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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par tematisko stratēģiju dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai
(2006/2210(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Ceļā uz tematisko stratēģiju dabas resursu ilgtspējīgai 
izmantošanai” (COM(2003)0572),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Tematiskā stratēģija dabas resursu ilgtspējīgai 
izmantošanai” (COM(2005)0670),

– ņemot vērā pārskatu par ES ilgtspējīgas attīstības stratēģiju — atjaunotu stratēģiju1,

– ņemot vērā Bioloģiskās daudzveidības konvenciju,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīvu 2001/42/EK 
par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu2,

– ņemot vērā EK līguma 2. un 6. pantu, saskaņā ar ko vides aizsardzības prasības ir jāietver 
dažādās Kopienas politikas jomās, lai veicinātu videi nekaitīgu saimnieciskās darbības 
attīstību,

– ņemot vērā EK līguma 174. pantu,

– ņemot vērā Kopienas Sesto rīcības programmu vides jomā3,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Ceļā uz resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Tematiska 
stratēģija atkritumu rašanās novēršanai un atkritumu pārstrādei” (COM(2005)0666),

– ņemot vērā Parlamenta 2005. gada 5. jūlija rezolūciju par ilgtspējīgas attīstības 
tehnoloģiju veicināšanu — Eiropas Savienības vides tehnoloģiju rīcības plānu4,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A6-
0000/2006),

A. tā kā turpmākajās desmitgadēs straujas demogrāfiskās izmaiņas pasaulē izraisīs arvien 
pieaugošu ietekmi uz klimatu, dabas resursiem un bioloģisko daudzveidību un tā kā tas ir 
saistīts arī ar industrializēto un jaunattīstības valstu atšķirībām labklājības ziņā,

B. tā kā iedzīvotāju skaita straujā pieauguma dēļ 2010. gadā pasaulē būs par 400 miljoniem 
iedzīvotāju vairāk; tā kā pasaulē pastāvīgi palielinās savstarpējā atkarība, tāpēc mēs 
nevaram turpināt ražot un patērēt pašreizējā veidā, un tā kā pasaulē 15 500 augu un 

  
1 Padomes dokuments 10117/06, 9.6.2006.
2 OV L 197, 21.7.2001., 30. lpp.
3 OV L 242, 10.9.2002., 1. lpp.
4 OV C 157 E, 6.7.2006, 77. lpp.
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dzīvnieku sugu ir nopietni apdraudētas; tā kā pēdējās desmitgadēs gandrīz visu veidu 
ekosistēmas un visas sugas jau ir smagi cietušas un tā kā arī saldūdens ir vērtīgs resurss, 
kas ir apdraudēts; tā kā ūdens krīze pasaulē apdraud cilvēku dzīvības, ilgtspējīgu attīstību 
un galu galā arī mieru un drošību;

C. tā kā saskaņā ar ANO 2005. gada Tūkstošgades ekosistēmas novērtējumu kopš 60. gadu 
sākuma 2/3 no visām ekosistēmām ir novērota samazināšanās un tā kā pieprasījums pēc 
dabas resursiem šajā periodā ir palielinājies par 70 %;

D. tā kā jaunattīstības valstu ekonomiskā izaugsme vēl vairāk palielinās vides noslodzi;

E. tā kā progress zināšanu un tehnoloģiju jomā ir būtisks, lai panāktu līdzsvaru starp 
ekonomisko izaugsmi, no vienas puses, un sociālo un ekoloģisko ilgtspēju, no otras puses;

F. tā kā saskaņā ar Līguma 6. pantu un arī Kārdifas procesu vides aizsardzības prasībām 
jābūt integrētām Kopienas politikas formulējumos un īstenošanā;

G. tā kā trūkst komplementaritātes un koordinācijas starp dažādiem starptautiskiem 
forumiem, kas atbildīgi par ilgtspējīgu attīstību (Bioloģiskās daudzveidības konvencija, 
Kioto Protokols, Konvencija cīņai pret pārtuksnešošanos utt.);

H. tā kā ES izaugsmes un darbavietu stratēģija1, ko 2005. gada pavasarī atbalstīja augstākā 
līmeņa sanāksme, augstu prioritāti piešķir ilgtspējīgākai dabas resursu izmantošanai un 
aicina ES uzņemties vadošo lomu globālās ekonomikas virzībā uz ilgtspējīgāku patēriņu 
un ražošanu;

I. tā kā paziņojumā „Par Noturīgas attīstības stratēģijas pārskatīšanu. Rīcības platforma” 
(COM(2005)0658) Komisija norāda, ka:

- ES un dalībvalstīm jāturpina ieguldīt pētniecības un tehnoloģijas jomā, lai rastu 
ekonomiski efektīvākos un resursu ziņā izdevīgākos ražošanas un patēriņa veidus,

- ES jākļūst par pasaules līderi ekoloģiski efektīvu tehnoloģiju jomā, lai mazinātu lielo 
atkarību no dabas resursiem,

- ES jāsaglabā Zemes spēja uzturēt dzīvību visā tās daudzveidībā, jāņem vērā planētas 
dabas resursu ierobežotība un jānodrošina vides kvalitātei augsta līmeņa aizsardzība 
un uzlabošana,

- līdz 2012. gadam 12 % no dalībvalstu patērētās enerģijas jābūt no atjaunīgajiem 
avotiem,

- līdz 2010. gadam 21 % no dalībvalstu patērētās elektrības jābūt no atjaunīgajiem 
avotiem;

J. tā kā Sestā rīcības programma vides jomā:

- paredz programmu, kuras mērķi saskan ar Kopienas galvenajām prioritātēm, tostarp 
saistībā ar klimata pārmaiņām, dabu un bioloģisko daudzveidību, vidi, sabiedrības 
veselību un dzīves kvalitāti, dabas resursiem un atkritumu apsaimniekošanu,

- prasa veicināt izmaiņas subsīdiju shēmās, kurām ir būtiska negatīva ietekme uz vidi un 
kuras nav savienojamas ar ilgtspējīgu attīstību,

  
1 COM(2005)0024



PR\638170LV.doc 5/9 PE 380.809v01-00

LV

- nosaka, ka tematiskajās stratēģijās jāiekļauj attiecīgi kvalitatīvi un kvantitatīvi mērķi 
vides jomā un īstenošanas grafiki;

K. tā kā lauksaimniecība izmanto 50 % zemes platību, patērē 30 % no kopējā izmantotā 
ūdens daudzuma un 20 % no kopējā degvielas patēriņa;

L. tā kā viens no ANO 2000. gadā izvirzītajiem Tūkstošgades attīstības mērķiem bija līdz 
2015. gadam nodrošināt ilgtspējīgu attīstību, integrējot ilgtspējīgu attīstību valstu politikās 
un programmās, apturot dabas resursu zudumus un uz pusi samazinot to cilvēku skaitu, 
kuriem nav pieejams tīrs dzeramais ūdens; tā kā līdz 2020. gadam ievērojami jāuzlabo 
vismaz 140 miljonu graustu iedzīvotāju dzīves apstākļi;

M. tā kā katru gadu aptuveni 5 līdz 6 miljoni cilvēku — pārsvarā bērni — mirst no ūdens un 
gaisa piesārņojuma izraisītām slimībām;

N. tā kā ilgtspējīga dabas resursu lietošana ir ilglaicīgas labklājības obligāts nosacījums;

O. tā kā saskaņā ar Johannesburgas Īstenošanas plānu (2002)1 vēlākais līdz 2015. gadam 
jāatjauno bojātās jūras ekosistēmas, izmantojot labāku pārvaldību un novēršot atjaunīgo 
dabas resursu, tādu kā zivju krājumi, bioloģiskā daudzveidība, ūdens, gaiss, augsne un 
atmosfēra, pārmērīgu izmantošanu;

P. tā kā vēlākais līdz 2010. gadam ir jāaptur bioloģiskās daudzveidības samazināšanās;
Q. tā kā starp dalībvalstīm ir ievērojamas atšķirības attiecībā uz resursu izmantošanas 

efektivitāti; tā kā šo atšķirību novēršana vien nozīmētu, ka uzlabotā efektivitāte 
samazinātu dabas resursu patēriņu un līdz ar to mazinātu ietekmi uz vidi un uzlabotu 
dalībvalstu konkurētspēju;

R. tā kā Eiropas Savienības vides tehnoloģiju rīcības plāns:

- atzīmē, ka resursu un materiālu efektīva izmantošana mazina rūpniecības un 
mājsaimniecību izmaksas, līdz ar to atbrīvojot līdzekļus un padarot ES ekonomiku 
mazāk atkarīgu no trūcīgajiem resursiem un ļoti nestabilajiem tirgiem,

- atzīmē, ka trūcīgie resursi bieži vien izraisa reģionālus konfliktus jaunattīstības valstīs,

- pievērš uzmanību vajadzībai veicināt tehnoloģijas, kuras palīdz novērst dabas 
katastrofas un darbības, kas iznīcina dabas resursus vai nodara tiem kaitējumu;

S. tā kā politiku var īstenot tikai tad, ja arī sabiedrība un patērētāji tiek iedrošināti mainīt 
patēriņa modeļus, ņemot vērā vides un veselības prasības,

1. akceptē Komisijas paziņojumu, tomēr novērtē, ka to nevar uzskatīt par īstu stratēģiju, bet 
drīzāk par veidu, kā atlikt stratēģiju;

2. pauž nožēlu par pilnīgo politiskās gribas trūkumu no Komisijas puses;

3. atzīmē, ka tematiskajai stratēģijai neizdodas sasniegt Eiropas Kopienas Sestās rīcības 
programmas vides jomā izvirzītos mērķus;

4. uzskata, ka pat tad, ja atsevišķās jomās ir nepieciešami specifiskāki dati, to nevajadzētu 
izmantot par atrunu, lai atliktu pasākumus, kuri jāveic dabas resursu ilgtspējīgas lietošanas 
nodrošināšanai; turklāt atzīmē, ka pašlaik pieejamās zināšanas ir pietiekamas, lai jau tagad 

  
1 ANO augstākā līmeņa sanāksme par ilgtspējīgu attīstību, Johannesburga, 2002.
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veiktu praktiskus pasākumus dabas resursu ilgtspējīgas patērēšanas uzlabošanai;
5. uzsver dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas būtiskos mērķus, tostarp augsta līmeņa 

aizsardzības nodrošināšanu videi un sabiedrības veselībai, dabas resursu pieejamību 
nākamajām paaudzēm, mūsu ekonomiskās un sociālās sistēmas stabilitāti un labklājību un 
resursu izmantošanas ierobežošanu, lai mazinātu un stabilizētu ietekmi uz vidi;

6. uzskata, ka Komisijai Parlamenta un Eiropas sabiedrības viedoklis un vide jāņem nopietni 
un šīs neatbilstošās stratēģijas vietā pēc iespējas ātrāk jāiesniedz ambiciozi priekšlikumi, 
nosakot skaidrus mērķus un saistošus grafikus;

7. uzskata, ka, atliekot praktiskus pasākumus, ES zaudēs konkurētspēju jauno ekoloģiski 
efektīvo tehnoloģiju jauninājumu un tirdzniecības jomā;

8. atzinīgi vērtē Komisijas atziņu, ka dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas politika līdz 
šim ir izrādījusies neapmierinoša;

9. uzskata par lietderīgu Eiropas Datu centra izveidi līdz 2008. gadam, ja tā uzdevums būs 
periodiski novērtēt un optimizēt zināmos rādītājus un papildus noskaidrot, kādi pagaidām 
nezināmi rādītāji ir vajadzīgi, lai sasniegtu galīgo mērķi — līdz minimumam samazināt 
dabas resursu izmantošanas ietekmi uz vidi un veselību;

10. nepiekrīt Komisijai, ka pašlaik nav zināmi rādītāji, kas ļautu iekļaut stratēģijā specifiskus, 
skaidrus un laika grafikam piesaistītus mērķus; atzīmē, ka daži no pašlaik zināmajiem 
rādītājiem ir iekšzemes kopprodukts (IKP), tiešā materiālu ieejošā plūsma (DMI) un 
iekšzemes materiālu patēriņš (DMC);

11. uzskata, ka, pamatojoties uz praktisku rādītāju grupu, parasti var izmantot šādu 
noteikumu: „jo mazāk tiek izmantoti dabas resursi, jo mazāka ir ietekme uz vidi”;

12. uzskata, ka gadījumā, ja dabas resursu izmantošanas samazināšana tiek veikta kopā ar 
pāreju uz kādu alternatīvu, vispirms jāveic pētījums par attiecīgās alternatīvas ietekmi uz 
vidi;

13. aicina ES nodrošināt, lai visi Kopienas instrumenti un tiesību akti kopumā veicinātu dabas 
resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību gan ES, gan ārpus tās;

14. uzskata, ka līdz 2030. gadam primāro neatjaunīgo resursu izmantošana jāsamazina 
četrkārtīgi vai dabas resursu izmantošana līdz 2030. gadam jāsamazina uz pusi, vienlaikus 
palielinot labklājību visā pasaulē; atzīmē, ka var izmantot šādus rādītājus: kopējās 
materiālu vajadzības (TMR), tiešā materiālu ieejošā plūsma (DMI) un tiešais materiālu 
patēriņš (DMC); atzīmē, ka šie rādītāji atspoguļo attiecīgajā ekonomikā izmantoto resursu 
daudzumu un ka, dalot IKP ar šiem rādītājiem, ir iespējams mērīt dabas resursu 
izmantošanas efektivitāti;

15. piekrīt, ka pašlaik trūkst ilgtspējīga rādītāja, ar kura palīdzību mērīt progresu resursu 
izmantošanas ietekmes uz vidi mazināšanā — tā sauktā ekoloģiskās efektivitātes rādītāja 
— un ka tāds ir jāievieš pēc iespējas ātrāk, vēlākais līdz 2008. gadam;

16. uzskata, ka fiskālos instrumentus un subsīdijas var izmantot videi kaitīgas resursu 
izmantošanas mazināšanai, it īpaši izmantojot subsīdiju pārdali;

17. atzīmē, ka ekonomiskās izaugsmes nošķiršana no resursu izmantošanas efektivitātes 
uzlabošanas jau pašlaik ir izvirzīta par politisku mērķi 9 dalībvalstīs (tostarp Vācijā un 
Somijā) un Japānā, tomēr dabas resursu absolūtais patēriņš ir augsts, un ka dabas resursu 
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ilgtspējīgas izmantošanas politiskajai programmai jākoncentrējas uz to, lai sekmīgāk 
nošķirtu ekonomisko izaugsmi no resursu izmantošanas, cenšoties mazināt resursu 
izmantošanu absolūtos skaitļos;

18. uzskata, ka resursu kopējā izmantojuma negatīvā ietekme Eiropas Savienībā katrā resursu 
kategorijā ir jāsamazina uz pusi, piemēram, izmantojot sektorālo pieeju būvniecībā, 
transportā un citās nozarēs, lai mazinātu šo resursu izmantošanas ietekmi un atkarību no 
tiem;

19. uzskata, ka līdz 2050. gadam primāro neatjaunīgo materiālu izmantošana jāsamazina 
desmitkārtīgi, vienlaikus ņemot vērā resursu taisnīgu sadali un pasaules iedzīvotāju skaita 
pieaugumu, un atkārtoti jāpārstrādā vai jāizmanto vairāk nekā 95 % materiālu, kā rezultātā 
pilnībā tiktu likvidēti nepārstrādāti un neizmantojami atkritumi;

20. uzskata, ka šī stratēģija jāpielieto dažādos politikas līmeņos un jomās;

21. uzskata, ka it īpaši lauksaimniecības politikā ir jāsamazina ietekme uz vidi, ilgtspējīgi 
izmantojot dabas resursus, tostarp zemi, ūdeni un degvielu, kā arī citus resursus;

22. uzskata, ka dalībvalstīm jāīsteno ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija gan 
zivsaimniecībā, gan citās jomās un sadarbībā ar Komisiju jāveic pasākumi, lai sasniegtu 
mērķi līdz 2010. gadam apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos;

23. uzsver vajadzību palīdzēt jaunattīstības valstīm gan ar tehnoloģijām un zināšanām, gan 
citiem līdzekļiem;

24. uzsver, ka šai stratēģijai ļoti nozīmīga ir citās politiskajās stratēģijās jau iekļautā prasība 
līdz 2010. gadam vidēji 12 % no ES patērētās enerģijas un 21 % no ES elektrības patēriņa 
nodrošināt ar ilgtspējīgiem dabas resursiem, un ka mazākais no šiem skaitļiem līdz 
2015. gadam jāpalielina līdz 15 %;

25. saskaņā ar enerģijas patēriņa politiku uzskata, ka līdz 2010. gadam vidēji 12 % no ES 
patērētajiem atjaunīgajiem resursiem jāsaņem no acīmredzami ilgtspējīgi izmantotiem 
avotiem un šis skaitlis līdz 2015. gadam jāpalielina līdz 15 %;

26. uzskata, ka ES jādara viss iespējamais, lai patērētājus un ražotājus labi informētu par 
dabas resursu izmantošanu, un ka patērētāji un ražotāji jāpiesaista idejām par izmaiņām, 
kuras var nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

27. uzskata, ka ES politika jāveido tā, lai stimulētu dalībvalstis izmantot ambiciozāku pieeju 
dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas uzlabošanā un katrā ziņā lai netraucētu tām šādi 
rīkoties;

28. atzinīgi vērtē katru Komisijas iniciatīvu, kuras rezultātā varētu panākt dabas resursu 
ilgtspējīgu izmantošanu un mazināt dabas resursu izmantošanas negatīvo ietekmi uz vidi;

29. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Dabas resursus nopietni un arvien lielākā mērā apdraud degradācija, izsīkums un 
piesārņojums. Pasaules ekonomikas izaugsmi pavada gan atjaunīgo, gan neatjaunīgo dabas 
resursu patēriņa pieaugums. Jau šobrīd tiek ievērojami pārsniegta dabas resursu ekoloģiskā 
kapacitāte. Pat Komisija ir gatava apstiprināt šo nostāju. Tomēr vēriena ziņā mans viedoklis 
par to, kā iespējams mazināt šos draudus, ievērojami atšķiras no Komisijas paziņojumā paustā 
viedokļa.

Ārkārtīgi vajadzīga labi strukturēta stratēģija, kas atbilst vismaz Kopienas Sestās rīcības 
programmas vides jomā prasībām. Attiecībā uz dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu mēs 
saskaramies ar klimata pārmaiņām līdzīgu problēmu. Mēs varam uzlabot situāciju, taču, ja 
mēs to darām, mums tas jādara ātri. Šeit nav vietas politiskam atslābumam. Mums jāpieņem 
vērienīgas ierosmes un jābūt gataviem noteikt, ka pasākumi ir obligāti. Pa pusei īstenoti 
pasākumi problēmu neatrisinās. Īsāk sakot, planētas liktenis ir mūsu rokās.

Mums jābūt gataviem demonstrēt politisko gribu un jābūt drosmei veikt pasākumus šādās 
jomās: mūsu patēriņa un ražošanas modeļi; alternatīvu meklējumi; atšķirīga dzīvesveida 
pieņemšana; atbalsts jaunattīstības valstīm; visu politikas jomu, tostarp lauksaimniecības un 
zivsaimniecības, iesaistīšana; izvairīšanās no politiskām nesaskaņām starp dažādām Eiropas 
Savienības daļām un izvairīšanās no politiskām nesaskaņām starp dalībvalstīm.

Varētu iesaistīt virkni risinājumu: labu, visiem pieejamu datubāzi, kurā iekļauti iepriekš 
noteikti dati un sīki izstrādāti norādījumi; skaidrus mērķus un saistošus grafikus, lai mazinātu 
ietekmi uz vidi; pasākumus un vadlīnijas pārejai uz alternatīvām; resursu ražīguma 
paaugstināšanu (tas nozīmē iegūt vairāk no mazāka daudzuma, piemēram, ar otrreizējas 
izmantošanas un uzlabotas tehnoloģijas palīdzību); noteiktu resursu kategoriju izmantošanas 
samazināšanu, piemēram, ar prioritāšu uzskaitījuma palīdzību, paziņojot par stratēģiju, ko 
piemēro visās politikas jomās, kas skar dabas resursu izmantošanu, paplašinot mūsu stratēģiju 
un iekļaujot tajā lauksaimniecību un zivsaimniecību; koncentrēšanos uz dabas resursu pilnu 
aprites ciklu (no to izcelsmes līdz atkritumu iznīcināšanai); līdzekļu izmantošanu rosināšanai 
un atturēšanai; palīdzību jaunattīstības valstīm, piemēram, ar tehnoloģijām un praktiskām 
zināšanām; lielākas uzmanības pievēršanu saules, vēja un ūdens enerģijai kā dabas resursiem;
patērētāju un ražotāju apgādi ar labu informāciju, piešķirot viņiem aktīvu lomu šīs stratēģijas 
noteikšanā; sekošanu ES politikai, kas mudina dalībvalstis sniegt vērienīgākus priekšlikumus 
par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un nekādā gadījumā neattur tās no šādas rīcības.

Pieņēmums vai prognoze, ka darbs pie ilgtspējīgas dabas resursu izmantošanas un alternatīvu 
meklēšana ar mērķi atjaunot vidi kaitēs ekonomikas izaugsmei, ir viens no tiem, kurus es 
neatbalstu. Gluži pretēji, jauninājumi jaunu ekosistēmu un vides tehnoloģiju jomā veido 
iespējas starptautiskajā tirgū un var radīt darbavietas. Es uzskatu, ka dabas resursu ilgtspējīga 
izmantošana sekmēs mūsu ekonomiskās un sociālās sistēmas stabilitāti un uzplaukumu, un, 
galu galā, palīdzēs mazināt nabadzību, jo īpaši ilgākā laikposmā.

Man gribētos uzsvērt, ka nabadzīgie iedzīvotāji cieš vissmagāk, pazeminoties dabas resursu 
kvalitātei un kvantitātei. Nabadzīgo ļaužu dzīve lauku apgabalos ir ļoti atkarīga no dabas 
resursiem — ūdens un izmantojamās zemes, dabas resursu daudzveidības, iespējas apmierināt 
vajadzības ar medniecības vai zvejniecības palīdzību, mežsaimniecības produktiem un 
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biomasu. Daudziem gan lauku apgabalos, gan pilsētās dzīvojošiem nabadzīgiem ļaudīm 
izmisīgi trūkst piekļuves tīram ūdenim, gaisam, ūdens attīrīšanas iekārtām, kā arī drošas 
piekļuves enerģijai. Vairumā valstu iznīkst meži, kas ir vairāk nekā 90 % lauku apgabalu 
bioloģiskās daudzveidības avots un palīdz uzturēt pie dzīvības daudzus galējā nabadzībā 
dzīvojošus cilvēkus. Katru gadu aptuveni 5 līdz 6 miljoni cilvēku, pārsvarā bērni, mirst no 
slimībām, kas izplatās ar ūdeni, vai ko izraisa gaisa un ūdens piesārņojums.

Nodokļu reforma būtu labs politikas īstenošanas veids vismaz tad, ja tā mainītu nodokļus no 
labklājībai kaitējošiem (darba, kapitāla un patēriņa nodokļi) uz nodokļiem, kas veicina 
labklājību. Turklāt jānožēlo, ka līdz šim visu fiskālo reformu programmas bijušas saistītas ar 
darba izmaksu samazināšanu. Taču vajadzētu paturēt prātā, ka pēdējo 40 gadu laikā darba 
ražīgums ir palielinājies par 270 %, kamēr šajā pašā laikposmā enerģijas ražīgums pieaudzis 
tikai par 20 % un izejvielu ražīgums par 100 %. Mūsdienu fiskālo reformu programmu 
smaguma centrs ir jāpārskata. Nodokļus un subsīdijas var izmantot tehnoloģiju jauninājumu 
veicināšanai.

Ko Komisija dara paziņojumā? Tā neizvirza nekādus mērķus, nekādus uzdevumus, tā pat 
neapraksta kursu, kas būtu jāietur; citiem vārdiem sakot, Komisijas paziņojums neatbilst 
Kopienas Sestajai rīcības programmai vides jomā. Taču to vajadzētu uzskatīt par labas 
politikas minimālo pamatu. Man bija zināmas šaubas par to, vai nevajadzētu sagatavot īsu 
ziņojumu, aicinot Komisiju atsaukt paziņojumu un sagatavot jaunu dokumentu. Ņemot vērā 
to, kāda izcelsme ir šobrīd mūsu priekšā esošajam paziņojumam — rezultātam, kas sagādājis 
vislielāko vilšanos pēc pieciem darba gadiem, es nedomāju, ka vide vai ekonomika kaut ko 
iegūs, ja es tā rīkotos. Ceru, ka manā ziņojumā pieņemtās nostājas spēkos ir likt procesam 
virzīties pareizā virzienā, iekļaujot ES un atsevišķu dalībvalstu politikā praktiskus pasākumus, 
mērķus un grafikus, kas vajadzīgi tuvākajos gados, nevis ar 20 gadu nokavēšanos.


