
 

 

P7_TA(2014)0016 

Plastmasas atkritumi vidē 

Eiropas Parlamenta 2014. gada 14. janvāra rezolūcija par Eiropas stratēģiju attiecībā uz 

plastmasas atkritumiem vidē (2013/2113(INI)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra 

Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem un dažu direktīvu atcelšanu (Atkritumu 

pamatdirektīva), 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Direktīvu 2006/66/EK 

par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un ar ko atceļ 

Direktīvu 91/157/EEK, 

– ņemot vērā Padomes 1996. gada 16. septembra Direktīvu 96/59/EK par polihlorētu bifenilu 

un polihlorētu terfenilu (PCB/PCT) apglabāšanu, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. septembra 

Direktīvu 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem, 

– ņemot vērā Padomes 1986. gada 12. jūnija Direktīvu 86/278/EEK par vides, jo īpaši 

augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 20. decembra Direktīvu 94/62/EK 

par iepakojumu un iepakojuma atkritumiem (Iepakojuma direktīva), 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulu (EK) 

Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvu 2011/65/EK par 

dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās, 

– ņemot vērā Padomes 1999. gada 26. aprīļa Direktīvu 1999/31/EK par atkritumu poligoniem, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 4. decembra Direktīvu 2000/76/EK 

par atkritumu sadedzināšanu, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Direktīvu 2012/19/ES par 

elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE), 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) 

Nr. 1907/2006 par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu 

(REACH),  

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīvu 2008/56/EK, ar 

ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā (Jūras stratēģijas 

pamatdirektīva), 



 

 

– ņemot vērā tā 2011. gada 13. septembra rezolūciju par efektīvu Eiropas stratēģiju izejvielu 

nodrošināšanai1, 

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 13. februāra paziņojumu „Inovācijas ilgtspējīgai 

izaugsmei: Eiropas bioekonomika” (COM(2012)0060), 

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 26. janvāra paziņojumu „Resursu ziņā efektīva Eiropa — 

pamatiniciatīva saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020” (COM(2011)0021), un Eiropas 

Parlamenta 2012. gada 24. maija rezolūciju par resursu ziņā efektīvu Eiropu2, 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Mūsu dzīvības garantija, mūsu dabas kapitāls — ES 

bioloģiskās daudzveidības stratēģija līdz 2020. gadam” (COM(2011)0244) un Eiropas 

Parlamenta 2012. gada 20. aprīļa rezolūciju par mūsu dzīvības garantiju, mūsu dabas 

kapitālu –– ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija līdz 2020. gadam3,  

– ņemot vērā Komisijas Zaļo grāmatu par bioatkritumu apsaimniekošanu Eiropas Savienībā 

(COM(2013)0123), 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1386/2013/ES par vispārējo 

Savienības vides rīcības programmu līdz 2020. gadam, 

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu, 

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A7-0453/2013), 

A. tā kā nav īpašu ES tiesību aktu plastmasas atkritumu jomā un tā kā plastmasas atkritumi tiek 

uzskatīti par daļu no kopējiem atkritumiem, neņemot vērā to īpatnības; tā kā šādi atkritumi 

turpmāk būtu jāuzskata ne vien par atkritumiem, bet arī par resursiem; 

B.  tā kā plastmasas materiāli  kļūst arvien daudzveidīgāki un to izmantošana pieaug, palielinot 

atkritumu apjomus un to kombinācijas ar citiem materiāliem un savienojumiem; tā kā 

plastmasa uzkrājas lielos apjomos (konstatēts, ka kopumā 80 miljoni tonnu šī materiāla peld 

Atlantijas un Klusajā okeānā) un saglabājas vidē simtiem gadu, nogalinot jūras faunu, 

izraisot toksiskas reakcijas un izdalot vielas, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības 

traucējumus, vielas, kas ir kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas, 

rada nanodaļiņas un ekosistēmās –– tādējādi arī barības ķēdē –– noturīgus organiskos 

piesārņotājus; tā kā tikai 2010. gadā vien Savienības tirgū tika laisti 95,5 miljardi 

plastmasas maisiņu, un lielāka daļa no tiem bija paredzēti vienreizējai lietošanai, lai gan 

šāda izmantošana daudzās valstīs ir ierobežota vai aizliegta; 

C. tā kā ES tiesību akti atkritumu jomā tiek īstenoti un ieviesti nepilnīgi, trūkst atbilstošu 

mērķu un cenu mehānismu, ir nepietiekams iekšējais pieprasījums pēc pārstrādātiem 

materiāliem, plastmasas atkritumi tiek nelikumīgi dedzināti, eksportēti un nepiemēroti 

uzglabāti, pārstrādāti un transportēti, tā nodarot būtisku vispārēju kaitējumu cilvēka 

veselībai un videi, tostarp jūras faunai, un palielinot atkritumu eksportu, vienlaikus radot 

izejvielu un darbavietu zudumu Savienībā;  

                                                 
1  OV C 51 E, 22.2.2013., 21. lpp. 
2  OV C 264 E, 13.9.2013., 59. lpp. 
3  OV C 258 E, 7.9.2013., 99. lpp. 



 

 

D. tā kā ar aizliegumu plastmasas atkritumu apglabāšanai poligonos vien netiks nodrošināta 

vēlamā izejmateriālu atgūšana, jo tā vietā attiecīgie apjomi tiks nosūtīti sadedzināšanai; 

E. tā kā attiecībā uz plastmasas atkritumiem galvenā uzmanība būtu jāvelta to rašanās 

novēršanai un mazināšanai, mudinot ražotājus savu produktu izstrādē izvēlēties alternatīvus 

un ilgtspējīgākus materiālus; 

F. tā kā inovācijai un dizainam plastmasas izstrādājumu jomā ir izšķiroša nozīme Eiropas 

konkurētspējas veicināšanā, palīdzot nozarei pielāgoties izejvielu augsto cenu un ierobežoto 

materiālu radītajam spiedienam un izstrādājot ilgtspējīgas sabiedrībai svarīgas 

pamattehnoloģijas (KET); 

G. tā kā mērķtiecīgi centieni veidot līdzsvarotu, resursu ziņā efektīvu, netoksisku un 

bezatkritumu aprites ekonomiku, kuras pamatā ir koncepcija par nekaitīgiem atkritumiem 

kā izejvielām, varētu Savienībai sniegt labumu darbavietu radīšanas un izaugsmes jomā; tā 

kā plastmasas atkritumu pārstrādes saimnieciskais potenciāls plastmasas iepakojumu radīto 

atkritumu jomā pašreiz ievērojami pārsniedz 33 %, un 25 % ir sasniegti attiecībā uz 

plastmasas atkritumu kopējo apjomu, un tā kā augsts pārstrādes līmenis var palīdzēt novērst 

izejmateriālu trūkumu;  

H. tā kā plastmasas ražošanas nozarē Eiropā ir nodarbināti apmēram 1,6 miljoni cilvēku; 

I. tā kā stratēģijā „Eiropa 2020” aicināts īstenot gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi; 

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu un atzīst nepieciešamību izstrādāt īpašus ES tiesību 

aktus plastmasas atkritumu jomā, kā arī vienotāk, saskaņotāk un rūpīgāk īstenot un piemērot 

spēkā esošos tiesību aktus attiecībā uz atkritumiem, jo īpaši attiecībā uz atkritumu 

apsaimniekošanas hierarhiju —  rašanās novēršanu, otrreizēju izmantošanu, pārstrādi un 

reģenerāciju, un jo īpaši dalībvalstīs, kuras pašreiz nepilda noteiktos uzdevumus un mērķus;  

2. uzskata, ka stratēģiska plānošana varētu kalpot par sākumpunktu  atkritumu efektīvai 

apsaimniekošanai;  

3. uzsver –– lai ES nostāju atkritumu plūsmas un aprites ekonomikas jomā konsekventāk 

pieskaņotu pašreizējo likumdošanas procedūru „derīguma pārbaudei” un ņemot vērā to, ka 

aptuveni 40 % plastmasas atkritumu veido iepakojums, galvenokārt vienreizējās lietošanas 

produkti, taču Iepakojuma direktīva ir vienīgā, kam ir konkrēts mērķis regulēt plastmasas 

atkritumu savākšanu, ir steidzami jāpārskata minētā direktīva un jāierosina plastmasas 

atkritumu normas, kas ir stingrāki par spēkā esošajiem noteikumiem un standartiem 

attiecībā uz produktiem; uzskata, ka tā sasniegšanai, un  izstrādājot turpmākos 

priekšlikumus, Komisijai jāņem vērā, ka plastmasas atkritumi parasti nav viendabīgs 

materiāls un ka atkritumu plūsmu faktiski veido vairāki materiāli, piedevas vai dažādu 

veidu plastmasas savienojumi, kuriem ir nepieciešama atšķirīga pārstrāde; tomēr norāda –– 

lai arī plastmasas iepakojums palīdz uzturēt produktu kvalitāti un paildzināt to glabāšanas 

laiku, tas ne vienmēr ir vajadzīgs produktu saglabāšanai; 

4. uzsver, ka Savienības tiesību aktiem plastmasas atkritumu jomā, pirmkārt, vajadzētu būt 

vērstiem uz to apjoma samazināšanu, tādēļ tie jāpārskata, lai iekļautu: 

– īpašus saistošus mērķus savākšanas, šķirošanas (lai sasniegtu augsto 80 % līmeni) un 

pārstrādes jomā attiecībā uz dažādu plastmasas atkritumu plūsmām (piemēram, 



 

 

EEIA, nolietotiem transportlīdzekļiem, iepakojumu, lauksaimniecības atkritumiem, 

celtniecības atkritumiem u.c.), kā arī obligātos pārstrādes kritērijus (skaidrojot 

atšķirības starp mehānisko un organisko pārstrādi un reģenerāciju un sadedzināšanu); 

vajadzētu noteikt, ka līdz 2020. gadam ir jāsasniedz pakāpeniski ieviešams un 

vērienīgs mērķis pārstrādātas plastmasas jomā, kas paredz, ka  bīstamas piedevas 

vairs nav atļauts izmantot jaunos produktos;  dažās dalībvalstīs būs nepieciešams 

pārejas periods, lai tās varētu sasniegt Eiropas līmenī noteiktus mērķus;  

– ES līmeņa kritēriju saskaņošanu savākšanas, šķirošanas un vispārējas atkritumu 

apsaimniekošanas jomā, lai radītu līdzvērtīgus konkurences apstākļus atbilstoši 

atkritumu hierarhijai, tostarp pārstrādi kavējošu tehnisko, normatīvo, administratīvo 

un finansiālo šķēršļu atcelšanu; 

– materiālu īpašu marķējumu, lai informētu patērētājus par produktu mehāniskas vai 

bioloģiskas pārstrādes iespējām, tostarp norādes patērētājiem par to, kā palielināt 

šķirošanas un otrreizējās pārstrādes apjomus; un  

– kritērijus vienreizējas lietošanas plastmasas izstrādājumu un plastmasas izstrādājumu 

ar īsu aprites ciklu aizstāšanai ar atkārtoti lietojamiem un izturīgākiem materiāliem; 

5. piekrīt, ka plastmasas atkritumi būtu jāuzskata par vērtīgiem resursiem, sekmējot to 

atkārtotu lietošanu, pārstrādi un reģenerāciju un palīdzot veidot atbilstošu tirgus vidi; aicina 

Komisiju līdz 2014. gadam nākt klajā ar priekšlikumiem, lai līdz 2020. gadam pakāpeniski 

pārtrauktu pārstrādājamu un reģenerējamu atkritumu apglabāšanu, tomēr, tā rezultātā 

nestimulējot enerģijas atgūšanu vairāk nekā pārstrādi un nodrošinot, ka vides efektivitātes 

kritērijus piemēro visās jomās; uzskata, ka tāpēc papildus iepriekš minētajiem pārstrādes 

mērķiem būtu svarīgi ieviest piemērotus pasākumus, lai mazinātu motivāciju sadedzināt 

pārstrādājamu, kompostējamu un bioloģiski noārdāmu plastmasu un tā optimizētu katra 

plastmasas veida aprites ciklu, vienlaikus ievērojot atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju; 

norāda, ka tādējādi arī tiktu mainīta līdzšinējā neilgtspējīgā tendence, kad priekšroka tika 

dota neapstrādātiem produktiem, nevis dārgākiem pārstrādātiem produktiem; uzsver, ka jau 

izstrādes posmā ir jāņem vērā produktu pārstrādāšanas un reģenerēšanas iespējas;  tādēļ 

aicina Komisiju ierosināt pasākumus saistībā ar produktu izstrādi, ar kuriem uzlabo to 

vispārējo ietekmi uz vidi, novēršot lieku atkritumu rašanos un veicinot pārstrādes tirgu 

attīstību; uzskata, ka jebkurā gadījumā plastmasas produkti jāizstrādā tā, lai palielinātu to 

izturību, ņemot vērā visu produkta aprites ciklu;  norāda, ka šajā sakarībā Komisijai, 

izstrādājot jaunus tiesību aktus par plastmasas atkritumiem, ir jāapsver iespēja līdz 

2020. gadam rīkot plašākas pārbaudes, saistībā ar atkritumu pieņemšanu apglabāšanai 

poligonos, kā arī biežākas pārbaudes atkritumu dedzināšanas vietās;  

6. prasa plastmasas atkritumus enerģijas reģenerācijai izmantot tikai gadījumos, kad ir 

izsmeltas visas pārējās iespējas un tiek izmantotas tehnoloģijas ar piemērotām attīrīšanas 

sistēmām, lai novērstu kaitējumu videi un cilvēku veselībai;  

7. uzskata, ka bīstamākie plastmasas veidi, plastmasa ar visgraujošāko ietekmi uz cilvēku 

veselību un vidi (piemēram, mikroplastmasa un oksobioloģiski noārdāmā plastmasa) un 

plastmasa ar tās sastāvā esošiem smagajiem metāliem un citam vielām, kuras arī var 

apgrūtināt pārstrādes procesus, tirgū būtu pakāpeniski jāsamazina vai pilnīgi jāaizliedz, cik 

vien drīz iespējams, vēlākais līdz 2020. gadam, minētos pasākumus prioritāri piemērojot 

visām teritorijām, un uzskata, ka šādas plastmasas atsevišķa savākšana būtu jāievieš 

nekavējoties; šajā sakarībā uzskata, ka bīstamu plastmasas materiālu un piedevu aizstāšana 



 

 

būtu jāatbalsta, tostarp paplašinot to vielu sarakstu, attiecībā uz kurām pastāv ierobežojumi 

elektriskās un elektroniskās iekārtās; tāpat uzskata, ka atbilstoši daudzu Eiropas iedzīvotāju 

un patērētāju prasībām1 būtu ievērojami jāsamazina vienreizējas izmantošanas plastmasas 

maisiņu izmantošana un iespēju robežās tā jāpārtrauc pilnībā, un ka ir svarīgi risināt 

atkritumu rašanās novēršanas uzdevumu, veicot efektīvākus pasākumus attiecībā uz 

vienreizējas izmantošanas produktu pārmērīgu patēriņu un tā radīto atkritumu bezatbildīgu 

apglabāšanu;  

8. atgādina, ka pasaulē, kurā dabas resursi, tostarp lauksaimniecībā izmantojamā zeme, ir 

ierobežots resurss, ilgtspēja ir atkarīga no kopējās resursu izmantošanas samazināšanas, 

nevis no vienu resursu vienkāršas aizstāšanas ar citiem; uzsver, ka attiecībā uz bioloģiski 

noārdāmu, no bioloģiskām izejvielām ražotu un kompostējamu plastmasu būtu jāpieņem 

piemēroti pasākumi tās veicināšanai ar nosacījumu, ka tās ražošanai nav negatīvas ietekmes 

uz lauksaimniecības produkciju, kas paredzēta lietošanai pārtikā vai dzīvnieku barībai, vai 

uz vidi; tāpat uzsver, ka par pamatu ir jāņem jau atzīti Eiropas standarti (piemēram, CEN 

13432), lai skaidrāk nošķirtu noārdāmus, bioloģiski noārdāmus un kompostējamus 

plastmasas produktus, vienlaikus patērētājiem, pārstrādātājiem un atkritumu 

apsaimniekotājiem nodrošinot skaidrāku informāciju par to īpašībām, pārstrādājamību un 

potenciālu otrreizēju izmantošanu;  

9. aicina nodrošināt lielākus valsts un privātos ieguldījumus pētniecībā un tehnoloģijās, kas 

paredzētas ilgtspējīgākas plastmasas (t. i. tādas, kurā izmantots mazāk izejvielu, vienlaikus 

saglabājot to pašu kvalitāti, otrreizēju izmantojamību un pārstrādājamību) iegūšanai un 

dažādu ražošanas procesu un pārstrādes darbību veidu labākai integrēšanai, neietekmējot 

materiālu kvalitāti; uzskata, ka jaunās tehnoloģijas turklāt ir nepieciešamas plastmasas 

bioloģiskās noārdīšanas procesu, atkritumu šķirošanas metožu, apstrādes un mehāniskās 

pārstrādes, okeānu attīrīšanas no plastmasas izstrādājumiem, ekodizaina un viedā 

iepakojuma uzlabošanai; uzskata, ka šim nolūkam iniciatīva „Apvārsnis 2020” varētu sniegt 

iespējas reaģēt uz šo svarīgo sabiedrības vajadzību un ka priekšrocības varētu būt tālejošas 

gan attiecībā uz vidi un pilsoņiem, gan uz jaunu saimniecisko darbību (piemēram, augsta 

līmeņa šķirošana, ko veic nodarbinātas personas) izveidi un jūru piesārņojošu atkritumu un 

ar veselību saistītu risku samazināšanu; uzsver, ka tas jo īpaši jauniešiem varētu sniegt 

nodarbinātības iespējas jaunās nozarēs un  nodrošināt integrāciju darba tirgū; norāda, ka, 

pilnīgi ieviešot ES tiesību aktus atkritumu apsaimniekošanas jomā, varētu ietaupīt 

EUR 72 miljardus gadā, par EUR 42 miljardiem palielināt ES atkritumu apsaimniekošanas 

un otrreizējās pārstrādes nozares gada apgrozījumu, kā arī līdz 2020. gadam izveidot vairāk 

nekā 400 000 darbvietu; uzsver, ka citi Savienības fondi varētu sniegt nozīmīgu ieguldījumu 

savākšanas un pārstrādes infrastruktūras izveidē, ja tos izmantotu atbilstoši Atkritumu 

pamatdirektīvā noteiktajai atkritumu apsaimniekošanas hierarhijai; 

10. mudina veikt pasākumus, ar kuriem veicina plastmasas pārstrādi kā labāko risinājumu, lai 

sasniegtu mērķus vides aizsardzības jomā; aicina publiskā iepirkuma konkursos, tostarp 

Eiropas iestāžu rīkotos konkursos, noteikt skaidrākas prasības attiecībā uz plastmasas 

atkritumu pārstrādi, kā arī sekmēt pārstrādātās plastmasas pēc iespējas plašāku 

                                                 
1  Apspriešanās par iespējām samazināt plastmasas maisiņu izmantošanai un iespējām uzlabot 

bioloģiskās noārdīšanās prasības Direktīvā 94/62/EK par iepakojumu un iepakojuma 

atkritumiem un par patērētāju informētības uzlabošanu par bioloģiski noārdāmiem 

iepakojuma produktiem –– statistika: 

http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/pdf/statistics_consultation.xls 

http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/pdf/statistics_consultation.xls


 

 

izmantošanu; 

11. uzskata, ka dalībvalstīm un Komisijai ir jāveic tālejošāki pasākumi, lai risinātu atkritumu 

nelegāla eksporta un nepiemērotas uzglabāšanas problēmu, tostarp stingrāk piemērojot ES 

noteikumus par atkritumu transportēšanu, kā arī ieviešot stingrākas uzraudzības un 

pārbaužu sistēmas ostās un visās atkritumu apstrādes iekārtās, to darbību koncentrējot uz 

aizdomās turētiem, nelegāliem sūtījumiem un atkritumu eksporta otrreizējas izmantošanas 

nolūkā apkarošanu (galvenokārt attiecībā uz nolietotiem transportlīdzekļiem un elektrisko 

un elektronisko iekārtu atkritumiem), un tām ir jānodrošina, ka eksports nonāk vienīgi tādās 

iekārtās, kas izpilda videi nekaitīgas apsaimniekošanas prasības, kuras noteiktas Atkritumu 

sūtījumu regulas 49. pantā; norāda, ka nelikumīga eksporta apkarošanā un vidē sastopamā 

plastmasas atkritumu apjoma ievērojamā samazināšanā svarīga nozīme ir ražotāja 

paplašinātās atbildības principa piemērošanai, kā arī patērētāju informētībai; turklāt uzskata, 

ka ES būtu jāveicina konsekventa atkritumu apsaimniekošanas principa piemērošana visos 

iespējamajos starptautiskajos forumos, nolīgumos un iestādēs; uzsver, ka ES būtu jāvada 

pasaules mēroga iniciatīva, kas paredz uzraudzīt un ievērojami samazināt piesārņojumu 

okeānos; tāpat uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt piekļuvi uzticamiem un salīdzināmiem 

datiem par atkritumu plūsmām, par to ievešanu Eiropā un izvešanu no tās, apjomiem un 

apsaimniekošanas sistēmām;  

12. uzskata, ka prioritārai jābūt pārstrādes infrastruktūru, nevis atkritumu apglabāšanas 

poligonu un atkritumu dedzināšanas finansēšanai, vienlaikus pienācīgi ņemot vērā katras 

kopienas vajadzības; aicina Eiropas pašvaldības un vietējās iestādes, plastmasas nozares 

uzņēmumus, kā arī pārstrādes un atkritumu apsaimniekošanas nozari darīt visu iespējamo, 

lai motivētu un mudinātu iedzīvotājus un uzņēmumus pieņemt aprites ekonomikas 

koncepciju attiecībā uz plastmasas atkritumiem, sākot plašas debates par plānoto 

nolietojumu, veicinot vienkāršu un efektīvu dalīto savākšanu, otrreizēju izmantošanu un 

pārstrādes sistēmas un izveidojot atbilstošas savākšanas punktus plastmasas atkritumiem, jo 

īpaši piekrastes un videi jūtīgās zonās, nosakot prioritāti attiecībā uz tām zonām, kuras 

dalībvalstis ir noteikušas par aizsargātām teritorijām un / vai nacionālajiem parkiem; turklāt 

uzskata, ka minētās iestādes varētu sniegt ievērojamu ieguldījumu plastmasas atkritumu 

apsaimniekošanas darbību saskaņošanā visā Eiropā, vienojoties par kopējiem standartiem 

un praksi; aicina reģionālās iestādes sadarboties integrētas atkritumu apsaimniekošanas 

plānošanas jomā, ja tas ir gan vides ziņā, gan finansiāli iespējams, un jo īpaši veicināt 

„lauksaimniecības atkritumu savākšanas punktu” izveidi attiecībā uz lauksaimniecībā iegūtu 

plastmasas (piemēram, siltumnīcefektu izraisošas plastmasas) atkritumu plūsmām; 

13. lai veicinātu informētību, konkrētas darbības un kampaņas, aicina ieviest, piemēram, 

Eiropas dienu, kura veltīta plastmasas atkritumu jautājumam un kurā pilsoņiem būtu iespēja 

jebkādā apjomā nodot plastmasas atkritumus iepriekš noteiktos nodošanas punktos, 

piemēram, saņemot par to atbilstošu naudas kompensāciju, tādējādi nodrošinot 

pārstrādājamas plastmasas piegādi un uzlabojot sabiedrības informētību par pārstrādi un 

resursu efektīvu izmantošanu; uzskata, ka šādos pasākumos varētu ietvert arī apdzīvotu 

vietu (piemēram, pludmales) uzkopšanas pasākumus kā simbolisku ieguldījumu plastmasas 

atkritumu radītā piekrastes piesārņojuma ierobežošanā; aicina veidot sinerģijas starp šādiem 

pasākumiem un „Darīsim!” (Let's do it) kampaņām, Eiropas atkritumu samazināšanas 

nedēļu un gaidāmo Eiropas sakopšanas dienu; atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas 

izmēģinājuma projektu MARELITT, lai  četras Eiropas reģionālās jūras atbrīvotu no 

atkritumiem un mazinātu jūrā esošo plastmasas atkritumu ietekmi uz vidi, veselību un 

ekonomiku un to sociālo ietekmi; iesaka Komisijai pasteidzināt dialogu ar trešām valstīm, 



 

 

piemēram, tām, kuru teritoriālajos ūdeņos ietilpst Melnā jūra, lai efektīvāk risinātu 

problēmu, kas saistīta ar plastmasas atkritumu piesārņojumu jūrā; 

14. uzsver, ka pirms jaunu vides, ekoinovāciju, atkritumu apsaimniekošanas un bioekonomikas 

politikas iniciatīvu izstrādes ES līmenī ir jāveic visaptverošs ietekmes novērtējums, tostarp 

par sociālo ietekmi un darba tirgus iespējām, jo īpaši attiecībā uz darbvietu radīšanas 

potenciālu un nepieciešamību ieviest sākotnējo apmācību un profesionālo apmācību „zaļo” 

darbvietu veidošanai; 

15. atgādina, ka dalībvalstīm, cenšoties līdzsvarot ekonomiskos un vides jautājumus, būtu 

jāatbalsta iniciatīvas, kas veicina attīstību tādās nozarēs, kurās ir visaugstākais pienācīgas 

nodarbinātības potenciāls un kuras jo īpaši palīdz pārejā uz ilgtspējīgu ekonomiku un 

ilgtspējīgu kvalitatīvu darbvietu izveidē no resursiem mazāk atkarīgā ekonomikā atbilstīgi 

stratēģijai „Eiropa 2020”; aicina vietējās un reģionālās iestādes saskaņot sabiedrisko 

pakalpojumu sniegšanu ar vides aizsardzības uzdevumiem un mērķiem, lai sasniegtu 

vairākus mērķus vienlaicīgi un veicinātu „zaļo” darbvietu izveidi; 

16. uzskata, ka darba tirgus nākotnes vajadzību, kā arī kompetenču vajadzību apzināšana ir ļoti 

svarīga; uzsver, ka ir jāizstrādā stratēģijas, lai panāktu atbilstību starp darbinieku 

kompetencēm un darba tirgus vajadzībām nākotnē; šajā sakarībā uzsver –– lai risinātu 

grūtības, ko rada pāreja uz ekonomiku ar zemu resursu izmantošanas intensitāti, ir 

nepieciešams atbilstīgs apmācības un prasmju līmenis, jo tikai tad ekoinovācijas piedzīvos 

uzplaukumu un ES tiesību akti atkritumu apsaimniekošanas jomā tiks pareizi īstenoti; 

iesaka dalībvalstīm iekļaut aprites ekonomikas modeli savās profesionālās apmācības 

programmās; norāda, ka apmācība var uzlabot priekšstatus par darbu otrreizējās pārstrādes 

jomā, kā arī var palīdzēt veicināt personāla noturību un prakses izveidi veselības 

aizsardzības un darba drošības jomā; šajā sakarībā atgādina, ka, veicinot profesionālo 

apmācību un apmācību darba vietās, Eiropas Sociālajam fondam būtu jāpalīdz apmierināt 

pieprasījumu pēc ilgtspējīgām kvalitatīvām darbvietām rūpniecībā ar zemāku resursu 

izmantošanas intensitāti atbilstīgi „Sociālo investīciju paketei”, ar kuru Komisija 

iepazīstināja 2013. gada februārī. 

17. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai. 

 


