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PROTOKOLA KOPSAVILKUMS 
Klimata pārmaiņu un vides jautājumu darba grupa, kuru vada A. Pasková, Padome/Čehija 

2021. gada 5. janvārī plkst. 16.00–18.00 (attālināti) 
 
 

1. Priekšsēdētājas ievadvārdi  
 
Priekšsēdētāja atklāja sanāksmi un atgādināja darba grupas locekļiem, ka sanāksme sasaukta, lai 
turpinātu iepriekšējā sanāksmē (2021. gada 17. decembrī) noritējušās diskusijas. Četri no tematiem, 
par kuriem balsots, jau bija apspriesti iepriekš, proti: i) enerģētika, ii) transports, iii) ilgtspējīgs patēriņš 
un ražošana. Vēl jāapspriež šādi temati: i) lauksaimniecība, ii) bioloģiskā daudzveidība, iii) ainava un 
būvniecība, iv) attieksmes un uzvedības maiņa un v) subsidēšana un nodokļi. 
Priekšsēdētāja atgādināja darba grupas locekļiem, ka nedēļas nogalē Polijā notiks Eiropas pilsoņu 
paneļdiskusija par tematu “Klimata pārmaiņas un vide / veselība” un tajā sniegtie ieteikumi tiks 
apspriesti nākamajā darba grupas sanāksmē. 
Priekšsēdētāja vēlreiz norādīja, ka tāpat kā iepriekšējās sanāksmēs par katru tematu vispirms tiks dots 
vārds pilsoņiem. Viņa arī paziņoja, ka darba grupas locekļiem drīz tiks nosūtīts decembra sanāksmes 
kopsavilkuma projekts. 
 

2. Diskusijas par attiecīgajiem tematiem 
 
Lauksaimniecība 

• Kopējo lauksaimniecības politiku būtu jāvar pielāgot reģionālajam kontekstam, tai jābūt 

mazāk centralizētai un ar vērienīgākiem mērķiem. 

• Tika aicināts rūpīgāk pārbaudīt subsīdijas, arī ES līmenī, attiecībā uz to, vai līdzekļi tiek 

izmantoti, kā paredzēts, un saskaņā ar saņēmēju apgalvojumiem. Atbalsts būtu jāorientē uz 

gados jaunajiem lauksaimniekiem un inovatīvām ražošanas metodēm, un ar to būtu 

jākompensē augstākas izmaksas. Mazākas lauku saimniecības rada vairāk darbvietu un 

padara lauku apvidus pievilcīgus. 

• Atbildīga lauksaimniecība ir tāda, kurā tiek ņemta vērā klimata ietekme un notiek attiecīga 

pielāgošanās. Būtu jāveic pētījumi, lai noteiktu, kādi kultūraugi ir piemēroti teritorijām, kurās 

iespējami plūdi vai mežu ugunsgrēki, un nepieļautu ražas zaudējumus. Jāaizsargā augsne 

lauksaimnieciskās spējas ziņā — pārāk bieži augsnes platības tiek izmantotas būvniecībai un 

noslēgtas. 

• Ir vajadzīga ES mēroga koncepcija par ilgtspējīgiem mežiem, lai ilgtspējīgi iegūtu resursus, 

radītu darbvietas un aizsargātu mežu bioloģisko daudzveidību, vienlaikus veicinot mežu 

atjaunošanu. 

• Citi izvirzītie jautājumi: i) stingri noteikumi par skaidru izcelsmes valsts marķējumu 

lielveikalos; ii) ES neatkarība sēklu ražošanas jomā; iii) ES mēroga pieeja ūdens un vēja 

radītajai augsnes erozijai; iv) glifozāta ES tirgus apstiprinājuma atcelšana un pievēršanās 

jautājumam par pesticīdu un mēslošanas līdzekļu mērķtiecīgu lietošanu, jo īpaši bioloģisko 

saimniecību tuvumā; v) ĢMO izmantošanas un rūpnieciskas lauksaimniecības prakses 

izbeigšana un vi) vietējās ražošanas maksimāla izvēršana un pārtikas importa samazināšana. 
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• 70 % siltumnīcefekta gāzu emisiju lauksaimniecības nozarē rada lopkopība. Tāpēc jāapsver 

gaļas patēriņa samazināšana. 

• Jāsubsidē lauksaimnieki, jo īpaši tad, ja viņi veicina bioloģisko daudzveidību, pārtikas 

nekaitīgumu un pārtikas pieejamību. Pārtikas cenām būtu jāatspoguļo izmaksas CO2 ziņā. Tajā 

pašā laikā vides problēmas nebūtu jānovirza uz citām pasaules daļām, pārceļot ražošanu, un 

patēriņa cenām arī turpmāk jābūt pieejamām. 

• Subsīdijas būtu jāpiešķir par pakalpojumiem un kvalitāti, nevis par apsaimniekotajām platībām. 

Vajadzīgs mūsdienīgs skatījums uz lauksaimniecību, kas var nodrošināt pārtikas nekaitīgumu, 

cita starpā jāapsver jaunas audzēšanas metodes, lai lauksaimniecību padarītu videi 

draudzīgāku un vienlaikus efektīvāku. 

Bioloģiskā daudzveidība  

• Uzmanība tika pievērsta dažādiem piesārņotājiem — no aviācijas degvielas izgāšanas virs 

Spānijas Vidusjūras piekrastes līdz pesticīdiem un endokrīnajiem disruptoriem. Nopietnas 

bažas jo īpaši tika paustas par pēdējo minēto vielu ietekmi uz Eiropas bišu populācijām. 

Tika paustas bažas par pārzveju, arī saistībā ar ierobežotu piekļuvi Apvienotās Karalistes 
ūdeņiem, kā arī par kukaiņu izmiršanu. 

• Nepieciešams palielināt finansējumu bioloģiskās daudzveidības projektiem, un jāuzlabo 

informētība par bioloģiskās daudzveidības tiesību aktiem starptautiskā mērogā. 

• Politikas pasākumiem, piemēram, stratēģijā “No lauka līdz galdam” izklāstītajiem pasākumiem, 

ir jābūt ar juridiski saistošiem mērķiem (attiecībā uz pesticīdu lietošanas samazināšanu vai 

bioloģiskās daudzveidības vietu lauksaimniecībā). Pēc iespējas drīz būtu jāpieņem ES tiesiskais 

regulējums attiecībā uz augsni. Būtu jāapspriež sugas ietekmējoši piesārņojuma veidi un cits 

apdraudējums, par kuru nav plašas informācijas, piemēram, gaismas piesārņojums. 

 
Ainava un būvniecība  

• Tika paustas bažas par atjaunojamo energoresursu ietekmi uz ainavām (vēja vai saules 

enerģijas parki). Vējparkiem jābūt reciklējamiem.  

• Ir jāpievēršas aizvien lielākajam izejvielu trūkumam. Neatkarīgi no jaunu būvmateriālu 

izstrādes (izvairoties no betona un koksnes, kas ir ierobežoti resursi) būtu jāliek uzsvars uz 

reciklētiem materiāliem un esošo ēku atjaunošanu, nevis jaunu ēku būvniecību; šajā kontekstā 

tika minēta arī karjeru piesārņojošā ietekme (gaisa un trokšņa piesārņojums).  

• Tika izvirzīts jautājums par degradētu teritoriju izmantošanu būvniecībai un neizmantotu ēku 

izmantošanu. 

• Uzmanība jāpievērš enerģijas patēriņa samazināšanai, cita starpā, izmantojot izolāciju. 

Būvniecības nozare ir svarīgs siltumnīcefekta gāzu emisiju avots, un Komisijas Renovācijas viļņa 

iniciatīvu varētu apvienot ar “saules enerģijas vilni”. Būtu jāliek lielāks uzsvars uz zaļo 

arhitektūru pilsētās (zaļās sienas / zaļie jumti). 

• Jāapsver visu zaļo pasākumu izmaksas. 

 
Attieksmes un uzvedības maiņa, subsidēšana un nodokļi (kopā apspriesti temati) 

• Jānovērš izšķērdīga uzvedība, subsidējot pasākumus nolūkā panākt uzvedības maiņu un 

padarot izglītību par pamatu šīm pārmaiņām; šajā nolūkā īpaša uzmanība jāpievērš skolām un 

jaunajām paaudzēm. 
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• Pēc iespējas mazāk jāizmanto telpa un enerģija, lai nepieļautu pārmērīgu patēriņu pasaulē, 

kurā dzīvo 7 miljardi cilvēku.  

• Ir ne vien jāmaina individuāla uzvedība, bet ar valsts politiku jāatbalsta strukturālas pārmaiņas, 

piemēram, publiskos piedāvājumu konkursus orientējot uz pozitīvu pārmaiņu panākšanu. 

• Tika pausta kritika par ES koncentrēšanos uz enerģijas importa modeli, kā arī par 

19 miljardiem eiro, kas izmaksāti kā subsīdijas fosilā kurināmā ražotājiem Itālijā vien. Šie 

līdzekļi būtu jānovirza atjaunojamiem energoresursiem un tam, lai mazinātu augsto enerģijas 

cenu ietekmi uz cilvēkiem, kuriem šādas cenas sagādā grūtības. 

• Uzturs, kas vairāk balstīts uz augu valsts produktiem, atbilstu pozitīvai uzvedības maiņai. 

 
3. Priekšsēdētājas noslēguma vārdi 
 
Priekšsēdētāja pateicās par dalību visiem darba grupas locekļiem un paziņoja, ka nākamā darba grupas 
sanāksme un konferences plenārsēde notiks 21. un 22. janvārī. 
 
 


