikai 
2012. gadā, turpretim enerģijas un transporta koridori jau ir noteikti Eiropas 
infrastruktūras paketes priekšlikumā; tādēļ aicina Komisiju paātrināt darbu pie zaļās 
infrastruktūras stratēģijas un nodrošināt ierosinātā 2. mērķa realizāciju;

4. uzskata, ka viens no iemesliem, kāpēc nav izdevies apturēt visā pasaulē pastāvošo 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanās un ekosistēmas degradācijas tendenci, ir 
nepilnīgā izpratne par bioloģiskās daudzveidības komplicētību un tās daļu savstarpējo 
mijiedarbību un mijiedarbību ar dzīvo vidi, tostarp bioloģiskās daudzveidības vērtību 
esošajām un nākamajām cilvēces paaudzēm; vēlreiz uzsver, ka zinātne par bioloģisko 
daudzveidību ir nepieciešamais pamats jebkuras politikas īstenošanai;

5. tāpēc uzsver nepieciešamību vairāk ieguldīt bioloģiskās daudzveidības pētniecībā, arī ar 
„Apvārsnis 2020” palīdzību, kas, no vienas puses, ļaus labāk izprast bioloģisko 
daudzveidību, un, no otras puses, ar inovatīvu koncepciju palīdzību sekmēs jaunu un 
uzlabotu politikas virzienu un pārvaldības stratēģiju izstrādi;

6. uzskata par būtisku, lai pieejamie zinātniskie dati par bioloģisko daudzveidību, labas 
prakses piemēri tam, kā apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, un informācija 
par pašas dabas nodrošinātu inovāciju potenciālu kļūtu plašāk zināma un izplatīta starp 
politikas veidotājiem un galvenajām ieinteresētajām personām;

7. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu saskaņā ar „ES 2020” stratēģiju veikt videi kaitīgu 
subsīdiju reformu, tās pakāpeniski atceļot un likvidējot, un piekrīt tam, ka labi izstrādāti
tirgus instrumenti, ar kuriem iecerēts internalizēt ārējās izmaksas, kas saistītas ar patēriņa 
un ražošanas darbību ietekmi uz vidi, palīdz sasniegt mērķi — apturēt bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanos, ja vien šos instrumentus pielieto kopā ar stimuliem, kas 
veicina videi labvēlīgus ieguldījumus attiecīgajās nozarēs;

8. atzīst, ka klimata pārmaiņas arvien vairāk veicina bioloģiskās daudzveidības 
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samazināšanos; tāpēc atbalsta Komisijas pamatiniciatīvu par resursu efektīvu 
izmantošanu, īstenojot uz ilgstošu izmantošanu un patēriņu vērstu pieeju un pielāgojoties 
klimata pārmaiņām.


