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PROTOKOLA KOPSAVILKUMS 

Klimata pārmaiņu un vides jautājumu darba grupa, kuru vada A. Pasková, Padome/Čehija 
2021. gada 22. oktobrī plkst. 14.00–16:00 

 
 

1. Priekšsēdētājas ievadvārdi  
 

Priekšsēdētāja Anna Pasková sveica darba grupas locekļus un iepazīstināja ar Daudzvalodu digitālās 
platformas (Platforma) galvenajiem tematiem/apspriežamajiem jautājumiem. Viņa arī atgādināja 
par Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju 3. paneļdiskusijā apzinātajām tēmu kopām un apakštēmām.  Pēc 
tam priekšsēdētāja deva vārdu pilsoņu pārstāvjiem no Eiropas pilsoņu paneļdiskusijām, savukārt 
pēc tam vārds tika dots visiem pārējiem darba grupas locekļiem, kuri vēlējās izteikties. 

 
2. Diskusija 

Viedokļu apmaiņas sākumā attiecīgās Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas (3. paneļdiskusijas) pārstāvji 
paskaidroja, ka pirmā sanāksme ir bijusi ievadsanāksme, bet tajā jau bijusi vērojama zināma 
vienprātība vairākās jomās, piemēram, atjaunīgās enerģijas izmantošanas veicināšana un enerģijas 
patēriņa samazināšana. Paustas arī citas idejas, piemēram, lidojumu skaita samazināšana un 
koncentrēšanās uz ātrgaitas dzelzceļa savienojumiem. 
 
Darba grupas locekļu debatēs apspriešanai tika izvirzīts plašs jautājumu loks:  
 
 pilnībā jāizprot terminoloģija attiecībā uz “atjaunīgo enerģiju”, “primāro enerģiju” un 

“sekundāro enerģiju”; 

 situācijas steidzamība un nepieciešamība īstermiņā pievērsties enerģijas taupīšanai un 

stimulēt inovāciju; 

 nepieciešamība nodrošināt taisnīgu pārkārtošanos, pilnībā iesaistot sociālos partnerus un 

svarīgu lomu piešķirot sociālās aizsardzības sistēmām un sabiedriskajiem pakalpojumiem;  

 ES ir jāuzņemas vadošā loma COP26 un arī kopumā jārāda piemērs; 

 jāizvērtē gan apdraudējumi, gan iespējas visās jomās, piemēram, lauksaimniecības nozarē; 

 daži uzsvēra, ka kodolenerģija ir tīra un ka lēta enerģija ir svarīga rūpniecības attīstībai un 

tehniskai inovācijai; 

 jāizmanto plaša pieeja enerģijas un resursu ietaupījumu izvērtēšanā; 

 kopumā ir svarīgi pievērsties aprites ekonomikai; jārisina jautājums par materiālu atkārtotu 

izmantošanu, vides noslogojumu, ko rada neilgtspējīgs patēriņš, un jautājums par ierīču ātru 

nolietošanos; 

 visumā jāpievēršas ilgtspējai, arī kā uzņēmējdarbības modelim, un jānovērš zaļmaldināšana; 

 jāapzinās ne tikai klimata pārmaiņu ietekme, bet arī šajā sakarā veiktie pasākumi attiecībā uz 

konkrētām teritorijām, kopienām un neaizsargātiem iedzīvotājiem. Šajā kontekstā izšķiroša 

nozīme ir līdztiesībai (kvalitatīvu darbavietu radīšanai un darba ņēmēju tiesību ievērošanai 

jaunajās vērtību ķēdēs, nodarbinātībai, cīņai pret sociālo dempingu), kā arī dzimumu 

aspektam;  
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 pielāgošanās pasākumiem būtu jāiet roku rokā ar seku mazināšanas centieniem;  

 attiecībā uz transportu  lauku apvidos bieži vien nav pieejamas videi nekaitīgas alternatīvas, jo 

ir vajadzīga automašīna, lai dotos pie ārsta vai uz darbu; 

 lai risinātu piesārņojuma un atkritumu problēmu, tika pievērsta uzmanība arī ūdens kvalitātei; 

 mērķis panākt sociāli ilgtspējīgu klimata aizsardzību; 

 ir jānodrošina sabiedrības piekļuve dabai, iespējams, “tiesības uz dabu”, bet bez pārmērīga un 

neilgtspējīga tūrisma; 

 divējādās pārkārtošanās nozīme un jo īpaši IT nozare, inovācijas un ilgtspējīgas infrastruktūras 

veidošana (lai risinātu klimata pārmaiņu ietekmi), kā arī ieguldījumu palielināšana 

tehnoloģiskajā attīstībā; 

 būtu jāpatur prātā katra reģiona īpatnības, ņemot vērā visas iespējas un ierobežojumus; 

 jāapzinās, ka ekspertu prognozes pagātnē ir bijušas nepareizas un ka visi pasākumi ir 

jālīdzsvaro; 

 jāpāriet no tirdzniecības uz nozīmes vērtēšanu un jāattīsta ilgtspējīgi uzņēmējdarbības modeļi; 

 jāpievēršas galvenokārt komunikācijai un jāmazina bailes no jaunām idejām; 

 kritiski jāizvērtē pašreizējā enerģētikas subsīdiju sistēma, kā arī PVN sistēmas veselīgiem un 

videi nekaitīgiem produktiem, nolūkā nodrošināt taisnīgu un ilgtspējīgu sistēmu; 

 jāņem vērā izglītības nozīme un jāparedz reālas sekas un sodi tiem, kas kaitē videi, kā arī 

jāuzlabo bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un jānostiprina ekocīda kā noziedzīga 

nodarījuma jēdziens; 

 pasākumi un līdzekļi ar mērķi veicināt taisnīgu pāreju uz zaļāku politiku, tostarp sociālo 

nosacījumu sistēma.  

 

Saistībā ar to, ko deputāti sagaida kā darba grupas darba rezultātus, tika minēti arī šādi jautājumi: 
 
 minētajā procesā rūpīgi jāuzklausa iedzīvotāji un jāņem vērā ideju piemērojamība un to 

ietekme uz cilvēkiem un sabiedrību; 

 jābūt skaidrībai par to, ko var sasniegt dažādos līmeņos, proti, Eiropas, valsts un vietējā 

līmenī;  

 jāparedz skaidras saistības visos līmeņos un visām iesaistītajām (starptautiskajām) 

organizācijām; 

 jāatzīst pēdējos gados paveiktais, taču joprojām jāizvirza vērienīgi mērķi nākotnei; 

 būtu vēlams nākt klajā ar skaidriem darba grupas ieteikumiem, tostarp ļoti praktiskiem un 

viegli īstenojamiem ieteikumiem; 

 jānodrošina pienācīgs pārdomu process un nedrīkst steigties ar tiesību aktiem vai 

konferences secinājumiem;  

 jānāk klajā ar konkrētiem un praktiskiem priekšlikumiem; 

 jāstrukturē darba grupas darbs un jānodrošina pienācīga informācijas sniegšana deputātiem; 

 darba grupai jānāk klajā ar konkrētiem rezultātiem, lai sniegtu ieguldījumu plenārsēdes 

norisē; 

 Digitālās platformas ieguldījumu nevajadzētu klasificēt; 

 darba grupas darba rezultātiem vajadzētu būt rakstiskiem. 

 
3. Priekšsēdētājas noslēguma runa 

 
Sanāksmes noslēgumā priekšsēdētāja pateicās visiem deputātiem par ieguldījumu un uzsvēra, ka 
jau ir daži regulāri apspriežami jautājumi. Šķiet, ka pastāv plašs atbalsts idejai, ka ir jārīkojas drīz. 
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Ir arī skaidrs, ka visiem pasākumiem jābūt sociāli pieņemamiem. Lai gūtu panākumus, ir jāveic 
izglītošana un jāievieš jauninājumi, izmantojot visus pieejamos datus un zinātnes atziņas. 
 
Priekšsēdētāji apliecināja deputātiem, ka nākamā darba grupas sanāksme būs strukturētāka un 
pamatosies uz pamatdokumentiem, Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju ieguldījumu un starpposma 
ziņojumiem, un ka deputāti tiks aicināti izvirzīt prioritāros jautājumus, kas apspriežami nākamajā 
sanāksmē. Priekšsēdētāja norādīja, ka nākamā darba grupas sanāksme notiks decembra 
plenārsēdes laikā, un slēdza sanāksmi.  
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II PIELIKUMS. Klimata pārmaiņu un vides jautājumu darba grupas locekļu saraksts 
 

Anna PASKOVÁ  (Padome)  

   

Vārds Uzvārds Pārstāv 

      

Pieyre-
Alexandre  

ANGLADE Valstu parlamenti 

Muhterem ARAS Reģionu komiteja 

Alexandra  ATTALIDES Valstu parlamenti 

Claudia BANU Valstu parlamenti 

Hildegard BENTELE Eiropas Parlaments 

Pascal BOLO Sociālie partneri 

Manuela  BORA 
Vietējais/reģionālais 

pārstāvis 

Maria CINQUE 
Eiropas pilsoņu 
paneļdiskusijas 

Esther DE LANGE Eiropas Parlaments 

Sándor DÉNESI 
Eiropas pilsoņu 
paneļdiskusijas 

Herbert DORFMANN Eiropas Parlaments 

Eleonora EVI Eiropas Parlaments 

Claudia GAMON Eiropas Parlaments 

Olgierd  GEBLEWICZ Reģionu komiteja 

Leonore  GEWESSLER Padome 

Adam  
GUIBOURGÉ-
CZETWERTYŃSKI  

Padome 

Elisabeth  
GUIGOU 

Valstu pilsoņu 
paneļdiskusijas/pasākumi 

Valentina GUTKAS 
Valstu pilsoņu 

paneļdiskusijas/pasākumi 

Patrizia  HEIDEGGER Pilsoniskā sabiedrība 

Dorin HELL 
Eiropas pilsoņu 
paneļdiskusijas 

Reiner Gerd HOFFMANN 
Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komiteja 

Birgit  HONÉ Valstu parlamenti 

Laura HUHTASAARI Eiropas Parlaments 

Jens  JOEL Valstu parlamenti 

Hajnalka  JUHÁSZ Valstu parlamenti 

Thilde KARLSSON 
Eiropas pilsoņu 
paneļdiskusijas 

Bojan  KEKEC Valstu parlamenti 

Alban LAVAUD 
Eiropas pilsoņu 
paneļdiskusijas 

Cillian  LOHAN 
Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komiteja 

Jani  MÄKELÄ Valstu parlamenti 
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Éva MÉSZÁROS 
Eiropas pilsoņu 
paneļdiskusijas 

Haus MOLLENHAUER 
Eiropas pilsoņu 
paneļdiskusijas 

Anna  PASKOVÁ Padome 

Marko  PAVIĆ Valstu parlamenti 

Rossella PELLARIN 
Eiropas pilsoņu 
paneļdiskusijas 

Zita  PLEŠTINSKÁ Valstu parlamenti 

Augusts REDOVIČS 
Eiropas pilsoņu 
paneļdiskusijas 

Caterina RENDE DOMINIS 
Valstu pilsoņu 

paneļdiskusijas/pasākumi 

María Eugenia RODRÍGUEZ PALOP Eiropas Parlaments 

Hélène  RYCKMANS Valstu parlamenti 

Andreas SCHIEDER Eiropas Parlaments 

Jitka  SEITLOVÁ Valstu parlamenti 

Virginijus SINKEVICIUS Eiropas Komisija 

Livia SPERA Sociālie partneri 

Beata SZYDŁO Eiropas Parlaments 

Vera TAX Eiropas Parlaments 

Nils TORVALDS Eiropas Parlaments 

László TRÓCSÁNYI Eiropas Parlaments 

Juliane UNBEREIT 
Eiropas pilsoņu 
paneļdiskusijas 

Adina VALEAN Eiropas Komisija 

Judit VARGA Padome 

Miltiadis  VARVITSIOTIS Padome 

Ana Paula  ZACARIAS Padome 

   
 


