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PROTOKOLA KOPSAVILKUMA PROJEKTS 

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

(Čehija) vadībā 

Ceturtdien, 2022. gada 7. aprīlī, plkst. 18.00–21.00 

 

1. Priekšsēdētājas un runaspersonas ievadvārdi  

Priekšsēdētāja paskaidroja, ka šī sanāksme būs darba grupas pēdējā sanāksme un ka sanāksmes mērķis 

būs pabeigt priekšlikumu projektus plenārsēdei. Viņa uzsvēra, ka ir panākts liels progress, taču ir 

jāapspriež pēdējie neatrisinātie jautājumi. Viedokļu apmaiņas laikā visi priekšlikumi tika izskatīti 

atsevišķi apgrieztā secībā.  

 

2. Viedokļu apmaiņa 

 

1. MĒRĶIS 

Droša, ilgtspējīga, taisnīga, klimata kontekstā atbildīga pārtikas ražošana par pieņemamu cenu, 

ievērojot ilgtspējas principus, respektējot vidi, sargājot bioloģisko daudzveidību un ekosistēmas un 

vienlaikus garantējot nodrošinājumu ar pārtiku 

Attiecībā uz 1. mērķi tika izvirzīta nepieciešamība uzsvērt zaļo un zilo ekonomiku, un 1. pasākumā tika 

panākta vienošanās par izmaiņām, lai svītrotu vārdu “augsts” attiecībā uz “augsta ražīguma 

garantēšanu”. Turklāt tika paplašināta nepieciešamība pēc lauksaimnieku apmācības, iekļaujot arī 

apmācību, ko sniedz lauksaimnieki. 

 

2. MĒRĶIS 
Sargāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un ainavas, likvidēt piesārņojumu 
Attiecībā uz 2. mērķi diskusijās galvenā uzmanība tika pievērsta 5. un 7. pasākumam, un tika panākta 

vienošanās par vairākām teksta izmaiņām. Attiecībā uz 5. pasākumu par apmežošanu tika papildus 

atzīta valstu specifika,  

ierosinot saistošus valsts mērķus meža atjaunošanai. Attiecībā uz 7. pasākumu tika izvirzīti un atbalstīti 

vairāki ierosinājumi saistībā ar ūdens resursu aizsardzības uzlabošanu un par to, kā stiprināt tekstu par 

pētniecību un finansējumu jūras transporta degvielām un tehnoloģijām. 

 

3. MĒRĶIS 

Panākt drošāku Eiropas energoapgādi un stiprināt ES enerģētisko neatkarību, vienlaikus garantējot 

taisnīgu pārkārtošanos un pietiekami nodrošinot Eiropas iedzīvotājus ar ilgtspējīgu enerģiju par 
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pieņemamu cenu. Risināt klimata pārmaiņu problēmu, ko ES dara, uzņemoties pasaules līdera lomu 

ilgtspējīgas enerģijas politikas jomā un ievērojot globālos klimata aizsardzības mērķus 

 

 

Kopumā locekļi atbalstīja šo mērķi un šajā sakarībā pievērsās nepieciešamībai panākt enerģētisko 

neatkarību. Attiecībā uz šī mērķa 1. pasākumu tika pausts atbalsts tam, lai norādītu, ka mērķis ir 

“pabeigt” zaļo pārkārtošanos un to paātrināt, kad vien iespējams. Tika arī norādīts, ka tam būtu 

jānotiek “jo īpaši” ar ieguldījumiem atjaunīgajos energoresursos. 

Attiecībā uz 3. pasākumu par elektroenerģijas tīklu locekļi vienojās pasākumu paplašināt, iekļaujot tajā 

tīkla “apkopi” un “pārveidošanu”, lai uzlabotu drošību un pāreju uz atjaunīgajiem energoresursiem.  

Attiecībā uz 5. pasākumu par atjaunīgo energoresursu tehnoloģijām notika ilgstošas debates par  

ūdeņradi. Visbeidzot, atsauce uz ūdeņraža “izmantošanu” tika paplašināta, attiecinot to arī uz 

“ražošanu un izmantošanu”.  

Tika arī uzsvērts, cik svarīgi ir aizsargāt darba ņēmējus un darbvietas, un ierosināts šo apsvērumu 

iekļaut 8. pasākumā. 

10. pasākums par pakāpenisku atteikšanos no fosilā kurināmā subsidēšanas tika apspriests vēlreiz, 

taču netika panākta vienošanās par teksta izmaiņām. 

 

4. MĒRĶIS  

Nodrošināt ļoti kvalitatīvu, mūsdienīgu, zaļu un drošu infrastruktūru, garantēt savienojumus, cita 

starpā arī lauku reģioniem, jo īpaši ar sabiedrisko transportu par pieņemamu cenu 

 

Tika pausts plašs atbalsts pašreizējiem pasākumiem saskaņā ar šo mērķi. Saistībā ar teksta izmaiņām 

locekļi apsprieda tehnoloģiju izmantošanu grūti elektrificējamiem transportlīdzekļiem un 

nepieciešamību iekļaut salu reģionus. 

 

5. MĒRĶIS 

Veicināt materiālu labāku izmantošanu un apsaimniekošanu ES, lai tā vairāk atbilstu aprites 

principam, kļūtu autonomāka un neatkarīgāka. Veidot aprites ekonomiku, sekmējot ilgtspējīgu ES 

produkciju un ražošanu. Panākt, ka visi ES tirgū laistie produkti atbilst kopīgiem ES vides standartiem 

 

Attiecībā uz 6. pasākumu, kura mērķis ir izveidot zināšanu platformu par produktu izmantošanu un 

remontu, notika diskusijas par izmantošanas koncepciju, un tika panākta vienošanās par “ilgtspējīgas” 

vai “ilgāka termiņa” izmantošanas pievienošanu. Ar šo pasākumu tiks uzsvērta patērētāju organizāciju 

sakrāto zināšanu nozīme.  

7. pasākumā par plānoto nolietojumu tika ieviesti daži diferencētāki formulējumi, tostarp agrīns un 

pāragrs nolietojums, kā arī nepieciešamība nodrošināt rezerves daļu pieejamību patērētājiem. Tika 

apspriesta iespēja noteikt minimālo gadu skaitu rezerves daļu pieejamībai, bet vairāki locekļi uzskatīja, 

ka tas nav iespējams produktu dažādības un produktu atšķirīgas izmantošanas dēļ.  

Attiecībā uz 8. pasākumu par otrreizējo izejvielu tirgu tika panākta vienošanās par to, ka jāatsaucas uz 

viedāku un skopāku jaunmateriālu izmantošanu. 

Attiecībā uz 12. pasākumu tika apspriesti ierobežojumi videi kaitīgu produktu reklamēšanā, taču galu 

galā netika panākta vienošanās par teksta izmaiņām.  
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6. MĒRĶIS 

Sekmēt zināšanas, izpratni, izglītību un dialoga procesus par vidi, klimata pārmaiņām, enerģijas 

patēriņu un ilgtspēju 

Attiecībā uz 6. pasākumu par to, lai bioloģisko daudzveidību noteiktu par obligātu mācību priekšmetu 

skolās, un 7. pasākumu par izglītību tika norādīts, ka šī ir dalībvalstu kompetence un ka pašreizējais 

Līgums neļauj noteikt skolu mācību programmu saturu. Tika arī norādīts, ka 1. mērķa 6. pasākumu var 

konsolidēt ar 6. mērķa 6. pasākumu. 

 

3. Priekšsēdētājas noslēguma vārdi 

 
Priekšsēdētāja un runaspersona noslēdza sanāksmi, un priekšsēdētāja atgādināja locekļiem, ka 

priekšlikumi tiks apspriesti plenārsēdē sestdien, 9. aprīlī. 

 


