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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. uzskata — lai risinātu pasaules mērogā aktuālas problēmas un lai novērstu ES atkarību no 
izejvielām, Eiropas rūpniecību ir būtiski svarīgi atjaunot, pamatojoties uz enerģijas un 
resursu lietderīgu izmantošanu un tā nodrošinot, ka ES var nākotnē saglabāt savu 
konkurētspēju, atgūt ražošanas jaudu un radīt darbvietas augsti kvalificētam darbaspēkam; 

2. uzsver, ka, labāk izstrādājot produktus, nepieļaujot atkritumu rašanos, atkārtoti izmantojot 
produktus un materiālus un tos pārstrādājot, ES uzņēmumi varētu būtiski ietaupīt līdzekļus 
(aptuveni EUR 600 miljardus jeb 8 % no gada apgrozījuma vērtības) un par 2–4 % varētu 
samazināt arī kopējo gada siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu1; īpaši uzsver, ka tad, ja 
resursu produktivitāti līdz 2030. gadam izdotos palielināt par 30 %, varētu nodrošināt IKP 
pieaugumu gandrīz par 1 % un radīt vēl 2 miljonus jaunu darbvietu;

3. norāda, ka, saskaņā ar Komisijas veikto analīzi, pieņemot jaunus mērķus attiecībā uz 
atkritumiem, varētu radīt 180 000 darbvietu, padarīt Eiropu konkurētspējīgāku un 
samazināt pieprasījumu pēc dārgām izejvielām, kuru krājumi ir ierobežoti2; pauž ļoti lielu 
nožēlu par to, ka ir atsaukts likumdošanas priekšlikums par atkritumiem3, un prasa līdz 
2015. gadam iesniegt vēl vērienīgāku likumdošanas priekšlikumu, kas aptvertu ne vien 
sadzīves, bet arī rūpniecisko un komerciālo atkritumu plūsmas un kas būtu daļa no plašāka 
aprites ekonomikas tiesību aktu kopuma, par ko 2014. gada decembra plenārsēdē paziņoja 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks F. Timmermans4;

4. prasa, lai ar aprites ekonomikas tiesību aktu kopumu atbilstoši Eiropas resursefektivitātes 
platformas ieteikumiem5 būtu izveidota visaptveroša politikas sistēma, kas ietver 
konkrētus politikas mērķus un ļauj veiksmīgāk iekļaut un racionalizēt jau izveidotos 
politikas instrumentus; uzstāj, ka ar attiecīgajiem instrumentiem un pasākumiem ir ne vien 
jānodrošina MVU reālas iespējas piedalīties aprites ekonomikā, bet arī jāpanāk to aktīva 
līdzdalība šādā ekonomikā; 

                                               
1 Komisijas 2014. gada 2. jūlija paziņojums „Ceļā uz aprites ekonomiku: bezatkritumu saimniekošanas 
programma Eiropai” (COM(2014)0398).
2 Komisijas dienestu 2014. gada 2. jūlija darba dokuments (SWD(2014)0208), kurā īsumā izklāstīts ietekmes 
novērtējums, kas pievienots atkritumu direktīvu grozīšanai paredzētās direktīvas priekšlikumam 
(COM(2014)0397).
3 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem, 
94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu, 1991/31/EK par atkritumu poligoniem, 2000/53/EK par 
nolietotiem transportlīdzekļiem, 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru 
atkritumiem un 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (COM(2014)0397).
4 Parlamenta 2014. gada 16. decembra plenārsēdes stenogramma — debates par Komisijas 2015. gada darba 
programmu.
5 European Resource Efficiency Platform (EREP). Manifesto and Policy Recommendations [Eiropas 
resursefektivitātes platforma — manifests un ieteikumi politikas īstenošanai], 2014. gada marts:
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations_
31-03-2014.pdf.
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5. prasa ar aprites ekonomikas tiesību aktu kopumu ieviest ES līmenī ilgtspējīgas materiālu 
apsaimniekošanas politiku, kas īstenojama ar aprites cikla pieeju un ir vērsta uz materiālu 
ekoloģiski efektīvu un videi saudzīgu izmantošanu, cita starpā arī ieguves, izstrādes, 
ražošanas, patēriņa un atkritumu apsaimniekošanas posmos; 

6. uzsver, ka, īstenojot produktu un materiālu atkārtotas izmantošanas un remontēšanas 
politiku, var radīt kvalitatīvas darbvietas, ietaupīt resursus, kā arī veicināt sociālās 
ekonomikas attīstību un sociālo uzņēmumu veidošanos; prasa izstrādāt jaunas iniciatīvas 
un arī citādi atbalstīt produktu un materiālu atkārtotu izmantošanu, intensīvāku atkārtotu 
izmantošanu un remontēšanas infrastruktūras un tīklus;

7. norāda, ka pārtikas izšķērdēšana tieši ietekmē uzņēmumu un patērētāju ekonomisko 
stāvokli, ņemot vērā atkritumu likvidēšanas izmaksas un materiālos zaudējumus, kas 
rodas, ja atkritumos nonāk pārdošanai vai lietošanai uzturā vēl derīga pārtika; atgādina —
ar katru cīņai pret pārtikas izšķērdēšanu iztērētu eiro var novērst iespēju, ka atkritumos 
nonāk 250 kg pārtikas EUR 500 vērtībā; mudina Komisiju ar aprites ekonomikas tiesību 
aktu kopumu risināt pārtikas izšķērdēšanas problēmu;

8. uzsver to, cik liela nozīme ir rūpnieciskās sinerģijas veidošanai pārstrādes jomā un ka ir 
svarīgi palīdzēt uzņēmumiem saprast, kā to enerģija, atkritumi un blakusprodukti var kļūt 
par citiem uzņēmumiem noderīgu resursu; aicina Komisiju un dalībvalstis popularizēt 
tādu pieeju, kāda izmantota Apvienotajā Karalistē, īstenojot valsts rūpnieciskās simbiozes 
programmu;

9. uzsver vides nodokļu reformas nozīmi (nodokļu slogu no darbaspēka novirzot uz 
piesārņojumu un resursiem), jo tā būs labvēlīga zīme, kas piesaistīs investīcijas resursu 
efektīvai izmantošanai, un prasa, lai dalībvalstis šajā jomā panāktu aizvien lielāku 
progresu Eiropas pusgada procesā;

10. aicina Komisiju un Eiropas Investīciju banku nodrošināt, lai Investīciju plāns Eiropai 
balstītos uz resursu un enerģijas lietderīgas izmantošanas mērķiem un lai tas jo īpaši 
atbalstītu ekoinovatīvus MVU un nodrošinātu profesionālākus konsultatīvos 
pakalpojumus par resursu lietderīgu izmantošanu; prasa ES Uzņēmumu un MVU 
konkurētspējas programmas (COSME) un pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
finansējumu mērķtiecīgāk izmantot tam, lai izstrādātu ekoinovatīvus risinājumus, kā arī 
labāk izstrādātu produktus un panāktu, ka procesi ir rezultatīvāki.


