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KLIMATA PĀRMAIŅU UN VIDES DARBA GRUPAS  

PIEKTĀS SANĀKSMES KOPSAVILKUMA PROTOKOLA PROJEKTS 

Piektdien, 2022. gada 11. martā, plkst. 9.00–11.00 

 

1) Sanāksmes atklāšana priekšsēdētājas vadībā 

Priekšsēdētāja Anna Pasková nosodīja Krievijas iebrukumu Ukrainā, un tika ievērots klusuma 

brīdis.  

 

A. Pasková īsi izklāstīja vairākus galvenos elementus, kas jāapsver šīs krīzes kontekstā:  

– vēl lielāka ir nepieciešamība panākt dekarbonizāciju un samazināt ES atkarību no naftas un 

gāzes importa no Krievijas (proti, vairāk uzmanības jāpievērš drošības komponentam, kas jau 

iepriekš ir iestrādāts Eiropas zaļajā kursā);  

– solidaritāte ar taisnīgumu saistītu problēmu un enerģijas cenu kontekstā (“taisnīga 

pārkārtošanās” nozīmē arī solidāru pārkārtošanos); 

– dezinformācija ir viena no problēmām; 

– zemes un dabas aizsardzība, jo tie ir stratēģiski nozīmīgi resursi (lauksaimniecība, vide, 

ilgtspējīga aprites ekonomika); 

– ES vērtības ietver spēcīgas sabiedrības, kā arī pārredzamu un uz līdzdalību vērstu pieeju. 

 

Priekšsēdētāja informēja par šādiem turpmākiem soļiem:  

– uz ieteikumu projektu pamata sekretariāts sagatavos priekšlikumus (pamatojoties uz trim 

ieguldījuma elementiem: Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas un valsts pilsoņu paneļdiskusijas 

ieteikumi, ideju apmaiņa digitālajā platformā, kā arī debates plenārsēdē un darba grupu 

debates); 

– priekšlikumi tiks iztulkoti visās valodās un nosūtīti grupai nākamnedēļ; 

– tad grupas locekļiem līdz 6. darba grupas sanāksmei būtu rakstiski jāiesniedz savi komentāri; 

– iepazīstināšana ar darba grupas diskusiju starpposma rezultātiem notiks nākamajā 

konferences plenārsēdē šā gada 25. un 26. martā; 

– priekšsēdētāja aicināja dalībniekus saskaņot savu nostāju katrā no attiecīgajām jomām un 

vienoties par priekšlikumiem. 

 

Uzstājoties Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas (ECP) vārdā, Hell kungs uzsvēra, ka visu 

uzmanību piesaista notikumi Ukrainā, taču joprojām aktuāla ir nepieciešamība steidzami 

rīkoties, lai aizsargātu planētu, un ka tāpēc pie ieteikumu un mērķrādītāju īstenošanas klimata 

un vides jomā grupai būtu jāstrādā tikpat enerģiski, kā tas ir darīts līdz šim. 

 

2) Diskusijas 

Diskusijas notika par šādām jomām:  

(i) klimata pārmaiņas, enerģija un transports;  

(ii) lauksaimniecība, pārtikas ražošana, bioloģiskā daudzveidība, ekosistēmas, piesārņojums;  
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(iii) ilgtspējīgs patēriņš, iepakojums un ražošana;  

(iv) informācija, izpratne un dialogs.  

 

Svarīgākie punkti diskusijās pa atsevišķām jomām 

 

1. Klimata pārmaiņas, enerģija un transports 

 

– Aktuālās situācijas kontekstā vēl svarīgāk ir panākt drošāku energoapgādi un mazināt ES 

energoatkarību (lielāks akcents uz atjaunojamiem energoresursiem un enerģijas ietaupījumiem; 

investīcijas infrastruktūrā atjaunojamo un pārejas posma energoresursu vajadzībām; vairāk 

atbalsta pētniecībai un inovācijai; nepieciešamība pielāgot un ātrāk plānot tiesību aktus un 

procedūras, nepieciešamība veidot ES enerģētikas savienību; atbalsts ilgtspējīgai mobilitātei 

un sabiedriskā transporta modernizācijai; nepieciešamība apsvērt iespējamo ģeopolitisko 

ietekmi saistībā ar visiem enerģijas piegādātājiem no trešām valstīm, jo vairākās ir problēmas 

cilvēktiesību un vides jomā). 

– Saglabāt apņemšanos īstenot vērienīgos pasaules mēroga mērķus attiecībā uz klimatu (2030. 

un 2050. gada klimatneitralitātes mērķi) un plašākus Eiropas zaļā kursa mērķus, kā arī ātrāk 

īstenot zaļo pārkārtošanos, lai gan tas nozīmē, ka ir jārēķinās (un jārod līdzsvars) ar 

pasākumiem, kas veicami īstermiņā, lai nepieļautu deficīta veidošanos un garantētu sabiedrības 

labklājību.   

– Daži dalībnieki atbalsta ierosinājumu pārskatīt termiņus, kuri attiecas uz pārkārtošanos vai 

uz pārejas energoresursu apjomīgāku un tīrāku izmantošanu, vajadzības gadījumā izmantojot 

ietekmes mazināšanas tehnoloģijas — piemēram, CO2 filtrus un oglekļa uzglabāšanu, jaunus 

sašķidrinātas dabasgāzes termināļus, zaļo ūdeņradi, — vai pašiem iegūstot resursus ES, 

savukārt citi dalībnieki apgalvo, ka krīzes dēļ nedrīkst atgriezties pagātnē; tika norādīts arī uz 

to, ka dabasgāze ir svarīga mēslošanas līdzekļu ražošanai.  

– Spēcīgi izteikta steidzamība īstenot visus vajadzīgos un iespējamos pasākumus un 

apzināšanās, ka ārkārtīgi lielā mērā augs nepieciešamība pēc finansējuma investīcijām 

infrastruktūrā un kompensācijām. 

– Būtu jāņem vērā dalībvalstīs atšķirīgie apstākļi un energoresursu struktūra; turklāt būtu 

jārēķinās ar citiem valstij aktuāliem nosacījumiem (piemēram, starta pozīcijas, ģeogrāfiskā 

atrašanās vieta, nepieciešamība veidot savienojumus ar attāliem reģioniem, pirktspēja utt.). 

– Būtu jāņem vērā jaunais Eiropas Komisijas paziņojums par enerģiju (REPowerEU). 

– Darba kārtībā patlaban aktuālāki ir jautājumi par cenas — sevišķi atjaunojamo energoresursu 

cenas — pieņemamību, kā arī plašāki sociālie aspekti (atbalsts iedzīvotājiem un darba 

ņēmējiem; taisnīgākas nodokļu sistēmas, ar ko finansēt taisnīgu pārkārtošanos; 

priekšfinansējums Eiropas zaļā kursa līdzekļiem un enerģētiskās nabadzības izskaušanai). 

– Karš Ukrainā liecina, ka ir riskanti atteikties no enerģijas ražošanas ar alternatīviem vai 

pārejas energoresursiem — piemēram, būtu jāpārdomā kodolenerģijas izmantošana —, turklāt 

kara kontekstā uzskatāmi ir arī iespējamie riski, kas rastos, ja par mērķi kļūtu 

kodolelektrostacija. 
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2. Lauksaimniecība, pārtikas ražošana, bioloģiskā daudzveidība, ekosistēmas, 

piesārņojums 

 

– Ir jāveic pasākumi, vēršoties pret pārāk intensīvu lauksaimniecību un ražošanu (kam ir augsta 

cena zemes, klimata un vides ziņā), un skaidri jādefinē attiecīgie jēdzieni; lauksaimniecībā 

jāpiemēro aprites ekonomikas principi. 

– Spēcīgāks atbalsts bioloģiskās lauksaimniecības un ilgtspējīgas lauksaimniecības praksei (ar 

korektu cenu sekmēt ražošanu uz vietas), lai gan tiek norādīts, ka jau tagad bioloģiskie 

lauksaimnieki saņem vairāk atbalsta nekā tradicionālie lauksaimnieki. 

– Atbalsts pētījumiem, lai izstrādātu pesticīdus, kas ir ilgtspējīgāki, mazāk piesārņo un mazāk 

kaitē videi. 

– Daudzi enerģētikas jautājumi ir aktuāli arī lauksaimniecībai, karš Ukrainā izraisīs piegādes 

satricinājumus pasaules tirgos; par galveno mērķi šajā sektorā jākļūst tādiem savstarpēji cieši 

saistītiem elementiem kā pašpietiekamība un droša apgāde par pieņemamu cenu attiecībā uz 

pārtiku, dzīvnieku barību, enerģiju un mēslošanas līdzekļiem (piemēram, lai risinātu 

problēmas, ko rada kara ietekme uz ražošanu un cenām; lai mazinātu ES lielo atkarību no 

pārējās pasaules; vertikālā lauksaimniecība un dārzkopība pilsētās).  

– KLP reforma, lai atbalstītu ne vien ilgtspēju, bet arī drošu apgādi; nepieļaut deficīta 

veidošanos); turklāt ir jārēķinās gan ar īstermiņa ietekmes mazināšanas pasākumiem, gan ar 

ilgtermiņa ilgtspējas mērķiem, piemēram, kad tiek spriests par zemes atstāšanu atmatā. 

– Tika minēti kultūras aspekti, tādi kā pārmērīgs patēriņš, globalizācija un zaudēta saikne ar 

pārtiku. 

– Jāstiprina pētniecība un inovācija. 

– Jāpievērš uzmanība iespējām ilgtspēju kombinēt ar produktivitāti; jāizvairās no 

ārpakalpojumu izmantošanas, ar ko ražošana tiek uzticēta mazāk ilgtspējīgiem 

starptautiskajiem konkurentiem.  

– Prominentākiem būtu jākļūst ieteikumiem atjaunot mežus (tiesību akti, kas uzliek 

uzņēmumiem pienākumu atjaunot mežu platības). 

– Mācības lauksaimniekiem par ilgtspējīgāku saimniekošanu; zaļo darbvietu radīšana. 

– Risināt sociālos jautājumus: sociālais dempings un pārkārtošanās uz labāku nodarbinātību, 

lai nozare kļūtu ilgtspējīgāka, izvairīties no augstu cenu noteikšanas. 

– Pasākumi, ar ko nodrošina vairāk informācijas un izglītības skolās, liela mēroga informācijas 

kampaņas par veselīgu uzturu un produktiem. 

– Stingrāki pasākumi bišu aizsardzībai. 

 

3. Ilgtspējīgs patēriņš, ražošana 

 

– Eiropas līmenī jau daudz tiek darīts, taču var panākt vēl labākus rezultātus. 

– Visādā ziņā nostiprināt ES pozīcijas, uzlabojot ražošanas/patēriņa modeļus un pakalpojumus, 

kuru centrālais elements ir remontēšana; uz ieradumiem vērsti pasākumi, infrastruktūras 

uzlabošana. 

– Aprites ekonomikas pienācīga darbība (labāk remontēt un izmantot atkārtoti, nekā reciklēt; 

produkti, kuri kalpo ilgāk). 
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– Īstenot jauno aprites ekonomikas rīcības plānu (tiesības uz remontu, ilgāk pieejamas un 

saderīgas rezerves daļas, garantijas). 

– Ekodizaina pasākumi (produktu izstrādāšana tā, lai tos būtu vieglāk remontēt). 

– Patērētāji prasa vairāk informācijas, iespējas ieviest vienotu marķējumu vai ekoatzīmi, vai 

digitālu produkta pasi attiecībā uz produkta kalpošanas ilgumu, iespējām to remontēt u. tml.; 

tomēr Eiropas uzņēmumiem ir vajadzīgi vienlīdzīgi apstākļi konkurencei ar importētiem 

produktiem, un augsti standarti nedrīkst rezultēties protekcionismā.  

– Atgriezt tirgū otrreizējās izejvielas un ražošanas aprites ciklus, ko nodrošina reciklēšana. 

– Jāievēro zināmi sociālie nosacījumi (gan ES, gan visām dalībvalstīm būtu jāfinansē 

ilgtspējīga patēriņa veicināšanas centieni un kampaņas, piemēram, publiskā iepirkuma 

procedūrās; jāiestrādā prasības ievērot darba nosacījumus; arī citās jomās, tādās kā publiskais 

iepirkums un tirdzniecības politika). 

 

4. Informācija, izpratne un dialogs 

 

– Vairot informācijas izpratni, pārredzamību un ticamību (ES ir jāizveido īpaša informatīva 

tīmekļa vietne par pētījumiem saistībā ar izpratnes veicināšanu). 

– Izglītība ir viens no galvenajiem visu ieteikumu īstenošanas instrumentiem (lai iedzīvotāji 

varētu pieņemt pārdomātus lēmumus). 

– Iestrādāt izglītībā vides aspektus (pievēršot uzmanību bērniem, piemēram, skolu mācību 

programmās). 

– Godīga konkurence starp ES ražotiem produktiem un tiem, kas importēti no trešām valstīm. 

 

3) Priekšsēdētājas noslēguma vārdi 

Priekšsēdētāja pateicās dalībniekiem par ieguldījumu un norādīja, ka nākamā sanāksme notiks 

2022. gada 25. martā konferences marta II plenārsēdē. 

 

 

 


