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Sestās vides rīcības programmas pārskatīšana un prioritāšu noteikšana Septītajai
vides rīcības programmai
P7_TA(2012)0147
Eiropas Parlamenta 2012. gada 20. aprīļa rezolūcija par Sestās vides rīcības programmas
pārskatīšanu un prioritāšu noteikšanu Septītajai vides rīcības programmai — Labāka vide labākai
dzīvei (2011/2194(INI))
(2013/C 258 E/16)
Eiropas Parlaments,
— ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Sestā Kopienas vides rīcības programma. Galīgais novērtējums”
(COM(2011)0531),
— ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 191. un 192. pantu attiecībā uz cilvēku veselības un
vides kvalitātes saglabāšanu, aizsardzību un uzlabošanu,
— ņemot vērā Vides padomes 2011. gada 10. oktobra secinājumus par Sestās Kopienas vides rīcības
programmas novērtējumu un turpmāko rīcību — virzībā uz Septīto ES vides rīcības programmu,
— ņemot vērā EVA ziņojumu „Vide Eiropā 2010 — stāvoklis un perspektīvas” (SOER 2010),
— ņemot vērā Eiropas Vides aģentūras tehnisko ziņojumu Nr. 15/2011 „Atklājot rūpniecisko iekārtu radītā
gaisa piesārņojuma izmaksas Eiropā”,
— ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Eiropa 2020 — Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaug
smei”(COM(2010)2020),
— ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Mūsu dzīvības garantija, mūsu dabas kapitāls — ES bioloģiskās
daudzveidības stratēģija līdz 2020. gadam” (COM(2011)0244),
— ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa
dioksīda emisiju līmeni 2050. g.” (COM(2011)0112),
— ņemot vērā Komisijas
(COM(2011)0571),

paziņojumu

„Ceļvedis

par

resursu

efektīvu

izmantošanu

Eiropā”

— ņemot vērā Komisijas Balto grāmatu „Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu — virzība uz konku
rētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu” (COM(2011)0144),
— ņemot vērā Komisijas priekšlikumu nākamajai daudzgadu finanšu shēmai 2014.–2020. gadam
(COM(2011)0398),
— ņemot vērā Komisijas priekšlikumus par kopējo lauksaimniecības politiku (KLP), kopējo zivsaimniecības
politiku (KZP) un kohēzijas politiku,
— ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,
— ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un Rūpniecības,
pētniecības un enerģētikas komitejas un Reģionālās attīstības komitejas atzinumus (A7-0048/2012),
A. tā kā pašreizējā vides rīcības programma (VRP) beigsies 2012. gada 22. jūlijā;
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B.

tā kā desmit gadus 6. VRP ir bijusi visaptverošs ietvars vides politikai un šajā laikā tiesību akti vides
jomā ir tikuši konsolidēti un ievērojami papildināti un tā kā programmas pieņemšana, izmantojot
koplēmuma procedūru, ir palielinājusi tās leģitimitāti un palīdzējusi veidot līdzatbildību; tomēr, tā kā
dalībvalstis un Komisija ne vienmēr ir rīkojušās saskaņā ar šo programmu un tā kā tajā bija dažas
nepilnības, kas jānovērš;

C.

tā kā virzība uz 6. VRP noteiktajiem mērķiem ir bijusi mainīga un daži mērķi ir sasniegti (klimata
pārmaiņas, atkritumi), bet citi — nē (gaiss, pilsētvide, dabas resursi), un vēl citu mērķu sasniegšana ir
atkarīga no turpmākiem īstenošanas pasākumiem (ķimikālijas, pesticīdi, ūdens), un tā kā vairākas
problēmas saglabājas un ir vajadzīgi papildu pasākumi;

D. tā kā 6. VRP apdraudēja vides aquis īstenošanas trūkums gaisa piesārņojuma kontroles, ūdens un
notekūdeņu attīrīšanas, atkritumu apsaimniekošanas un dabas aizsardzības jomā;

E

tā kā mērķis apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos līdz 2010. gadam nav sasniegts tāpēc, ka
trūka politisko un finansiālo saistību;

F.

tā kā ziņojumā „Vide Eiropā 2010 — stāvoklis un perspektīvas” (SOER 2010) ir uzsvērts, ka joprojām
pastāv būtiskas vides problēmas un ka tām būs ievērojamas sekas, ja tās netiks risinātas;

G. tā kā konkrēti vides aizsardzības tiesību aktu aspekti ir jāpārskata, it īpaši nostiprinot IVN direktīvā
vides ietekmes novērtējumu neatkarību;

H. tā kā vides degradācija — gaisa piesārņojums, troksnis, ķimikālijas, slikta ūdens kvalitāte un ekosistēmu
degradācija — ir svarīgs faktors hronisko slimību pieaugumā; tā kā vērienīgā ES vides aizsardzības darba
kārtība tādējādi ir efektīvas slimību un veselības problēmu profilakses galvenais aspekts;

I.

tā kā dalībvalstīs joprojām ir ļoti atšķirīgs stāvoklis vides kvalitātes un sabiedrības veselības jomā,

1.
uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi pieņemt 7. VRP, cik ātri vien tas iespējams, lai risinātu turpmākās vides
problēmas; tādēļ aicina Komisiju nekavējoties iesniegt priekšlikumu par 7. VRP;

2.
uzskata, ka jaunajā 7. VRP ir daudzpusīgi jāapraksta vides aizsardzības problēmas Eiropas Savienībā, to
skaitā arvien straujākas klimata pārmaiņas, ekosistēmas pasliktināšanās un dabas resursu pārmērīga izman
tošana;

3.
ņemot vērā pašreizējās ilgtspējas problēmas ES, uzsver, ka vides rīcības programmas kā visaptveroši
instrumenti veicina dažādo Kopienas politisko nostādņu nepieciešamo saskaņošanu. jo īpaši uzskata, ka
nākamajā desmitgadē būs vēl svarīgāk risināt vides jautājumus aizvien saskaņotākā un integrētākā veidā,
ņemot vērā saiknes starp tiem un novēršot vēl aizvien pastāvošās nepilnības, jo citādi var tikt radīts
neatgriezenisks kaitējums;

4.
uzskata, ka 7. VRP ir jāsniedz pozitīvs vēstījums par ieguvumiem no bargākas vides aizsardzības
politikas, lai stiprinātu sabiedrības atbalstu un politisko gribu rīkoties;

5.
uzskata, ka 7. VRP jānosaka konkrēti mērķi 2020. gadam, kā arī jāizstrādā skaidrs, vērienīgs redzējums
par vidi 2050. gadā, kura mērķis ir visiem nodrošināt augstu dzīves kvalitātes un labklājības līmeni drošā
vidē;
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6.
uzskata, ka 7. VRP darbības laikposmam jābūt saskaņotam ar Daudzgadu finanšu shēmu laikposmam
pēc 2013. gada un ar stratēģiju „Eiropa 2020”; tomēr uzsver, ka galvenie lēmumi citās politikas jomās,
kurām ir liela ietekme uz vidi, visticamāk tiks pieņemti pirms 7. VRP apstiprināšanas;

7.
uzsver, ka 7. VRP būtu jāsniedz pareizais satvars, lai nodrošinātu adekvātu finansēšanu, tostarp
ieguldījumu, pētniecības un attīstības finansēšanu, un ka vides mērķu finansēšanai sinerģijā ar LIFE un
vides aizsardzības pilnīgai integrēšanai jābūt nozīmīgai sastāvdaļai nākamajā daudzgadu finanšu shēmā,
kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformā, kopējā zivsaimniecības politikā (KZP), kohēzijas politikā
un programmā „Apvārsnis 2020”; jo īpaši uzskata, ka ES jānodrošina jaunu VRP finansējuma avotu radīšana,
piemēram, mobilizējot tirgus instrumentus un maksājumus par ekosistēmu pakalpojumiem;

8.
uzskata, ka 7. VRP jābūt visaptverošam ietvaram, kas ļauj risināt gan ilglaicīgas, gan jaunas vides un
ilgtspējas problēmas, pienācīgi ņemot vērā pašreizējos un plānotos pasākumus;

9.
uzskata, ka 7. VRP ir jānodrošina, lai turpmākajos desmit gados ES mērķi vides jomā būtu pietiekami
skaidri un paredzami valsts un pašvaldību pārvaldības iestādēm, iedzīvotājiem, uzņēmējiem un ieguldītājiem;
uzskata, ka šai visaptverošajai ES programmai ir jāraida spēcīgs politisks vēstījums pārējām pasaules valstīm
un jāveicina vides pārvaldības ieviešana starptautiskā līmenī;

10.

aicina Komisiju tās nākamo 7. VRP priekšlikumu balstīt uz šādām trim prioritātēm:

— īstenošana un nostiprināšana

— integrācija

— starptautiskā dimensija;

11.
uzskata, ka daudzi 6. VRP ietvertie mērķi ir labi formulēti, bet arī apzinās, ka daudzi mērķi nebūt nav
sasniegti. tāpēc vēlētos, lai vairāk šo mērķu tiktu pārnesti uz 7. vides rīcības programmu;

12.

vēlas uzsvērt, ka ir būtiski ļaut, lai ES vides politikā valdītu piesardzības princips;

Īstenošana un nostiprināšana
13.
ar bažām atzīmē, ka acquis īstenošana vides jomā joprojām nav pietiekama; uzskata, ka ir būtiski
pilnībā īstenot un ieviest visos līmeņos, kā arī papildus nostiprināt galvenās prioritātes vides jomā un ar to
saistītajās politiskajās nostādnēs — klimata pārmaiņas, bioloģisko daudzveidību, resursus, vidi un veselību,
kā arī sociālo un nodarbinātības politiku, enerģētiku, ilgtspējīgus pārvadājumus, lauksaimniecību un lauku
attīstību; tāpēc uzsver, ka ir vajadzīgi skaidri un pastāvīgi tiesību akti vides jomā, kuru pamatā ir politikas
publiska novērtēšana un atgriezeniskā saite;

14.
uzsver, ka nodrošināt pilnīgu atbilstību ES tiesību aktiem vides jomā ir patiess Līgumā paredzēts
pienākums un ES līdzekļu izmantošanas kritērijs dalībvalstīs;

15.
uzsver, ka ir ļoti būtiski informēt iedzīvotājus par politiskajām nostādnēm vides jomā, lai viņus
iesaistītu šo nostādņu veiksmīgā īstenošanā; tāpēc pieprasa, lai šajā sakarībā turpmākajā rīcības programmā
būtu pieliktas lielākas pūles, ievērojot, ka labāku vidi labākai dzīvei nevar nodrošināt tikai iestādes bez
sabiedrības atbalsta;
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Klimata pārmaiņas
16.
uzskata, ka ar 7. VRP ir jānodrošina klimata un enerģijas tiesību aktu kopuma pilnīga īstenošana un
nostiprināšana;

17.
uzskata, ka 7. VRP būtu jāatspoguļo nepieciešamība pēc saistošiem mērķiem attiecībā uz energoe
fektivitāti un/vai enerģijas taupīšanu, jo tas palīdzēs cīnīties pret klimata pārmaiņām un aizsargāt vidi; uzsver
elastīgas Kopienas sistēmas nozīmi, lai nodrošinātu, ka, īstenojot energoefektivitātes pasākumus, tiek pienā
cīgi ņemtas vērā katras dalībvalsts īpatnības;

18.
uzskata, ka saistībā ar 7. VRP ir jāapspriež arī laikposms pēc 2020. gada un jāņem vērā vidusposma
mērķi attiecībā uz emisiju samazināšanu, energoefektivitāti un atjaunojamo enerģiju līdz 2030. gadam;

19.
uzskata, ka ar 7. VRP jārisina arī jautājums par jūras transporta emisijām un emisijām, kas nav
saistītas ar CO2;
20.
uzskata, ka 7. VRP pienācīgi jāpievēršas jautājumam par pielāgošanos klimata pārmaiņām, ņemot
vērā dažādās reģionu vajadzības un balstoties uz gaidāmo ES Pielāgošanās stratēģiju; aicina Komisiju nākt
klajā ar vērienīgu priekšlikumu ES augu veselības tiesību aktu reformai, lai efektīvi apkarotu invazīvo sugu
un kaitēkļu izplatīšanos, no kuriem daži ir izplatījušies klimata pārmaiņu rezultātā;

21.
atzīst papildu ieguvumus no atjaunojamās enerģijas ražošanas palielināšanās piesārņojuma samazi
nāšanās un ietekmes uz veselību ziņā, ja tas efektīvi samazina neatjaunojamās enerģijas ražošanu;

22.
iesaka palielināt atbalstu reģionālām zema oglekļa līmeņa un pret klimata pārmaiņām noturīgām
stratēģijām un MVU, NVO un pašvaldību iestāžu maza mēroga plāniem klimata jomā saskaņā ar pasākumu
kopuma „Enerģija mainīgai pasaulei” („Climate action”) apakšprogrammu, kas iekļauta jaunajā LIFE
programmā, ko ierosinājusi Komisija;

Efektīva un ilgtspējīga resursu izmantošana
23.
atgādina, ka steidzami nepieciešams kategoriski samazināt resursu izmantošanu; aicina Komisiju
plašāk interpretēt terminu „resursu efektīva izmantošana”, ietverot visus resursus; norāda, ka tie nozīmē,
piemēram, dabas enerģijas un ar enerģiju nesaistītus resursus, proti, ūdeni, ekosistēmas un bioloģisko
daudzveidību; aicina Komisiju resursu efektīvas izmantošanas jomā iekļaut arī ilgtspējīgu materiālu pārval
dību, kā arī ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu;

24.
uzskata, ka 7. VRP jābūt instrumentam, ar ko īsteno ilgtermiņa mērķi, proti, par 50 %samazināt
ekoloģiskās pēdas nospiedumu turpmākajos 20 gados; norāda, ka ES pārlieku lielais ekoloģiskās pēdas
nospiedums apdraud tādu dabas ekosistēmu turpmāku pastāvēšanu reģionu un globālā mērogā, kas var
pietiekami uzturēt cilvēci;

25.

uzskata, ka 7. VRP pilnībā jāiekļauj ceļveža „Resursu ziņā efektīva Eiropa” mērķi;

26.
aicina Komisiju jau izmantot (un uzlabot) esošos resursu izmantošanas efektivitātes rādītājus, ja tādi
pieejami, un nekavējoties ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm un visām pārējām ieinteresētajām personām noteikt
mērķus, kā arī nepieciešamības gadījumā, cik ātri vien iespējams, izstrādāt jaunus rādītājus un mērķus, kā tas
prasīts ceļvedī; ņemot vērā resursu produktivitātes pamatrādītāju ierobežojumus, aicina Komisiju nekavējo
ties noteikt materiālu patēriņa rādītāju, izmantojot uz dzīves ciklu pamatotu pieeju, iekļaujot tā saukto
„hidden flows”, proti, iespēju novirzīt nelabvēlīgu ietekmi uz vidi ārpus ES, kā arī nepietiekamības un
atkarības novirzīšanu;
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27.
uzskata, ka 7. VRP ir jānodrošina tiesiskā regulējuma attīstība, attiecīgajās politiskajās nostādnēs, īpaši
attiecībā uz ilgtspējīgu ražošanu, iekļaujot kaskādes veida resursu izmantošanas jēdzienu, tādējādi nodroši
not, ka deficītās izejvielas tiek maksimāli izmantotas;

28.
uzskata, ka 7. VRP jāietver mērķi attiecībā uz to, kā konkrēti risināt tādas pilsētvides jautājumus, kurā
dzīvo lielākā daļa ES pilsoņu, tiek radītas vairāk nekā divas trešdaļas CO2 emisiju un notiek būtiska iedarbība
uz vidi, un ka šai rīcības programmai jānodrošina pamatnostādnes par to, kā pilsētās veicināt iekļaujošu
plānošanu vides jomā, noturīgu mobilitāti, dzīves kvalitāti un cilvēku veselību, ņemot vērā subsidiaritātes
principu;

29.
ņemot vērā pilsētvides piesārņojuma samazināšanas stratēģiju īstenošanu, aicina Komisiju un dalīb
valstis izskatīt iespēju izveidot Eiropas atbalsta sistēmu pilsētu mobilitātes plānu pakāpeniskai īstenošanai
Eiropas pilsētās, nosakot procedūras un finansiāla atbalsta mehānismus Eiropas līmenī attiecībā uz pilsētu
mobilitātes revīziju un plānu sagatavošanu, kā arī izveidot Eiropas Pilsētu mobilitātes rezultātu apkopojumu;

30.
uzskata, ka ar 7. VRP jānodrošina ceļvedī noteikto mērķu pilnīga sasniegšana attiecībā uz ilgtspējīgu
un ekoloģisku patēriņu un ražošanu, kas paredzēti ceļvedī, piemēram, attiecībā uz videi draudzīgu un
ilgtspējīgu publisko iepirkumu saskaņā ar pārredzamības un godīgas konkurences principiem; aicina
izstrādāt tādu produktu politiku, kas ņem vērā visu produkta dzīves ciklu un kurā iekļautas tādas ražošanas
metodes, kas ir labvēlīgas dzīvnieku labturībai; aicina Komisiju, tiklīdz ir pabeigta produkta ekoloģiskās
pēdas nospieduma aprēķināšanas metodes saskaņošana Eiropas līmenī, nodrošināt, ka tiek iekļauta papildu
informācija patērētājiem par produktu ietekmi uz vidi līdzās pastāvošajām shēmām (ekomarķējums, ener
goefektivitātes marķējums, bioloģiskā sertifikācija u.c.); aicina Komisiju paplašināt Ekodizaina direktīvas
darbības jomu uz pārskatīt tās īstenošanu;

31.
uzskata, ka 7. VRP ir jāmudina izstrādāt stimulējošus plānus, lai veicinātu pieprasījumu pēc pārstrā
dātiem materiāliem, īpaši attiecībā uz to iekļaušanu galaproduktos;

32.
uzskata, ka ar 7. VRP jānodrošina tiesību aktu par atkritumiem īstenošana pilnā apmērā, tostarp
atbilstība atkritumu apstrādes hierarhijai, vienlaikus nodrošinot saskaņotību ar citām ES politiskajām nostād
nēm; uzskata, ka tai jāizvirza vērienīgāki novēršanas, atkārtotas izmantošanas un pārstrādes mērķi, tostarp
atkritumu rašanās neto samazinājums, tādu atkritumu nesadedzināšana, kas piemēroti pārstrādei vai
kompostēšanai atbilstoši Atkritumu pamatdirektīvas hierarhijai, un stingrs aizliegums izgāzt dalīti vāktus
atkritumus poligonos, kā arī nozaru mērķus resursu efektīvas izmantošanas jomā un procedūras efektivitātes
kritērijus; atgādina, ka atkritumi arī ir resurss un ka tos bieži var izmantot atkārtoti, un tādā gadījumā var
nodrošināt resursu efektīvu izmantošanu; aicina Komisiju noskaidrot, kā patērēto produktu atkritumu
savākšanu varētu padarīt efektīvāku, gan paplašinot lielākas ražotāja atbildības principu, gan ar pamatnos
tādnēm attiecībā uz reģenerācijas, savākšanas un pārstrādes sistēmu pārvaldību; uzsver nepieciešamību
ieguldīt izejmateriālu un retzemju metālu pārstrādē, jo retzemju metālu ieguvei, apstrādei un pārstrādei, ja
to pienācīgi nepārvalda, var būt nopietna ietekme uz vidi;

33.
uzskata, ka vairākās direktīvās iekļautie mērķi attiecībā uz atkritumu savākšanu un šķirošanu ir
jāizstrādā sīkāk un jāparedz vislabāko un kvalitatīvāko materiālu iegūšana katrā pārstrādes posmā, proti,
savākšanā, demontāžā, iepriekšējā apstrādē un pārstrādē;

34.
uzskata, ka 7. VRP ir jāņem vērā sagaidāmā ES ūdens resursu politikas projekta noteikumi, un uzsver,
cik lietderīgi ir labāk saskaņot pieeju ūdens cenas noteikšanai; tādēļ aicina Komisiju sekmēt piekļuvi ūdens
trūkuma problēmas risinājumiem, ūdens reģenerācijai un alternatīvu apūdeņošanas paņēmienu izstrādei un
sekmēt ūdens apritē iegūta ūdens secīgas izmantošanas optimizāciju, tajā skaitā, ja nepieciešams, lauksaim
niecībā un rūpniecībā izmantota ūdens pārstrādi, kā arī notekūdeņos esošo uzturvielu un enerģijas reģene
rāciju;
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35.
aicina dalībvalstis nodrošināt ūdens jomas tiesību aktu pilnīgu un efektīvu īstenošanu un uzskata, ka,
lai nodrošinātu atbilstību Ūdens pamatdirektīvai un Direktīvai par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību, ir
jāizstrādā pasākumi upju dabisko krastu atgūšanai un apkārtējo teritoriju apmežošanai;

36.
mudina Komisiju iesaistīt visas attiecīgās ieinteresētās personas mērķu formulēšanā, kuriem jānodro
šina zemes izmantošanas ilgtspēja 7. VRP; aicina Komisiju noteikt kritiskas zemes izmantošanas problēmas,
piemēram, daļēji dabisku dzīvotņu izzušanu un augstvērtīgas zemes pārveidi bioenerģijas kultūru audzēšanai;
šajā saistībā uzsver nepieciešamību pēc ilgtspējas kritērijiem attiecībā uz biomasu un biodegvielu, kas arī skar
jautājumu par netiešu zemes izmantošanas maiņu;

37.
uzskata, ka 7. VRP ir jārisina problēmas saistībā ar ES politisko nostādņu ietekmi ārpus ES, un tāpēc
prasa, lai Komisija turpinātu risināt problēmu saistībā ar ietekmes uz ES zemi samazināšanu trešās valstīs,
īpaši pievēršoties netiešām izmaiņām zemes izmantojumā saistībā ar biodegvielu un biomasas ieguvi ener
ģētikas vajadzībām, un iekļautu mērķi neizmantot zemi ar lielu vides vērtību jauniem izmantošanas veidiem,
lai ražotu kultūraugus Eiropas Savienībai;

Bioloģiskā daudzveidība un mežsaimniecība
38.
uzsver, ka ir svarīgi rīkoties jau tūlīt, novirzot ES uz pareizā ceļa, lai tā pilnībā sasniegtu savu
bioloģiskās daudzveidības pamatmērķi 2020. gadam, kā arī izpildītu savas vispārējās saistības attiecībā uz
bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, jo mēs nevaram atļauties vēlreiz pieļaut neizdošanos, un plānotu
pietiekamus līdzekļus Natura 2000 tīkla saglabāšanai; uzskata, ka saistībā ar sarežģījumiem 2010. gadam
noteikto mērķu sasniegšanā ir padziļināti jāpārbauda līdz šim izmantotās metodes; uzskata, ka jāveic
integrēti stratēģiski pētījumi, iekļaujot aspektus, kas varētu ietekmēt aizsargātās teritorijas; uzskata, ka šie
pētījumi ir jāiekļauj pilsētvides plānojumos un jāpapildina ar izglītošanas un informēšanas kampaņām par
vietējo resursu nozīmi un saglabāšanu;

39.
uzskata, ka ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas līdz 2020. gadam uzdevumi, tostarp tās mērķi un
pasākumi, pilnībā jāietver 7. VRP kā līdzekļi, ar ko nodrošina tās pilnīgu īstenošanu; uzskata, ka īsā laikā
jāpastiprina noteikti pasākumi, tā lai bioloģiskajai daudzveidībai daudz skaidrāk pievērstos visās politikas
jomās, un ka ir vajadzīgi papildu pasākumi (piem., rīcība degradēto ekosistēmu atjaunošanai), lai efektīvi
sasniegtu 2020. gada mērķi; uzsver, ka 7. VRP arī nodrošinās spēcīgu atbalsta sistēmu vajadzīgo juridisko un
finansiālo instrumentu apstiprināšanai, sākot ar garantēto finansējumu Natura 2000;

40.
uzsver, ka ir būtiski mobilizēt gan ES, gan valstu finansiālo atbalstu no visiem iespējamajiem avotiem,
kā arī izstrādāt novatoriskus finansēšanas mehānismus, lai nodrošinātu atbilstīgu bioloģiskās daudzveidības
atbalsta līmeni;

41.
aicina Komisiju līdz 2012. gadam publicēt paziņojumu par jauno Eiropas mežsaimniecības stratēģiju,
ierosināt efektīvus pasākumus dalībvalstu sadarbības uzlabošanai mežsaimniecības jomā, un veicināt meža
resursu racionālu izmantošanu un ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu;

42.
iesaka kopējā lauksaimniecības politikā pievērst lielāku uzmanību mežiem, veicinot agromežsaimnie
cības un lauku attīstības politiku, pamatojoties uz ilgtspējīgu ainavu saglabāšanu;

43.
pieprasa ieviest jaunus Kopienas noteikumus attiecībā uz ugunsgrēku novēršanu vai ierosina vismaz
nostiprināt dalībvalstu sadarbību šajā jomā;
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Vides kvalitāte un veselība
44.
ņemot vērā, ka sliktam vides stāvoklim ir ievērojama ietekme uz veselību un tas rada augstas
izmaksas, uzskata, ka 7. VRP būtu jo īpaši:
— jāiekļauj 6. VRP mērķis, kas paredz līdz 2020. gadam panākt, ka ķimikālijas tiek ražotas un izmantotas
tikai tādā veidā, kas neizraisa būtisku negatīvu ietekmi uz veselību un vidi;
— jāpievēršas gaisa kvalitātei, ietverot iekštelpu gaisa kvalitāti, un tās ietekmei uz veselību;
— jāpievēršas trokšņa jautājumam un tā ietekmei uz veselību;
— jāparedz tādu īpašu pasākumu izstrāde, kas saistīti ar jauniem draudiem cilvēku un dzīvnieku veselībai,
kuriem pašlaik netiek pievērsta pietiekama uzmanība, lai, balstoties uz zinātniskiem pētījumiem un
kopīgi pieņemtām definīcijām, ja tādas pieejamas, izpētītu, kā jaunievedumi ietekmē cilvēku un dzīvnieku
veselību (piemēram, nanomateriāli, endokrīno sistēmu noārdošas vielas un ķimikāliju kombinētā iedar
bība);
— jāparedz pasākumi bērnu veselības aizsardzībai no vides piesārņojuma, balstoties uz PVO/Eiropas 2010.
gada marta Parmas deklarāciju par vidi un veselību;
— jānodibina saikne ar otro Vides veselības rīcības plānu;
45.
uzsver, ka 7. VRP jānosaka konkrēti mērķi, lai līdz 2020. gadam nodrošinātu to, ka Eiropas iedzī
votāju veselību vairs neapdraud piesārņojums un bīstamās vielas;
46.
uzskata, ka pilnībā jāņem vērā ķīmisko vielu riska novērtēšanā izmantotās metodes, dzīvnieku testu
alternatīvas nosakot par prioritāti; uzskata arī, ka 7. VRP jāparedz ES mēroga stratēģijas pieņemšana, lai
samazinātu drošības testos izmantoto dzīvnieku skaitu, vienlaicīgi nodrošinot augstu dzīves kvalitāti cilvē
kiem un dzīvniekiem ES;
47.
uzskata, ka ir nepieciešama visaptveroša pieeja veselībai un videi, kas būtu vērsta uz piesardzības un
riska novēršanas pasākumiem un īpašu uzmanību pievērstu tādām neaizsargātām iedzīvotāju grupām kā
embriji, bērni un jaunieši;
48.
uzskata, ka jācenšas koncentrēties uz preventīviem piesardzības pasākumiem un veicināt videi labvē
līgas darbības ES līmenī pētniecības, inovācijas un attīstības jomā, lai samazinātu vides ietekmi uz saslim
stību;
49.
uzskata, ka 7. VRP būtu jāvērš īpaša uzmanība transporta jautājumam, veicinot vairāk ieguldījumu
videi nekaitīgās transporta sistēmās un ierosinot risinājumus attiecībā uz sastrēgumiem, CO2 emisijām un
mikrodaļiņām;
50.
uzskata par būtisku, lai 7. VRP īpaši vērstu uzmanību uz pakāpenisku dzīvsudraba lietošanas izbeig
šanu — gan ES, gan ārpus tās;

Izpilde
51.
aicina dalībvalstis rūpēties par ES vides tiesību aktu, kā arī pieņemtās politikas un stratēģiju pilnīgu
un pareizu ieviešanu un nodrošināt pilnīgai ieviešanai nepieciešamās spējas un finanses arī krīzes laikos, tā
kā ES vides tiesību aktu neieviešana vai nepilnīga ieviešana ir ne tikai nelikumīga, bet arī ilgtermiņā
sabiedrībai daudz neizdevīgāka;
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52.
uzskata, ka ir būtiski nostiprināt Eiropas Savienības Tīklu vides tiesību aktu ieviešanai un īstenošanai
(IMPEL), un mudina Komisiju ziņot par iespējamiem veidiem, kā to izdarīt;

53.
aicina Komisiju pirms finansējuma piešķiršanas sistemātiski veikt ex ante pārbaudes attiecībā uz
atbilstību visiem attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem, īpaši Kohēzijas politikas jomā;

54.
uzskata, ka ir svarīgi, ka 7. VRP tiek uzskatīta par līdzekli saziņai ar Eiropas iedzīvotājiem, lai tā
varētu mobilizēt šos iedzīvotājus, tostarp attiecībā uz apstiprināto politiku īstenošanu šajā sakarā;

55.
aicina Komisiju aktīvāk darboties kā „līgumu ievērošanas uzraudzītājai”, lai nodrošinātu vides tiesību
aktu pareizu transponēšanu, īstenošanu un izpildi visās dalībvalstīs; iesaka veicināt vietējo varas iestāžu
aktīvāku līdzdalību visa politikas definēšanas procesa laikā, lai uzlabotu tiesību aktu īstenošanu valdē, tostarp
izveidojot grupas vides tiesību aktu transponēšanai reģionālā un vietējā līmenī; tāpēc aicina Komisiju izpētīt,
kāda varētu būt Eiropas Vides aģentūras loma attiecībā uz transponēšanu un īstenošanu;

Integrācija
56.
uzskata, ka vides apsvērumi sāk iegūt arvien lielāku nozīmi citās nozaru politikās un tāpēc būtu
vēlams vides apsvērumus turpināt iekļaut citās nozaru politikās;

57.

aicina Komisiju izstrādāt rādītājus, lai varētu noteikt integrācijas uzlabošanos;

58.
uzskata, ka mērķus, kas noteikti Ceļvedī 2050. gadam, var sasniegt tikai tad, ja ievieš papildu
stratēģijas, kurās iekļauj lauksaimniecības novērtējumu, apmežošanu un politikas mērķus inovāciju veicinā
šanai, kā arī Saules un ģeotermālās enerģijas un jūras energoresursu ātrai izmantošanai;

59.
mudina Komisiju tās 7. VRP priekšlikumā iekļaut apkopojošu sarakstu ar visiem dažādās politikas
jomās pastāvošajiem mērķiem saistībā ar vidi, jo īpaši klimata pārmaiņām, bioloģisko daudzveidību, trans
portu, enerģētiku, lauksaimniecību, zivsaimniecību un kohēzijas politiku, un analizēt tos savstarpējā saistībā,
lai varētu pienācīgi salīdzināt un nodrošināt, ka mērķi ir saskaņoti;

60.
mudina Komisiju, lai tā, pārskatot IVN direktīvu un Direktīvu 2001/42/EK, nodrošinātu, ka tās
veicina zemes kā apdraudēta resursa ilgtspējīgu izmantošanu Eiropas Savienībā, kā arī paplašinātu ietekmes
uz vidi novērtējuma jomu tā, ka tajā ietilpst ne tikai lieli projekti, padarot stingrākus un paplašinot šādu
novērtējumu kritērijus, bet arī tiek iekļauta kaskādes veida resursu izmantošana un pilna dzīves cikla analīze;

61.
aicina Komisiju ierosināt procedūru, lai nodrošinātu vides ietekmes novērtējumu objektivitāti un
neatkarību, vispirms novēršot tiešu saikni starp projekta izstrādātājiem un novērtētājiem;
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62.
iesaka atrast objektīvu līdzsvaru starp Septīto vides rīcības programmu un nepieciešamību cīnīties
pret klimata pārmaiņām un apturēt vai mazināt bioloģiskās daudzveidības zudumu, lai Eiropas Savienība
varētu sasniegt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus un novērst liekas izmaksas, kas izriet no klimata
pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības zuduma; šajā saistībā uzsver, ka būtiska nozīme ir kohēzijas
politikai laika posmam pēc 2013. gada; cita starpā, neaizmirstot profilakses politiku, uzsver nepieciešamību
uzskatīt izmaksas par ieguldījumu nākotnē un jaunu darbavietu radīšanā un rīkot informēšanas, uzmanības
pievēršanas un citas kampaņas, lai nodrošinātu labas prakses apmaiņu visos līmeņos; uzsver, ka valsts,
reģionālā un vietējā līmenī veiksmīgāk jāizmanto tehniskā palīdzība, lai palielinātu administratīvo spēju,
kur tas nepieciešams; uzskata, ka pētniecības un inovācijas mērķi efektīvi jāsaskaņo ar vietējās un reģionālās
attīstības vajadzībām;

63.
uzskata, ka mērķus, kas noteikti Ceļvedī 2050. gadam, var sasniegt tikai tad, ja ievieš papildu
stratēģijas, kurās iekļauj lauksaimniecības novērtējumu, apmežošanu un politikas mērķus inovāciju veicinā
šanai, kā arī Saules un ģeotermālās enerģijas un jūras energoresursu ātrai izmantošanai;

64.
uzskata, ka 7. VRP jāiekļauj precīzs un detalizēts plāns, lai gan Eiropas, gan valstu līmenī pakāpe
niskai līdz 2020. gadam atceltu visas videi kaitējošas subsīdijas (piemēram, tās, kuras ietekmē bioloģisko
daudzveidību), ievērojot Nagojas saistības;

65.
uzskata, ka 7. VRP papildus pašreizējam klimata pārmaiņu un enerģijas pamatrādītājam jāparedz
vides apsvērumu iekļaušana „Eiropas pusgada” koordinācijā; aicina Komisiju jo īpaši integrēt resursu efek
tivitāti „Eiropas pusgada” koordinācijā un ar „Eiropas pusgada” starpniecību uzraudzīt, vai dalībvalstis attie
cīgi ievēro konkrētajai valstij paredzētos ieteikumus;

66.
uzsver, ka reģionālajām un vietējām varas iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, akadēmiskajām
aprindām, kā arī pilsoniskajai sabiedrībai un privātajam sektoram ir būtiska loma efektīvas vides politikas
veicināšanā un īstenošanā visā ES;

67.
uzskata, ka nolūkā sasniegt būtiskus rezultātus jāatbalsta programmu īstenošana reģionālā un vietējā
līmenī un procesā jābūt iekļautām visām ieinteresētajām pusēm; aicina pievērst uzmanību situācijai reģionos
un teritorijās ar īpašiem ģeogrāfiskiem apstākļiem, piemēram, salām, kalnainiem reģioniem un mazapdzī
votiem reģioniem; atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par ietekmes uz vidi novērtējumu un stratēģisku
ietekmes uz vidi novērtējumu pastiprinātu izmantošanu vietēja un reģionāla mēroga lēmumu pieņemšanā.

68.
uzsver, ka 7. VRP jāparedz pilnīga Orhūsas konvencijas īstenošana, jo īpaši attiecībā uz iespēju
griezties tiesu iestādēs; šajā saistībā uzsver, ka steidzami jāpieņem direktīva par iespēju griezties tiesu
iestādēs; aicina Padomi ievērot tās saistības, kas izriet no Orhūsas konvencijas, un līdz 2012. gada beigām
pieņemt kopēju nostāju attiecībā uz atbilstošu Komisijas priekšlikumu;

69.
uzskata, ka 7. VRP jātiecas atbalstīt tādu alternatīvu izaugsmes un labklājības novērtēšanas modeļu
izstrādi, kas ietver ne tikai IKP;

70.
aicina Komisiju un dalībvalstis pasaules mērogā veicināt „zaļo ekonomiku”, iekļaujot vides aizsar
dzības, sociālo un ekonomisko aspektu, piemēram, nabadzības samazināšanu;
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71.
uzsver, ka ir būtiski, īpaši pašreizējos ekonomikas apstākļos, ES iedzīvotājiem apliecināt, ka vides
aizsardzība nav pretrunā ilgtspējīgas ekonomikas un sociālajai attīstībai; šajā sakarā mudina veicināt veik
smīgus projektus un sabiedrībā izplatīt informāciju par videi nekaitīgas ekonomikas attīstības iespēju teri
torijās ar nozīmīgu dabas un kultūras mantojumu, piemēram, Natura 2000 tīklā;
72.
atgādina, ka 7. VRP jāparedz atbilstoša sistēma, lai nodrošinātu pienācīgu finansējumu, tostarp
finansējumu inovācijām, pētniecībai un izstrādei;
73.
uzskata, ka LIFE+ programmu jāpārvalda Komisijai, akcentējot inovāciju un izcilības projektus, t. i.,
veicinot MVU un pētniecības un attīstības iestādes, kā arī par prioritāti nosakot gan sistemātiskas un
vienotas pieejas izmantošanu bioloģiskās daudzveidības uzturēšanā, gan arī lauksaimniecības tehnoloģijas,
kas ir saderīgas ar augsnes un dzīvnieku ekosistēmas pārtikas ķēdes saglabāšanu; uzskata, ka ES LIFE+
programma ir vairāk jāpopularizē visos Eiropas reģionos, lai veicinātu inovatīvu prakšu īstenošanu vietējā
līmenī un lai stiprinātu šīs programmas sadaļas „Vides politika un pārvaldība” ietekmi un informētību par to;
74.
aicina Komisiju un dalībvalstis nākamajā pētniecības pamatprogrammā izstrādāt pētniecības un
inovāciju programmu attiecībā uz jauniem materiāliem un resursiem, kas nākotnē varētu aizvietot tās
pašreiz izmantotās izejvielas, kuru trūkst piegādei;
Starptautiskā dimensija
75.
uzskata, ka 7. VRP jānosaka mērķis integrēt vides apsvērumus visās ES ārējo attiecību jomās, īpaši
attīstības palīdzībā un tirdzniecības nolīgumos, lai veicinātu vides aizsardzību trešās valstīs; mudina ES
sekmēt vides pētniecības darbību kopīgu plānošanu ar tās kaimiņvalstīm;
76.
aicina Komisiju savā priekšlikumā ietvert mērķi ES pilnībā atbalstīt darbu ar vides pārskatiem, ko veic
ANO, Pasaules Banka un Eiropas Vides aģentūra, lai sniegtu pasaulei saskaņotu sistēmu vides pārskatu jomā;
atzinīgi vērtē ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijā noteiktās saistības uzlabot zināšanas par ekosistēmām
un to pakalpojumiem ES (piemēram, attiecībā uz mežiem); mudina dalībvalstis dalīties informācijā par gūto
pieredzi un salīdzināt piezīmes par metodoloģiju attiecībā uz ekosistēmu uzskaiti;
77.
uzskata, ka 7. VRP jāparedz ES starptautisko saistību savlaicīga izpilde, jo īpaši UNFCCC un Konven
cijas par bioloģisko daudzveidību ietvaros;
78.
mudina Komisiju 7. VRP iekļaut Rio+20 konferences rezultātus attiecībā uz videi labvēlīgu ekono
miku un uz starptautiskās vides pārvaldības stiprināšanu;
*
*

*

79.
uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un
parlamentiem.

7.9.2013.

