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PROTOKOLA KOPSAVILKUMA PROJEKTS 

Klimata pārmaiņu un vides jautājumu darba grupas sanāksme Padomes pārstāves A. Pasková 

(Čehija) vadībā 

Piektdien, 2022. gada 1. aprīlī, plkst. 17.00–19.00 

 

Tā bija virtuāla darba grupas tikšanās, lai noslēgtu diskusijas par konferences plenārsēdei iesniedzamo 

priekšlikumu projektiem par II kopu (klimata pārmaiņas, enerģija un transports), par III kopu 

(ilgtspējīgs patēriņš, iepakojums un ražošana) un par IV kopu (informācija, izpratne, dialogs un 

dzīvesveids).  

 

1. Sanāksmes vadītājas un runaspersonas ievadvārdi  

 

Sanāksmes vadītāja un runaspersona pateicās dalībniekiem par līdzšinējo veikumu. Sanāksmes 

vadītāja paskaidroja, ka tagad tiks strādāts pie vēl palikušajiem elementiem. 

 

2. Viedokļu apmaiņa 

 

Sanāksmē piedalījās Komisijas loceklis J. Wojciechowski, kurš īsumā izklāstīja, kā ar kopējās 

lauksaimniecības politikas (KLP) reformas palīdzību varētu īstenot iedzīvotāju ieteikumus, tādēļ cita 

starpā veicinot ilgtspēju no vides, sabiedrības un ekonomikas viedokļa, un atbalstīt centienus risināt 

klimata pārmaiņu problēmu, saglabājot dabas resursus un atjaunojot bioloģisko daudzveidību, jo tas 

ir svarīgs Eiropas zaļā kursa elements. Komisijas loceklis akcentēja vairākus pasākumus, kas saskaņā ar 

KLP ir īstenojami, lai pārkārtotos uz zaļāku un ilgtspējīgāku lauksaimniecību (piemēram, ekoshēmas) 

un atbalstītu lauksaimniekus, tā palīdzot ar iztiku un nodrošinot uzplaukumu lauku reģionos. Turklāt 

Komisijas loceklis uzsvēra, ka karš Ukrainā un pandēmija ir skaidri iezīmējuši to, cik ārkārtīgi svarīgs ir 

nodrošinājums ar pārtiku, un atgādināja par Komisijas neseno (2022. gada 23. martā pieņemto) 

paziņojumu, kurā izklāstītas vairākas darbības, ar ko nosargāt nodrošinājumu ar pārtiku.  

 

3. mērķis: Risināt klimata pārmaiņu problēmu un panākt drošāku Eiropas energoapgādi, rēķinoties 

ar ģeopolitisko ietekmi, un pietiekami nodrošināt Eiropas iedzīvotājus ar ilgtspējīgu enerģiju par 

pieņemamu cenu, turklāt saglabājot savas līderpozīcijas pasaulē un ievērojot globālos klimata 

aizsardzības mērķus  

 

Sākot ar 3. mērķa 9. pasākumu, tika diskutēts par šādiem jautājumiem un ierosinājumiem. 
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➢ Ierosinot papildināt tekstu, cita starpā tika minēti šādi elementi: finansiāls atbalsts saistībā ar 

CO2 filtriem, pret krāpšanu nodokļu jomā vērsti pasākumi, pēc pārejas perioda, atbalsts 

zaudējumu un kaitējuma gadījumā, salu reģioni.  

➢ Galvenā uzmanība diskusijās bija pievērsta pasākumiem, kas saistīti ar investīcijām enerģijas 

uzglabāšanas un klimatam saudzīgās tehnoloģijās un inovācijās.  

➢ Tika spriests par to, ka vairs nedrīkst subsidēt fosilo kurināmu, nedz arī atvēlēt finansējumu 

tradicionālajai gāzes infrastruktūrai. Lai gan visi piekrita, ka ir jāpāriet uz ilgtspējīgākiem 

energoresursiem, dalībnieki tomēr uzsvēra, ka patlaban aktuālā ģeopolitiskā situācija akcentē 

nepieciešamību pēc drošas energoapgādes un ka pakāpeniska atteikšanās ir ilgtermiņa mērķis, 

taču ir vajadzīgs pārejas periods. 

 

4. mērķis: Nodrošināt ļoti kvalitatīvu, mūsdienīgu un drošu infrastruktūru, garantēt savienojumus, 

cita starpā arī lauku reģioniem, jo īpaši ar sabiedrisko transportu 

 

Tika diskutēts par šādiem jautājumiem un ierosinājumiem. 

➢ Ierosinot papildināt tekstu, cita starpā tika minēti šādi elementi: zaļā infrastruktūra, salu 

reģioni, jo īpaši lauku reģioni, visa reciklēšanas infrastruktūra, ja ir reālas alternatīvas, sasaiste 

ar ienākumiem. 

➢ Visi piekrita mērķa formulējumam, un galvenā uzmanība diskusijās bija pievērsta tieši 

nepieciešamībai veidot zaļu infrastruktūru, kā arī salu valstu un/vai attālu teritoriju īpašajiem 

apstākļiem. 

➢ Diskutējot par tuvsatiksmes lidojumu ierobežošanu, tika runāts par konkrētu reģionu 

praktiskajām grūtībām un citiem sarežģījumiem, kā iespējamu kompromisu minot 

tuvsatiksmes lidojumu ierobežošanas sasaisti ar reālām alternatīvām un ieteikumu uzlabot 

vilcienu satiksmes tīklu.  

➢ Tāpat tika minēts, ka ir jāņem vērā sociāli un taisnīguma apsvērumi, proti, attiecībā uz 

subsīdijām un stimuliem, kas veicina pārkārtošanos uz bezemisiju mobilitāti. 

 

5. mērķis: Materiālu labāka izmantošana un apsaimniekošana ES, lai tā kļūtu autonomāka, vairāk 

atbilstu aprites principam un to mazāk varētu ietekmēt. Labāka, ilgtspējīga ES produkcija un 

ražošana, kā arī aprites ekonomikas veicināšana — kopīgiem ES vides standartiem atbilstoši 

produkti (lai tie ilgāk kalpotu, tos būtu vieglāk izmantot atkārtoti, remontēt un reciklēt) 

 

Tika diskutēts par šādiem jautājumiem un ierosinājumiem. 

➢ Ierosinot papildināt tekstu, cita starpā tika minēti šādi elementi: zaļais ūdeņradis, 

kvadrātkods, stingrāki standarti, mazāka atkarība, ES tirgū laisti ražojumi, digitālā produkta 

pase, nepieļaut pārtikas izšķērdēšanu, ES ilgtspējīgu tekstilizstrādājumu stratēģija.  

➢ Tika ierosināts konkrētāk un stingrāk noteikt standartiem īstenojamo pasākumu, jo īpaši 

attiecībā uz ražošanas standartiem, un to attiecināt tieši uz importētiem ražojumiem. 

➢ Viens no dalībniekiem norādīja, ka pasākumā, kas īstenojams, lai pārskatītu globālās piegādes 

ķēdes, būtu jāmin lauksaimniecība, ar to vien tomēr neaprobežojoties.  

➢ Runājot par atkritumiem īstenojamo pasākumu, tika ierosināts papildus skaidrāk formulēt to, 

kā vispār nepieļaut atkritumu veidošanos, tādēļ nospraužot labākus mērķrādītājus darbībām, 
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kas nepieļauj atkritumu veidošanos, kā arī atkārtotai izmantošanai un/vai reciklēšanai. Atzinīgi 

tika novērtēts ierosinājums ar atkritumiem saistītos pasākumus apvienot.  

➢ Iepakojuma depozīta sistēmām tika ierosināts noteikt mūsdienīgākus taras standartus.  

➢ Tika minētas tiesības uz remontu, lai risinātu novecošanas problēmu, un akcentēts tas, ka ir 

svarīgi nodrošināt, lai ilgāk būtu pieejamas rezerves daļas.   

➢ Tika mainīta redakcija tekstam par otrreizējām izejvielām tirgū, lai veidotos patiešām reāls 

tirgus un lai piedāvātu noteikumus par otrreizēju materiālu daudzumu ražojumos.  

➢ Modes precēm īstenojamā pasākuma kontekstā tika ierosināts atsaukties uz ES ilgtspējīgu 

tekstilizstrādājumu stratēģiju.  

 

6. mērķis: Sekmēt zināšanas, izpratni un dialoga procesus par vidi, klimata pārmaiņām, enerģijas 

patēriņu un ilgtspēju 

 

Tika diskutēts par šādiem jautājumiem un ierosinājumiem. 

➢ Ierosinot papildināt tekstu, cita starpā tika minēti šādi elementi: izglītība, interaktīvs, 

mūžizglītība, zināšanas par ilgtspēju. 

➢ Tika norādīts, ka sākotnēji Eiropas pilsoņu paneļdiskusija ieteica runāt par interaktīvu faktu 

pārbaudes platformu, un dalībnieki piekrita, ka tas būtu pievienojams.  

➢ Daži dalībnieki uzsvēra, ka ar izglītību un mācību materiāliem saistītajos pasākumos būtu 

jāiestrādā mūžizglītības aspekts, kā arī pārkvalifikācijas un zinātniskās pētniecības 

nepieciešamība.  

➢ Runājot par pasākumu, kas īstenojams, lai panāktu spēcīgāku ES ietekmi un rīcību vides un 

izglītības jomā, viens no dalībniekiem atgādināja, ka tās abas ir valstu kompetences jomas.  

➢ Saistībā ar augu izcelsmes pārtikas lietošanu uzturā iedzīvotāji ierosināja panākt labu līdzsvaru, 

cenšoties rast sinerģiju ar līdzīgiem pasākumiem, kas ir veselības jautājumu darba grupas 

pārziņā.  

➢ Citi akcentēja to, ka ir svarīgi panākt paradigmas maiņu, proti, lauksaimniecības zemi aizvien 

mazāk izmantot lauksaimniecības dzīvnieku uztura vajadzībām un aizvien vairāk to izmantot, 

lai garantētu ES suverēnu pārtikas ražošanu.  

  

3. Sanāksmes vadītājas noslēguma vārdi 

 
Noslēgumā sanāksmes vadītāja un runaspersona informēja dalībniekus, ka pirmdien [2022. gada 

4. aprīlī] tiks izsūtīti pārstrādātie priekšlikumu projekti (otrajā versijā), un atgādināja dalībniekiem, ka 

noslēdzošā darba grupas sanāksme notiks 2022. gada 7. aprīlī. 

 


