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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Reģionālās attīstības komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. uzsver kohēzijas politikas, kohēzijas fondu un reģionālo vides stratēģiju nozīmi cīņā 
pret klimata pārmaiņām un Parīzes nolīgumā paredzēto mūsu saistību izpildē; uzsver, ka 
kohēzijas politika, kas ir Savienības galvenā ieguldījumu politika un viens no 
galvenajiem ES atbalsta avotiem daudzās dalībvalstīs, būtu pilnībā jāpielīdzina 
Savienības klimata un vides mērķiem un jo īpaši jānodrošina, lai visos ES finansētajos 
projektos tiktu ievērots Taksonomijas regulā noteiktais princips “nenodari būtisku 
kaitējumu”; atzinīgi vērtē ierosinātās jaunās Kopīgo noteikumu regulas 2. politikas 
mērķi (PM2), kurš izklāstīts tās 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā un kura mērķis ir 
izveidot “zaļāku un noturīgāku Eiropu ar zemām oglekļa emisijām, kurā notiek pāreja 
uz bezoglekļa ekonomiku neto izteiksmē, veicinot taisnīgu pārkārtošanos uz tīru 
enerģiju, “zaļās” un “zilās” investīcijas, aprites ekonomiku, klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu un pielāgošanos tām un risku novēršanu un pārvaldību”;

2. prasa reģionālā līmenī izstrādāt vērienīgu vides, klimata un attīstības politiku, kuras 
pamatā būtu 2030. gada programma, Eiropas zaļais kurss, ES Biodaudzveidības 
stratēģija 2030. gadam un klimata un enerģētikas politikas satvars laikposmam līdz 
2030. gadam; uzskata, ka īpaši kohēzijas politikai un PM2 būtu pilnībā jāveicina 
vērienīgāka Savienības klimata mērķrādītāja 2030. gadam izpilde un siltumnīcefekta 
gāzu neto nulles emisiju mērķa sasniegšana pēc iespējas drīz un vēlākais līdz 2050. 
gadam, kā teikts Parlamenta nostājā par Eiropas Klimata aktu; uzsver Eiropas 
Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) nozīmi 30 % mērķrādītāja sasniegšanā attiecībā uz 
jaunām investīcijām ar klimatu saistītu izdevumu segšanai un 10 % — attiecībā uz 
izdevumiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, kā arī saistībā ar tā lomu jaunajā 
daudzgadu finanšu shēmā (DFS) un Atveseļošanas fonda instrumentos; atgādina par 
savu nostāju par to, ka vismaz 35 % no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un 
40 % no Kohēzijas fonda līdzekļiem būtu jāizmanto Savienības klimata mērķu 
sasniegšanai; norāda, ka svarīgs solis ir Eiropadomē panāktā vienošanās vismaz 30 % 
ERAF līdzekļu ieguldīt “zaļākas Eiropas” politikas mērķa sasniegšanā; mudina 
Komisiju izstrādāt vienotus ieguldījuma un tiešā rezultāta rādītājus, lai nodrošinātu, ka 
projekti sasniedz ES klimata mērķus, attiecīgos gadījumos piemērojot Taksonomijas 
regulā noteiktos kritērijus; uzsver, ka pārejā uz ilgtspējīgu un klimatneitrālu ekonomiku 
nedrīkst nevienu atstāt novārtā un tā ir jāīsteno ar pasākumiem, kas nodrošina 
saimnieciskās darbības saderību ar vides aizsardzību un ilgtermiņā rada kvalitatīvas 
darbvietas;

3. uzsver lomu, kāda var būt kohēzijas politikai, cita starpā, lai veicinātu dubultu digitālu 
un zaļo pārkārtošanos uz klimatneitrālāku, ekoloģiski ilgtspējīgāku, energoefektīvāku 
un resursefektīvāku aprites ekonomiku, un piedāvā ilgtspējīgus risinājumus atkritumu 
samazināšanai, ūdens apsaimniekošanai, energoefektivitātei, ēku renovācijai, 
atjaunojamās enerģijas attīstībai, emisiju samazināšanai, pārejai uz bezemisiju 
mobilitāti, kā arī bioloģiskās daudzveidības izzušanas un ekosistēmu degradācijas 
novēršanai; prasa, lai nākamās paaudzes kohēzijas politika būtu noturīga pret klimata 
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pārmaiņām, un uzskata, ka nedrīkstētu finansēt nevienu programmu, kas negatīvi 
ietekmē centienus sasniegt ES mērķus klimata jomā, ne arī šādas programmas atbalstīt 
saskaņā ar kohēzijas politiku; atzinīgi vērtē klimatnoturības instrumenta ieviešanu 
kohēzijas politikā 2021.–2027. gadam;

4. uzsver ilgtspējīgas un decentralizētas atjaunojamo energoresursu enerģijas stratēģisko 
nozīmi teritoriju un tajās esošu uzņēmumu, jo īpaši MVU, attīstībā; uzsver iespējas, ko 
atjaunojamo energoresursu enerģija var sniegt nomaļiem un tālākiem reģioniem, ņemot 
vērā to ģeogrāfiskās un klimatiskās īpašības; uzsver kohēzijas politikas nozīmi 
atjaunojamo energoresursu izmantošanā un videi nekaitīgu enerģijas avotu pieejamībā, 
un jo īpaši atbalstot tādu alternatīvu enerģijas avotu kā tīrs ūdeņradis izmantošanu;

5. prasa veidot līdzsvarotu, ilgtspējīgu un iekļaujošu Savienības attīstību, izmantojot 
kohēzijas politiku, kurā ir ņemtas vērā visu dalībvalstu, to reģionu un iedzīvotāju 
īpatnības un vajadzības; prasa, lai kohēzijas politikai, kas sadarbojas ar citām ES 
politikas jomām un valsts vai reģionālajām civilās aizsardzības iestādēm būtu lielāka 
nozīme, atbalstot riska novēršanas centienus, lai pielāgotos klimata pārmaiņu pašreizējai 
un turpmākajai ietekmei, īpašu uzmanību pievēršot visneaizsargātākajām teritorijām, 
piemēram, salām, piekrastes teritorijām un tālākajiem reģioniem, kas rada papildu 
grūtības to ģeogrāfiskās atrašanās vietas dēļ, izmantojot uz ekosistēmām balstītas 
pieejas, attīstot jaunu infrastruktūru vai modernizējot esošo infrastruktūru un pieņemot 
pasākumus noturības pret katastrofām stiprināšanai reģionālā un vietējā līmenī, 
vienlaikus pilnībā ņemot vērā un veicinot ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu 
saistītu mērķu sasniegšanu; prasa izveidot efektīvus reģionālos un starpreģionu 
sadarbības mehānismus dabas katastrofu novēršanas jomā, cita starpā izveidojot 
reaģēšanas, pārvaldības un savstarpējās palīdzības spējas katastrofu novēršanai; prasa 
ES finansētiem projektiem, kurus uzskata par īpaši neaizsargātiem pret klimata 
pārmaiņu ietekmi, veikt stresa testu par pielāgošanos klimata pārmaiņām;

6. atzīst reģionālo pašvaldību būtisko nozīmi vides un attīstības politikas veiksmīgā 
pārvaldībā; atzīst, ka ir svarīgas vietējiem apstākļiem piemērotas nozaru iniciatīvas, lai, 
izmantojot attiecīgi pielāgotu politikas pasākumu kopumu, visur panāktu sociālo un 
ekoloģisko ilgtspēju un noturību, un mudina izmantot tādus instrumentus kā sabiedrības 
virzītus vietējās attīstības projektus (CCLD) un integrētas teritoriālās attīstības 
instrumentus (ITI), lai cīņā pret klimata pārmaiņām veicinātu iniciatīvu daudzlīmeņu 
pārvaldību; uzsver, ka atbilstīga finanšu līdzekļu piešķiršana vietējam un reģionālajam 
līmenim pielāgotiem pasākumiem ne vien nodrošinās spēcīgu atbalstu ekonomikai, bet 
arī palīdzēs aktīvāk iesaistīt sabiedrību līdzdalības struktūrās; mudina veidot publiskā 
un privātā sektora partnerības un Eiropas strukturālos un investīciju (ESI) fondus biežāk 
kombinēt ar citām programmām, piemēram, ar pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”, 
lai izstrādātu inovatīvus risinājumus cīņai pret klimata pārmaiņām un izveidotu 
noturīgāku un ilgtspējīgāku Eiropas ekonomiku; aicina Komisiju un pārvaldes iestādes 
vienkāršot procedūras, kas saistītas ar kohēzijas politiku, lai nodrošinātu, ka privātā 
sektora dalībnieki — un jo īpaši MVU — var piekļūt kohēzijas politikā pieejamajam ES 
finansējumam; šajā kontekstā atgādina un atzinīgi vērtē Komisijas nolūku pieņemt 
Eiropas Klimata paktu;

7. uzsver ES Biodaudzveidības stratēģijā 2030. gadam izvirzīto Komisijas priekšlikumu 
par to, ka pilsētām, kurās ir vairāk nekā 20 000 iedzīvotāju, būtu jāizstrādā pilsētas 
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zaļināšanas plāni, lai radītu biodaudzveidīgus un pieejamus pilsētas mežus, parkus un 
dārzus, pilsētsaimniecības, zaļos jumtus un sienas un alejas; atkārto, ka šādi pasākumi 
pozitīvi ietekmēs mikroklimatu pilsētās un cilvēku, jo īpaši neaizsargātu iedzīvotāju 
grupu, veselību; atbalsta šādu rīcību un prasa koncentrēt politikas, regulatīvos un 
finansiālos rīkus uz to, lai to īstenotu;

8. atgādina, cik svarīgi ir iesaistīt vietējās un reģionālās pašvaldības nacionālo enerģētikas 
un klimata plānu (NECP) un taisnīgas pārkārtošanās teritoriālo plānu sagatavošanā, lai 
izpildītu ES prioritāros mērķus klimata un enerģētikas jomā, pildītu starptautiskās 
saistības saskaņā ar Parīzes nolīgumu un ņemtu vērā pārkārtošanās sociālos aspektus; 
uzsver vietējo un reģionālo pašvaldību (VRP) un privātā sektora dalībnieku, piemēram, 
MVU, nozīmi mazinot klimata pārmaiņas un pielāgojoties tām; aicina Komisiju 
stiprināt efektīvu daudzlīmeņu pārvaldību rīcības plānošanā un īstenošanā, nodrošinot 
lietišķu dialogu ar vietējām un reģionālajām pašvaldībām, kā arī nodrošināt klimata un 
enerģētikas rīcības plānu un pasākumu saskaņošanu un papildināmību dažādos 
pārvaldības līmeņos, uzlabot koordinēšanu starp dalībvalstīm un klimata un ar 
enerģētiku saistīto darbību pārredzamību, uzraudzīt panākto progresu cīņā pret klimata 
pārmaiņām un sniegt tehniskos norādījumus un atbalstu, lai mobilizētu finansējumu un 
jaudu veidošanu;

9. prasa izstrādāt holistiskas reģionālās integrācijas stratēģijas, lai garantētu ilgtspējīgu 
attīstību, mazinātu klimata pārmaiņu sekas un pilnībā atbalstītu Parīzes nolīguma mērķu 
sasniegšanu; uzsver, ka ir svarīgi izmantot pārdomātas specializācijas stratēģijas, lai 
radītu spēcīgas konkurences priekšrocības un, īstenojot Eiropas teritoriālās sadarbības 
mērķi, izveidotu sinerģijas starp dažādiem ES reģioniem un dalībvalstīm nolūkā 
izstrādāt Eiropas pasākumus klimata pārmaiņu radīto problēmu risināšanai;

10. atzīst, ka kohēzijas politika tieši ietekmē ES iedzīvotāju dzīves kvalitāti un palīdz 
viņiem pārvarēt tādas jaunas problēmas kā demogrāfiskās pārmaiņas, rūpniecības 
pārkārtošana un klimata pārmaiņas;

11. uzsver, ka ES ir jārisina nopietnas problēmas, jo īpaši ekonomikas atlabšanas jomā, un 
ka šajā kontekstā kohēzijas politikai būs būtiska loma;

12. prasa veidot līdzsvarotu, ilgtspējīgu un iekļaujošu Savienības attīstību, izmantojot 
kohēzijas politiku, kurā ir ņemtas vērā visu dalībvalstu, to reģionu un iedzīvotāju 
īpatnības un vajadzības;

13. uzsver, ka reģionālās attīstības politikas nostādnēs ir jābūt iekļautiem pasākumiem, kas 
palīdzēs pielāgoties kaitējumam, ko nodarījušas nenovēršamas negatīvās klimata 
pārmaiņu sekas, un šīs politikas noteikumi būtu jāiekļauj visās pārējās attiecīgajās 
politikas jomās;

14. atgādina — lai uzlabotu ES iedzīvotāju dzīves kvalitāti, ir jāturpina pilnveidot tādas 
politikas jomas, kas radīs labākus darba un dzīves apstākļus un veicinās vides 
aizsardzību un cīņu pret klimata pārmaiņām;

15. atgādina, ka kohēzijas politikas mērķis ir samazināt teritoriālo nevienlīdzību visā 
Savienībā un veicināt tās vismazāk attīstīto reģionu ekonomisko attīstību; tādēļ uzskata, 
ka Kohēzijas fonda līdzekļi ir efektīvi un mērķtiecīgi jāizmanto reģionos, kuru 
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ekonomika ir oglekļietilpīgāka;

16. uzsver, ka ir svarīgi, lai kohēzijas politikas finansējums palīdzētu oglekļietiplīgiem 
reģioniem ātrāk pārkārtoties uz tīras enerģijas un bezoglekļa infrastruktūru, kas vēl 
tomēr netiek garantēta, neraugoties uz pozitīvo virzību pēdējos gados.
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