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

2021. gada 21. janvārī plkst. 16.00–18.00 (attālināti) 
 

1. Priekšsēdētājas ievadvārdi 
 
Sanāksmes vadītāja atklāja sanāksmi ar paziņojumu, ka pirmās darba grupas sanāksmes protokola 

kopsavilkums ir pieņemts un tam vajadzētu būt pieejamam tiešsaistē. Nākamā darba grupas sanāksme 

notiks 2022. gada 11. martā, un tajā tiks konkrētāk apspriests, kā ieteikumus pārveidot priekšlikumos. 

Turpmākas diskusijas par priekšlikumiem darba grupā notiks 2022. gada 25. martā, un nākotnē, 

iespējams, tiks plānota papildu sanāksme.  

Pirmais darba kārtības punkts ir pilsoņu ziņojumi no Eiropas un valstu pilsoņu paneļdiskusijām, kam 

seko četras tematisko kopu diskusijas, proti, 1) lauksaimniecība, pārtikas ražošana un bioloģiskā 

daudzveidība; 2) enerģētika, transports un klimata pārmaiņas; 3) ilgtspējīgs patēriņš un ražošana; 4) 

informācija, izpratne un dialogs. 

 

2. Pilsoņu ziņojums — Eiropas pilsoņu paneļdiskusija un valstu pilsoņu paneļdiskusijas  

Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas pārstāvis 

No Natolinā sagatavotajiem 64 priekšlikumiem ar vairāk nekā 70 % atbalstu tika atlasīts 

51 priekšlikums, un 34 no tiem ir saistīti ar klimata pārmaiņām un vidi.  

Enerģētikas jomā energosistēmas būtu jāoptimizē, nosakot obligātu prasību iekļaut CO2 filtrus 

pašreizējās ar oglēm darbināmās spēkstacijās un pēc iespējas labāk izmantot pārprodukciju videi 

draudzīga kurināmā, piemēram, ūdeņraža un biodegvielas, ražošanā.  

Ir jāatrod veidi, kā samazināt enerģijas patēriņu un motivēt cilvēkus patērēt mazāk enerģijas, 

izmantojot prēmiju sistēmu enerģijas taupīšanai. Turklāt ir jāpiešķir līdzekļi pētniecībai par jaunu zaļās 

enerģijas ražošanas veidu izstrādi. Transporta jomā iedzīvotāji iesaka standartizēt dzelzceļa sistēmu 

ES, savienot lauku apvidus un padarīt sabiedrisko transportu cenas ziņā pieejamu un drošu visiem, kā 

arī pāriet no personīgās mobilitātes uz kopīgu mobilitāti. Attiecībā uz ilgtspējīgu un atbildīgu patēriņu 

jāpiemēro ierobežojumi videi kaitīgu produktu reklamēšanai, jāaizliedz neilgtspējīgi iepakojuma veidi 

un jāatbalsta tādu produktu izmantošana, kurus var viegli reintegrēt aprites ekonomikā kā izejvielas. 

Lauksaimniecības jomā ir jāveicina un jāatbalsta bioloģiskā un reģionālā lauksaimniecība, jāmaina 

subsidēšanas kritēriji, jāsamazina pesticīdu izmantošana un jāizvairās no monokultūru un dzīvnieku 

masveida audzēšanas, lai atjaunotu ekosistēmas līdzsvaru. Lai iegūtu vairāk aizsargājamu teritoriju, ir 

jāveicina vertikālās lauksaimniecības attīstība, turklāt jāapmāca un jāatbalsta lauksaimnieki videi 

draudzīgu lauksaimniecības metožu ieviešanā, kā arī jāiegulda mežu atjaunošanas centienos.  

Francijas paneļdiskusijas pārstāvis 
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Ieteikumi ir vērsti uz ierobežojumiem enerģētikas jomā. Jāpatērē mazāk, izvairoties no pārmērīgas 

jaudas izmantošanas un atbalstot pētniecības fondus inovācijas attīstībai. Dzelzceļa transportam 

vajadzētu būt pieejamam visā Savienībā. Ir svarīgi attīstīt vidi saudzējoša ūdeņraža tirgu un saskaņot 

nodokļus un subsīdijas transportlīdzekļiem — lidmašīnas biļetēm nevajadzētu būt lētākām par vilciena 

biļetēm. Kopējai lauksaimniecības politikai (KLP) ir jāveicina produktu kvalitāte un labas prakses 

izstrāde, vienlaikus uzlabojot dabas teritoriju un ekosistēmu aizsardzību. Turklāt ražošanas sistēmas ir 

“jāpārvieto” uz īsām, vietējām ražošanas ķēdēm, lai uzlabotu dabas ekosistēmu aizsardzību un 

izveidotu aizsardzības zonas pilsētu un lauku apvidos. Turklāt ir jāievieš oglekļa nodoklis, ar ko varētu 

sodīt tos, kuri ļaunprātīgi izmanto sistēmu, veicot “zaļmaldināšanu”.  

Vācijas paneļdiskusijas pārstāvis 

Ieteikumos, kas izstrādāti pirmajā oficiālajā valsts pilsoņu forumā Berlīnē (Vācija), uzsvērts, ka ir 

vajadzīgs regulējums attiecībā uz produktu garantēto kalpošanas laiku, t. i., ir jāievieš juridiska 

garantija attiecībā uz konkrētiem produktiem pielāgotu, maksimāli ilgu garantēto kalpošanas laiku 

produktiem, ko ražo un pārdod ES, un jānodrošina pārredzamība patērētājiem. Turklāt attiecībā uz 

konkrētiem produktiem ir jāievieš klimata ievedmuita, kas izpaužas kā monetārais ekvivalents 

klimatam nodarītajam kaitējumam un kas paredz ilgtspējas punktu sistēmu. 

Nīderlandes paneļdiskusijas pārstāvis 

68 % Nīderlandes iedzīvotāju uzskata, ka ES būtu jāuzņemas vadošā loma cīņā pret klimata pārmaiņām 

un ka ES būtu jāizstrādā skaidrs nākotnes redzējums. Turklāt viņi uzskata, ka iedzīvotājiem būtu 

jāpielāgo sava uzvedība, lai panāktu pārmaiņas. Tā vietā, lai valstis vainotu cita citu, tām ir jāpanāk 

vienošanās, jāapmainās ar zināšanām un kopīgi jāizstrādā risinājumi. Ir vajadzīga labāka, taisnīgāka un 

vienkāršāka CO2 emisiju samazināšanas sistēma. Komunikācijai par klimata pārmaiņu radītajām 

problēmām jābūt skaidrākai un arī pozitīvākai, t. i., vienlīdz lielā mērā jānorāda arī iespējas. Arī 

līderiem būtu jārāda piemērs, cita starpā samazinot lidojumu skaitu un vairāk rīkojot attālinātas 

sanāksmes. 

 

3. Diskusija par tematiskām jautājumu kopām  

1) Lauksaimniecība, pārtikas ražošana un bioloģiskā daudzveidība 

- Ir jāizveido jaunas aizsargājamās teritorijas sugām, kurām draud izmiršana. 

- Gaļas ražošanas procesi, piemēram, liellopu masveida audzēšana gaļas ražošanai, būtu vairāk 

jāreglamentē un, iespējams, jāsamazina. 

- Daži diskusijas dalībnieki apgalvoja, ka ir jāvēršas pret intensīvo lauksaimniecību, savukārt citi 

uzskatīja, ka likumdošanas nolūkos ir rūpīgi un precīzi jādefinē jēdziens “intensīva 

lauksaimniecība”; daži norādīja, ka uz šo jautājumu attiecas arī ES stratēģijā “No lauka līdz 

galdam”. 

- Ir jāizvairās no intensīvās lauksaimniecības prakses pārmērīgi lietot pesticīdus un, lai nepieļautu 

rezistentu baktēriju rašanos, zāles jālieto tikai slimu dzīvnieku ārstēšanai, nevis profilaksei.  

- Jāpārskata Eiropas kopējā lauksaimniecības politika (KLP) ar mērķi nodrošināt, ka subsīdijas veicina 

bioloģiskās lauksaimniecības metožu izmantošanu. Citi diskusijas dalībnieki apgalvoja, ka ir jau 

pieņemts lēmums par KLP reformu laikposmam līdz 2027. gadam un ka tā jau atbalsta bioloģisko 

lauksaimniecību. Turklāt ir jāņem vērā arī pārtikas nekaitīguma aspekti.  

- Eiropā ir vajadzīgs jauns ekonomikas modelis, kas nosaka vienlīdzīgāku resursu sadalījumu, ne 

vienmēr koncentrējoties uz ražošanas pieaugumu. Ilgtspējīgu pārkārtošanos nevajadzētu veikt uz 
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visneaizsargātāko iedzīvotāju rēķina, tāpēc par prioritāti jānosaka pasākumi attiecībā uz tiem, kas 

saskaras ar enerģētisko nabadzību.  

- Ir skaidri jānorāda, ka tieši ar dialoga palīdzību mēs varam pārveidot mūsu sabiedrību. Jācenšas 

nodrošināt, ka ES budžets tiek izmantots, lai veiktu sociālās iemaksas klimatam labvēlīgākas 

sabiedrības veidošanā, izmantojot sociālos fondus, kas sadalīti valstu un reģionālā līmenī, un viss 

minētais jāīsteno ar dialoga palīdzību nolūkā panākt vienprātību. 

- ES ir jābūt īpaši uzmanīgai tās tirdzniecības darījumos un jāapsver no tiem izrietošā ietekme uz 

vidi. Ir vajadzīgi valstu līmeņa stratēģiskie plāni, kuru mērķis ir nodrošināt bioloģiskās 

daudzveidības aizsardzību un nodrošinātību ar pārtiku.  

- Dalībvalstu dabiskā vide ir daudzveidīga, tāpēc ir svarīgi ņemt vērā katra reģiona kontekstu.  

- Daži pilsoņu diskusiju dalībnieki savu lomu saskatīja lielākoties vēlamo rezultātu aprakstīšanā un 

norādīja, ka politiķi ir atbildīgi par konkrētu risinājumu izstrādi un īstenošanai nepieciešamā 

finansējuma paredzēšanu.  

 

2) Enerģētika, transports un klimata pārmaiņas 

- Mūsu vides mērķu prioritātei ir jābūt atbilstošas energoresursu struktūras izstrādei un atbalstam 

investīcijām un pētniecībai. Ir vajadzīgs laiks, lai samazinātu emisijas un palielinātu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas apjomu, tāpēc joprojām ir vajadzīgi alternatīvi enerģijas avoti ar zemu 

emisiju līmeni, kas varētu aizstāt piesārņojošākus enerģijas veidus, piemēram, ogles.  

- Labs piemērs ir zaļais ūdeņradis, lai gan, ņemot vērā tā radīšanai nepieciešamo enerģiju, tam ir 

vajadzīgi ļoti lieli ieguldījumi. Tomēr galvenā vajadzība ir atteikties no fosilā kurināmā un veicināt 

elektrotransportlīdzekļu izmantošanu.  

- Enerģētikas pārkārtošanas jomā ir vajadzīgi pārejas kurināmie, piemēram, gāze, un nevar 

pārmērīgi paļauties uz Krieviju kā piegādātāju, turklāt ir jāvirza jauni projekti un jauni veidi, kā 

Eiropā sekmēt zaļo enerģiju tā, lai Eiropa nebūtu atkarīga no viena avota.  

- Daži diskusijas dalībnieki iebilda pret atbalstu kodolenerģijai, savukārt citi atzinīgi novērtēja ES 

taksonomiju. Vēl citi uzsvēra, ka droša enerģija ir priekšnoteikums iedzīvotāju labklājībai.  

- Ir jāveicina sabiedriskais transports, un tas jāiekļauj mūsu lauku reģionu pārkārtošanā. Ir vajadzīga 

reāla stratēģija turpmākai institucionālai rīcībai.  

- ES nav izdevies panākt nekādu progresu dzelzceļa nozares standartizācijā, taču šis jautājums ir ļoti 

svarīgs.  

Lai Eiropā būtu ātrgaitas vilcieni un nakts vilcieni, ir jānosaka vienots dzelzceļā izmantojamās 

enerģijas standarts.  

- Ir plašs atbalsts investīciju palielināšanai sabiedriskajā transportā, taču, lai sabiedriskais transports 

būtu uzticams, efektīvs un cenas ziņā pieejams, tam jāpaliek publiskam, nevis privātam. Ir svarīgi 

paturēt prātā, ka daudziem no šiem ieteikumiem būs sociālas sekas un ka šīs sociālās sekas 

nedrīkst neņemt vērā. 

- Ir svarīgi panākt, lai vairāk cilvēku pārietu no privāto automašīnu izmantošanas uz citiem 

pārvietošanās veidiem. Tomēr šīs pārmaiņas ietekmēs automobiļu nozari un miljoniem darba 

ņēmēju, tāpēc mums šis jautājums ir jāizskata dziļāk un jāizstrādā taisnīgas pārkārtošanās plāni. 

- Iekārtām, kas emitē CO2, vajadzētu būt aprīkotām ar filtriem, savukārt ēku regulējumam vajadzētu 

noteikt prasības, ka ēkām jābūt videi draudzīgākām.  

- Lai gan ir vajadzīgi ieguldījumi dzelzceļa transportā, nākotnē joprojām būs vajadzīgs aviācijas 

transports, tāpēc ir jārod risinājums, ar ko nodrošinātu, ka katram transporta veidam ir adekvāta 

cena un tajā ņem vērā vides un sociālos aspektus. 

- Ir jāveicina “zilā ekonomika”, jo jūras vides kvalitāte pasliktinās pārzvejas un piesārņojuma dēļ. 

Jūras aizsardzībai vajadzētu būt globālās darba kārtības priekšplānā. 
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- Ir jānodrošina “taisnīga pārkārtošanās” plašākā nozīmē, paredzot taisnīgas pārkārtošanās tiesisko 

regulējumu, un pārkārtošanās mērķiem jānodrošina pienācīgs finansējums, kā arī lielāks 

finansējums pētniecībai. 

 

3) Ilgtspējīgs patēriņš un ražošana 

- Visā ES ir jāievieš produktu standarta marķējums, kurā norāda ilgtspēju, reciklējamību, 

likvidēšanas procesu un ietekmi uz veselību un kuru var parādīt ar QR kodu kombinētā un viegli 

lasāmā formātā.  

- ES būtu stingri jākontrolē videi kaitīgs iepakojums. Varētu ieviest finansiālus stimulus, lai palīdzētu 

uzņēmumiem pāriet uz pilnībā bioloģiski noārdāmu iepakojumu.  

- Resursu taupīšanas nolūkā iepakojumam jābūt pēc iespējas mazākam.  

- Pašreizējā iepakojuma depozīta sistēma būtu jāpaplašina un jāuzlabo, panākot tās vienādu 

darbības jomu visās dalībvalstīs, jo īpaši attiecībā uz plastmasas un stikla pudelēm, kā arī jāparedz 

iespēja tajā iekļaut cita veida pudeles un traukus. 

- Jāpalielina pašreizējais elektronikas preču garantijas laiks un, lai veicinātu šo preču remontu un 

samazinātu likvidēšanu, jākontrolē rezerves daļu izmaksas.  

- Lai nodrošinātu un veicinātu taisnīgi ražotu produktu laišanu tirgū, ir vajadzīgs labāks regulējums 

un pārredzamība.  

- Ir svarīgi panākt uzņēmumu pārskatatbildību un to, lai uzņēmumi būtu atbildīgi par savām 

attiecīgajām piegādes ķēdēm, tostarp to daļām ārpus ES.  

- Tas ir svarīgs aspekts, kas varētu sekmēt reģionālo ķēžu izmantošanu, lai radītu jaunas darbvietas 

un stiprinātu vietējo ekonomiku.  

 

4) Informācija, izpratne un dialogs 

- ES ir noteikusi daudzus vērienīgus mērķus saskaņā ar Eiropas zaļo kursu un ir apkopojusi daudzus 

risinājumus šo mērķu sasniegšanai. Bažas rada tas, ka dalībvalstīm ir grūti sasniegt šos mērķus, jo 

ne visām valstīm ir resursi to sasniegšanai. Ir pienācis laiks domāt par Eiropas mēroga sadarbības 

pieeju un apkopot dalībvalstu pieredzi vienotā datubāzē, lai varētu apmainīties ar šo informāciju. 

- Ir jāpadara pieejamākas zināšanas par klimata pārmaiņām, piemēram, izveidojot tiešsaistes 

Eiropas platformu, kurā publisko un pastāvīgi atjaunina zinātnisko informāciju un ziņojumus un 

kurā iedzīvotāji var iesaistīties dialogā ar ekspertiem, lai labāk izprastu klimata pārmaiņas. 

- Visumā videi draudzīgus standartus var ieviest tikai ar vispārīgāka politikas satvara un pastāvīga 

dialoga palīdzību.  

- Ir jāstiprina un jāturpina attīstīt demokrātiju darbā, un šajā procesā būtu pilnībā jāiesaista darba 

ņēmēji un arodbiedrību pārstāvji. 

- Starptautiskā mērogā ES būtu jāveicina sava vadošā loma un jāuzņemas spēcīga iniciatīva nolūkā 

sekmēt vērienīgu rīcību klimata jomā un taisnīgu pārkārtošanos, piemēram, ANO satvarā. Šāda 

vadošā loma pasaulē ir īpaši svarīga, jo daudzas nozares konkurē starptautiskā mērogā, un tāpēc 

tikai ES līmeņa klimata pasākumu pieņemšana varētu negatīvi ietekmēt uzņēmumus un to 

darbiniekus. 


