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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Kopienas Sestās rīcības programmas vides jomā termiņa vidusposma pārskatu
(2007/2204(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 22. jūlija Lēmumu 
Nr. 1600/2002/EK, ar ko nosaka Sesto Kopienas vides rīcības programmu 
(6. EAP)1,

– ņemot vērā 2006. gada 14. novembra rezolūciju par jūras vides aizsardzības un 
saglabāšanas tematisko stratēģiju2,

– ņemot vērā 2006. gada 14. novembra nostāju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā 
(Jūras vides stratēģijas direktīva)3,

– ņemot vērā 2007. gada 25. aprīļa rezolūciju par tematisko stratēģiju dabas resursu 
ilgtspējīgai izmantošanai4,

– ņemot vērā 2006. gada 26. septembra rezolūciju par pilsētvides tematisko stratēģiju5,

– ņemot vērā 2007. gada 13. novembra rezolūciju par augsnes aizsardzības tematisko 
stratēģiju6,

– ņemot vērā 2007. gada 14. novembra nostāju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai, ar ko izveido pamatnostādnes augsnes aizsardzībai un groza 
Direktīvu 2004/35/EK7,

– ņemot vērā 2006. gada 26. septembra rezolūciju par tematisko stratēģiju par gaisa 
piesārņojumu8,

– ņemot vērā 2006. gada 26. septembra nostāju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai par apkārtējā gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai9,

– ņemot vērā 2007. gada 13. februāra rezolūciju par atkritumu pārstrādes tematisko 
stratēģiju10,

                                               
1 OV L 242, 10.9.2002., 1. lpp.
2 OV C 314 E, 21.12.2006, 131. lpp.
3 OV C 314 E, 21.12.2006, 86. lpp.
4 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0154.
5 OV C 306 E, 15.12.2006, 182. lpp.
6 Pieņemtie teksti P6_TA(2007)0504.
7 Pieņemtie teksti P6_TA(2007)0509.
8 OV C 306 E, 15.12.2006., 176. lpp.
9 OV C 306 E, 15.12.2006., 103. lpp.
10 OV C 287 E, 29.11.2007, 168. lpp.
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– ņemot vērā 2007. gada 13. februāra nostāju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai par atkritumiem1,

– ņemot vērā 2007. gada 23. oktobra nostāju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai, ar kuru nosaka Kopienas pamatprincipus pesticīdu ilgtspējīgas 
lietošanas nodrošināšanai2,

– ņemot vērā 2007. gada 24. oktobra rezolūciju par pesticīdu ilgtspējīgas izmantošanas 
tematisko stratēģiju3,

– ņemot vērā 2007. gada 23. oktobra nostāju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū4,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Attīstības komitejas, Starptautiskās tirdzniecības komitejas, Reģionālās attīstības 
komitejas un Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumu (A6-0000/2007),

A. tā kā Eiropai vēl daudz jādara, lai panāktu patiesi ilgtspējīgu attīstību; 

B. tā kā tīra un veselīga vide ir ļoti svarīga sabiedrības labklājībai un labvēlīgiem sociāliem 
apstākļiem;

C. tā kā pareizi izstrādāta vides politika var palīdzēt sasniegt arī citus mērķus, piem., 
palielināt konkurētspēju, rosināt ekonomikas izaugsmi un veicināt darba vietu radīšanu;

1. ar nožēlu konstatē, ka Sestās rīcības programmas vides jomā termiņa vidusposma 
pārskats aizkavējies par diviem gadiem un to, ka Eiropas Savienība kopumā neievēro 
grafiku par rīcības programmā paredzēto pasākumu īstenošanu pretēji tam, ko Komisija 
apgalvo savā vidusposma pārskatā; atgādina, ka atšķirībā no iepriekšējās programmas, 
Sestā rīcības programma vides jomā tika pieņemta atbilstoši koplēmuma procedūrai 
saskaņā ar EK Līguma 251. pantu; aicina ES darīt visu iespējamo, lai sasniegtu Sestajā 
rīcības programmā vides jomā noteiktos mērķus, jo neveiksme šajā ziņā grautu 
uzticēšanos ES, tostarp arī tajos sabiedrības locekļos, kuri ir norūpējušies par vides 
stāvokli;

2. atzīmē, ka tematisko stratēģiju kā jauna procedūras līdzekļa izmantošana palielina 
pirmslikumdošanas procesu nozīmi un rada papildu iespējas iesaistīties ieinteresētajām 
pusēm un īstenot stratēģiskāku pieeju ES likumdošanas politikai; tomēr pauž nožēlu, ka 
tematiskās stratēģijas arī paildzina politikas veidošanas procesu dabas aizsardzības jomā, 
aizkavējot konkrētu politikas priekšlikumu sagatavošanu un attiecīgu pasākumu 
pieņemšanu;

                                               
1 OV C 287 E, 29.11.2007, 136. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0444.
3 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0467.
4 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0445.
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3. uzskata, ka ir ļoti svarīgi nostiprināt Sesto rīcības programmu vides jomā kā ES 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vides aspektu;

Tematiskās stratēģijas

4. uzskata, ka ES ir konsekventi rīkojusies, lai sasniegtu tos „klimata diplomātijas” mērķus, 
kādi noteikti Sestajā rīcības programmā vides jomā; tomēr atgādina, ka ES nav izpildījusi 
visas savas apņemšanās attiecībā uz uzdevumiem un svarīgāko rīcību klimata pārmaiņu 
apturēšanā; pauž ļoti nopietnas bažas par emisiju pieaugumu no transporta un par to, cik 
lēni tiek īstenoti pasākumi, kuru mērķis ir uzlabot energoefektivitāti; atgādina Komisijai, 
ka jāpublicē paziņojums par skaitliski izteiktiem mērķiem vides jomā ilgtspējīgas 
pārvadājumu sistēmas izveidošanai; sagaida, ka dalībvalstis līdz 2012. gadam sasniegs 
atsevišķam valstīm noteiktos mērķus attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanu;

5. pauž nožēlu par to, ka visdrīzāk netiks sasniegts mērķis līdz 2010. gadam apturēt 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, un ka ierosinātās stratēģijas par jūras vides un 
augsnes aizsardzību nedos konkrētus rezultātus vides jomā līdz 2012. gadam; norāda, ka 
lielāki pūliņi vajadzīgi, lai bioloģiskās daudzveidības politiku palīdzētu integrēt citās 
politikas jomās; vērš uzmanību uz to, ka jānodrošina atbilstošs „Natura 2000” 
finansējums;

6. uzskata, ka attiecībā uz ķimikālijām Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 
18. decembrī pieņemtā Regula (EK) Nr. 1907/2006 par ķimikāliju reģistrēšanu, 
vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)1, kā arī Eiropas Ķimikāliju aģentūras 
izveide liecina par panākumiem, samazinot risku cilvēkiem un videi, kaut arī regula ne 
visos aspektos saskan ar Sestajā rīcības programmā vides jomā noteiktajiem mērķiem; 
pauž nožēlu, ka tematiskā stratēģija par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu ir ievērojami 
aizkavējusies, un ka pasākumi, kas veikti lai uzlabotu gaisa kvalitāti un pilsētvidi, kā arī 
samazinātu troksni ir nepietiekami, salīdzinot ar rīcības programmā vides jomā 
noteiktajiem uzdevumiem;  aicina Komisiju cik ātri vien iespējams iesniegt pārskatītu 
direktīvu par valstīm noteikto maksimāli pieļaujamo emisiju; uzskata, ka ir nepieciešams 
pilnībā īstenot vides trokšņa direktīvu;

7. atzīmē, ka nav lielu trūkumu attiecībā uz īpašajiem ūdens aizsardzības mērķiem, kādi 
noteikti Sestajā rīcības programmā vides jomā; tomēr aicina Komisiju nodrošināt Ūdens 
pamatdirektīvas pilnīgu izpildi un arī no jauna izvērtēt, kā ES saistības attiecībā uz ūdens 
aizsardzību tiek integrētas citās politikas jomās; turklāt aicina Komisiju cik iespējams ātri 
iesniegt priekšlikumu direktīvai par fosfora izmantošanas samazināšanu lauksaimniecībā;

8. ar nožēlu konstatē, ka tematiskās stratēģijas par dabas resursiem un atkritumiem ir 
mīkstinājušas Sestajā rīcības programmā vides jomā noteiktos mērķus; pauž nožēlu, ka 
Eiropas līmenī nav formulēti konkrēti mērķi par to, kā atsaistīt ekonomisko izaugsmi no 
resursu izmantošanas; piekrīt, ka ir vajadzīga turpmāka rīcība attiecībā uz 

                                               
1 OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.. Regula, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1354/2007 (OV L 304, 22.11.2007., 1. lpp.).
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bioatkritumiem, lai veicinātu to nenonākšanu atkritumu poligonos un nodrošinātu labākās 
apstrādes iespējas, tostarp tādas, kas vērstas uz klimata pārmaiņu mazināšanu;

Esošo tiesību aktu īstenošana un izpilde

9. atgādina, ka esošo tiesību aktu pilnvērtīga un precīza īstenošana ir galvenais uzdevums un 
uzskata, ka saistoši tiesību akti ir svarīgākais vides problēmu risināšanā; tāpēc prasa ES 
budžeta lēmējiestādēm sniegt visus nepieciešamos finanšu un cilvēkresursus Līguma 
sargam — Komisijai, lai nodrošinātu, ka tā var īstenot visefektīvāko esošo tiesību aktu 
īstenošanas un izpildes uzraudzību;

10. tomēr pauž bažas par dažādiem ierosinājumiem, ka jāsamazina un jāvājina vispārējais 
regulējums, aizvietojot to ar brīvprātīgu vienošanos vai cita veida nesaistošiem 
pasākumiem;  tāpēc atgādina, ka labākam regulējumam jābūt vērstam uz nepārprotamiem 
noteikumiem un standartiem, uz tiesību aktiem, kuri saistīti ar mērķiem, par kuriem jau 
panākta vienošanās, un uz labāku īstenošanu; 

11. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par vides tiesību aktu stingrāku īstenošanu valstu 
līmenī, uzlabojot tiesu pieejamību un saskaņoti izmantojot krimināltiesības;  atzīmē, ka 
krimināltiesību preventīvie aspekti sekmē labāku īstenošanu un vides aizsardzību;

Stimuli vides jomā un videi kaitīgo subsīdiju reforma 

12. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu par tirgus instrumentu izmantošanu vides politikā 
un ar vidi saistītā politikā; ir pārliecināts, ka vajadzīga plašāka tirgus instrumentu 
izmantošana, ņemot vērā visu ražošanas un sadales procesu un patēriņa modeļu ietekmi 
uz vidi; 

13. tomēr atzīmē, ka vides nodokļu ietekme ir mērena, un tā nepalielinās; aicina Komisiju un 
dalībvalstis veltīt lielākas pūles ekoloģisko nodokļu reformai, tostarp nodokļu sloga 
pakāpeniskai pārbīdei no labklājību samazinošiem nodokļiem (piemēram, par 
darbaspēku) uz labklājību veicinošiem nodokļiem (piemēram, par tādām videi kaitīgām 
darbībām kā resursu izmantošana vai piesārņojums); norāda, ka kaut arī nodokļu jomā ir 
vienbalsīguma prasība, līgumi ļauj izmantot ciešākas sadarbības iespēju un vērš 
uzmanību uz atklāto koordinēšanas metodi;

14. atzīmē ierosmi par videi kaitīgu subsīdiju atcelšanu; tomēr pauž nožēlu, ka tuvākajā laikā 
nav gaidāmi konkrēti soļi, lai reformētu videi kaitīgas subsīdijas; 

Vides politikas integrācija, starptautiskā sadarbība un jauninājumu stimuli 

15. mudina Komisiju un dalībvalstis veicināt stingrāku un saskaņotāku vides politikas 
integrāciju visā ES politikas veidošanā; pauž nožēlu gan par to, ka nav integrācijas starp 
dažādiem tiesiskiem regulējumiem vides jomā un attiecībā uz jaunu tiesību aktu 
sagatavošanu, gan par to, ka nav integrācijas tiesību aktos, kuru galvenais mērķis nav 
vides aizsardzība;

16. uzskata, ka lai sasniegtu konkrētus rezultātus attiecībā uz vides apsvērumu integrāciju 
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citās ekonomikas jomās, ir jānosaka nozarei saistoši mērķi un grafiki;

17. atzinīgi vērtē Komisiju par tās ciešo apņemšanos paplašināt vides politikas starptautisko 
dimensiju; uzskata, ka ir nepieciešams nodrošināt vides politikas integrāciju visās Eiropas 
ārējās darbībās un uzlabot starptautisko vides pārvaldību; mudina ES turpināt veicināt 
visaptverošus vides politikas virzienus un augstas prasības;

18. aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt pragmatiskāku un plašāku jauninājumu un jaunu 
tehnoloģiju izmantošanu visās ar ES saistītajās politikas jomās, lai šiem elementiem būtu 
būtiska loma, nostiprinot vides aizsardzību; uzsver nepieciešamību bez kavēšanās ieviest 
ES „vislabākā risinājuma” pieeju, kas būtu stingrāks tūlītējs instruments, ar ko uzlabot 
ražošanas un patērēšanas modeļus, lai nodrošinātu, ka nākotnē visi ražojumi ES tirgū 
būtu iecerēti, ražoti un tiktu izmantoti atbilstoši ilgtspējas kritērijiem;

19. mudina ES pieņemt patiešām ekoloģiski orientētus noteikumus valsts pasūtījuma jomā, 
lai veicinātu jauninājumus un ilgtspējīgus patērēšanas un ražošanas modeļus; 

Vecināt uzvedības modeļu pārmaiņas

20. norāda, ka vajadzīgi jauni veidi, kā noteikt labklājības līmeni, pamatojoties uz ekoloģisko 
pakalpojumu patieso vērtību; uzskata, ka iekšzemes kopprodukts (IKP) vairs nav 
atbilstošs līdzeklis, lai noteiktu labklājības un attīstības līmeni, jo tajā neatspoguļojas 
visas mūsdienu sabiedrības šķautnes un vajadzības; mudina ES turpināt attīstīt un sākt 
politiski izmantot jaunu rādītāju, kurā būtu ietverta arī tā negatīvā ietekme, kādu 
ekonomiskā attīstība rada mūsu videi un veselībai un šādi veicināt centienus atsaistīt 
ekonomisko izaugsmi no ietekmes uz vidi;  uzskata, ka šim jaunajam rādītājam jāveicina 
integrētas sabiedrības attīstība un jāsniedz ierosme labākai vides apsvērumu integrācijai 
citās politikas jomās; 

21. uzskata, ka Eiropas Savienībai jāuzņemas vadošā loma tādu politikas līdzekļu izstrādē, 
kuri veicinātu radikālas uzvedības modeļu pārmaiņas attiecībā uz patēriņu un ražošanu; 

22. uzskata, ka par svarīgāko jāuzskata iedzīvotāju pienācīga informēšana; visnotaļ atbalsta 
skaidras un visaptverošas marķēšanas sistēmas izveidi, jo tā būtiski palīdzētu patērētājiem 
„izdarīt pareizo izvēli”; 

23. uzstāj, ka Komisijai vai kādai ārējai iestādei Komisija uzdevumā ir jāveic vispārējs Sestās
rīcības programmas vides jomā rezultātu novērtējums, pirms tiek pabeigts darbs pie 
Septītās rīcības programmas priekšlikuma;

o
o o

24. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Kopienas Sestās rīcības programmas vides jomā termiņa vidusposma pārskats

Eiropas Parlamenta Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja veikusi 
novērtējumu par to, kā Eiropas Savienība līdz šim pildījusi savas saistības atbilstoši Kopienas 
Sestajai rīcības programmai vides jomā, kas apstiprināta 2002. gadā un turpināsies līdz 
2012. gadam. Novērtējums parādīja, ka attiecībā uz daudziem svarīgākajiem uzdevumiem 
rīcības programmas īstenošana ievērojami vai ļoti ievērojami atpaliek no grafika. Ņemot vērā 
līdz šim veiktos pasākumus, nav pārliecības, ka programmā izvirzītie svarīgākie mērķi vides 
jomā tiks sasniegti līdz 2012. gadam. Līdz ar to novērtējumā nav atbalstīts Komisijas termiņa 
vidusposma pārskatā izteiktais apgalvojums, ka ES kopumā ievēro rīcības programmā 
paredzēto pasākumu īstenošanas grafiku.

Pirms Sestās rīcības programmas vides jomā apstiprināšanas notika plašas debates par to, kā 
katrā no svarīgākajām jomām formulēt ES mēroga uzdevumus. Parlamenta referents vēlētos, 
lai tekstā iekļautu skaidrākus kvalitatīvus un kvantitatīvus mērķus vides jomā un īstenošanas 
grafikus. Komisija neatbalsta skaidru mērķu un grafiku pieņemšanu. Pēc tās ieskatiem, šīs 
prasības ir jāņem vērā tematiskajās stratēģijās, kādas pieņem, pamatojoties uz programmu. 
Diemžēl tematiskās stratēģijas radījušas vilšanos; tajās ir ļoti maz īpašo mērķu un pat ja tādi 
tur iekļauti, tie nepalīdz sasniegt Sestās rīcības programmas vides jomā mērķus. Šāds piemērs 
ir direktīva par gaisa kvalitāti, kas vēl arvien nav pabeigta.

Saskaņā ar Parlamenta ziņojumu gandrīz nepārprotami var secināt, ka Komisijas lēmums 
konkrētus priekšlikumus iesniegt ar tematisko stratēģiju palīdzību kopumā nav sniedzis cerēto 
rezultātu. Kaut arī ar šo stratēģiju palīdzību paplašināta ieinteresēto pušu līdzdalība un 
pilnveidots vides politikas stratēģiskais mērogs, tās vienlaikus paildzinājušas likumdošanas 
procesu vides jomā, kavējot konkrētu likumdošanas priekšlikumu izstrādi un pieņemšanu. 
Lielākie panākumi gūti tajās vides rīcības programmas apakšiedaļās, kurās netika izstrādātas 
atsevišķas tematiskās stratēģijas. Piemēram, ES var uzskatīt, ka tās rīcība bijusi veiksmīga 
attiecībā uz starptautiskajām saistībām klimata jomā.

Sestā rīcības programma vides jomā veicina alternatīvas tādām atbalsta sistēmām, kurām ir 
ievērojama negatīva ietekme uz vidi, un ar fiskāliem līdzekļiem sekmē ilgtspējīgas 
patērēšanas un ražošanas metodes.  Diemžēl šajās jomās gūti tikai nelieli panākumi, kaut arī 
efektīvāka tirgus instrumentu izmantošana varētu efektīgāk ietekmēt Sestās rīcības 
programmas mērķu sasniegšanu.  Tāpat jāturpina pūliņi, lai novērstu trūkumus vides tiesību 
aktos, iesniedzot jaunus tiesību aktu priekšlikumus un piešķirot pietiekami daudz līdzekļu, lai 
Kopienas vides tiesību aktus atbilstīgi īstenotu ikvienā dalībvalstī.

Visbeidzot jāatgādina, ka atšķirībā no iepriekšējās programmas, Sestā rīcības programma 
vides jomā tika pieņemta atbilstoši koplēmuma procedūrai saskaņā ar EK Līguma 251. pantu. 
Tāpēc ES ir vēl svarīgāk nekā agrāk darīt visu iespējamo, lai sasniegtu Sestajā rīcības 
programmā vides jomā noteiktos mērķus. Ja tos neizdosies sasniegt, cietīs uzticēšanās ES, 
tostarp arī tajos sabiedrības locekļos, kuri ir norūpējušies par vides stāvokļa pasliktināšanos.
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