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Jādzīvo, ņemot
vērā vides diktētos

Jādzīvo, ņemotJādzīvo, ņemot

ierobežojumus
ā vides diktētosā vides dik

Lai dzīvotu ilgtspējīgi, Zemes dabas resursi jālieto 
saudzīgi un jāļauj tiem atjaunoties. Taču mūs-
dienu patērētāju sabiedrība planētai rada ārkār-
tīgi lielu slogu. 

Eiropa salīdzinājumā ar pārējo pasauli ļoti nelab-
vēlīgi ietekmē vidi. Ja pārējie pasaules iedzīvotāji 
dzīvotu kā eiropieši, būtu vajadzīgi vairāk nekā 
divu mūsu planētu resursi, lai tos uzturētu. 

Ekonomiskā izaugsme un moderno tehnoloģiju 
attīstība daudzu gadu desmitu garumā ir ļāvusi 
arvien vairāk paaugstināt dzīves līmeni. Tā rezul-
tātā nemitīgi palielinās pieprasījums pēc precēm 
un pakalpojumiem, un līdz ar to palielinās arī pie-
prasījums pēc enerģijas un resursiem. 

Mūsu ražošanas metodes un patēriņa tendences 
ir izraisījušas daudzas mūsdienu vides problē-
mas, piemēram, globālo sasilšanu, piesārņojumu, 
dabas resursu noplicināšanos un bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanos. 

1
1. Ievads

Jādzīvo, ņemot vērā vides 
diktētos ierobežojumus
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Mūsu patēriņa ietekme ir jūtama visā pasaulē. 
ES ir atkarīga no enerģijas un dabas resursu 
importa, un nepārtraukti palielinās tādu 
Eiropā patērēto preču īpatsvars, kas ražotas 
ārpus Eiropas.

Neilgtspējīgi patēriņa un ražošanas modeļi 
arvien vairāk ietekmē dabīgo vidi, sabied-
rību, ekonomiku un uzņēmējdarbību. Mums 
ir jādzīvo ilgtspējīgāk. Tas nozīmē — jāpaveic 
vairāk, patērējot mazāk resursu.

Mūsu dzīves kvalitāte, pārticība un ekono-
miskā izaugsme ir atkarīga no tā, vai nepār-
tērēsim pieejamos resursus. Lai ievērotu šādu 

dzīvesveidu, ir jāmaina preču izstrādes, ražo-
šanas, lietošanas un utilizēšanas metodes. Lai 
to sasniegtu, ir jāpiedalās visiem — cilvēkiem, 
mājsaimniecībām, uzņēmumiem, pašvaldī-
bām un valdībām, kā arī pasaules sabiedrībai 
kopumā.

Šajā brošūrā ir izskaidrots, kā šīs pārmaiņas 
var ieviest. Tajā apskatīts, kā varam nākama-
jām paaudzēm nodrošināt pietiekami daudz 
dabas resursu un labāku vides kvalitāti, ja paši 
kļūsim apdomīgāki, dzīvosim tīrāk un uzlabo-
sim energoefektivitāti un resursu izmantoša-
nas efektivitāti.

 

ES dzīvo mazāk nekā 10 % pasaules 
iedzīvotāju, taču tie patērē pusi no 
pasaulē saražotās gaļas, vienu ceturt-
daļu saražotā papīra un 15 % enerģi-
jas.
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Mājokļi, mājsaimniecības preces, pārtikas pro-
dukti un ceļošana kopā veido 70–80 % no kopē-
jās ietekmes uz vidi, pie kuras pieder gan pie-
sārņojums, gan siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
gan zemes resursu izmantošana un atkritumu 
apsaimniekošana.

2
Ilgtspējīgs patēriņš un ražošana ir efektīvāka dabas resursu 
un enerģijas izmantošana, kā arī siltumnīcefekta gāzu emi-
siju un cita veida nelabvēlīgās ietekmes uz vidi samazi-
nāšana. Šī principa pamatdoma ir preču un pakalpojumu 
ražošana videi pēc iespējas mazāk kaitīgā veidā. Tā mērķis ir 
nodrošināt mūsu pamatvajadzības pēc precēm un pakalpo-
jumiem, uzlabojot dzīves kvalitāti un vienlaikus nodrošinot, 
lai nākamajām paaudzēm paliktu pietiekami daudz resursu.

Ilgtspējīga patēriņa jēdziens ietver dzīves stilu, pirkšanas 
paradumus un pakalpojumu un preču lietošanu un utilizē-
šanu. Ilgtspējīga ražošana nozīmē cik vien iespējams sama-
zināt ražošanas procesu ietekmi uz vidi un radīt labākas 
preces.

Resursu efektīva izmantošana un energoefektivitāte ir Eiro-
pas nākotnes konkurētspējas pamats. Ražojot un patērējot 
ilgtspējīgi, uzņēmumiem tiek nodrošināti maksimāli labvē-
līgi apstākļi, lai vides problēmas pārvērstu par ekonomikas 
iespējām, vienlaikus uzlabojot patērētājiem nodrošināto 
preču un pakalpojumu kvalitāti.

2. Kas ir ilgtspējīgs patēriņš un ražošana? 
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3Ir daudz iespēju, kā uzlabot Eiropas patēriņa un 
ražošanas ilgtspēju, netērējot papildu līdzekļus 
un garantējot pozitīvus rezultātus gan uzņē-
mumiem, gan mājsaimniecībām.

Eiropas Savienība un tās dalībvalstis atzīst, ka 
ir svarīgi mainīt ekonomiku un dzīvesveidu 
atbilstoši ilgtspējīgākiem principiem, un attie-
cīgi rīkojas. 2008. gada jūlijā Eiropas Komisija 
iesniedza Ilgtspējīga patēriņa un ražošanas un 
ilgtspējīgas rūpniecības politikas rīcības plānu.

Tā mērķis ir uzlabot izstrādājumu ekoloģis-
kos rādītājus visā to aprites ciklā, veicināt un 
stimulēt pieprasījumu pēc labākiem izstrādā-
jumiem un ražošanas tehnoloģijām un palī-
dzēt patērētājiem pieņemt vēlamāko lēmumu. 
Tā mērķis ir arī stimulēt ES rūpniecību, lai 
tā izmantotu iespējas ieviest inovācijas un arī 
turpmāk nodrošināt tai vadošu lomu ekolo-
ģisko rādītāju ziņā.

Rīcības plāna pamatā ir esošās pieejas, piemē-
ram, tiesību akti par enerģiju patērējošu ražo-
jumu konstrukciju, marķēšanas shēmas, vides 
pārvaldības sistēmas un stimuls iedzīvotājiem 
un valsts iestādēm iegādāties videi nekaitīgus 
ražojumus. Šie pasākumi ir papildināti, kā arī 
dažās jomās, kur vērojama mazāka aktivitāte, 
ir paredzēti jauni pasākumi, veidojot pasā-
kumu integrētu sadarbību. Tajā ir apskatīti arī 
ilgtspējīgas ražošanas un patēriņa popularizē-
šanas iespējas pasaulē.

ES ilgtspējīga patēriņa un ražošanas atbal-
sta pasākumu pamatā ir četri galvenie mērķi: 
ražojumu kvalitātes uzlabošana, patērētāju 
apdomīguma uzlabošana, ražošanas efektivitā-
tes un tīrības uzlabošana un globālo centienu 
atbalstīšana.

3. Ko lietas labā dara ES?

http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/environment-action-plan/index_en.htm 
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4

 4. Ilgtspējīga patēriņa un ražošanas 

   un ilgtspējīgas rūpniecības politikas rīcības plāns

Daudzi ražojumi, ko pērkam un lietojam 
ikdienā, būtiski ietekmē vidi, sākot no to ražo-
šanā izmantotajiem materiāliem, līdz to lieto-
šanas procesā vajadzīgajai enerģijai un atkritu-
miem, ko tie rada, kad ir nolietoti.

Ja mūsdienu sabiedrība vēlas ilgstoši būt ilgt-
spējīga, visiem jāizmanto ražojumi, kas nodara 
vismazāko kaitējumu videi.

Energoefektivitātes un efektīvas 
resursu izmantošanas plānošana

Pirmais svarīgais solis ir pakāpeniski pārtraukt 
to ražojumu izmantošanu, kas pārmērīgi tērē 
enerģiju un dabas resursus vai kas satur vai 
izdala kaitīgas vielas. Nākamais posms ir vei-
cināt energoefektīvus ražojumus, kas efektīvi 
izmanto resursus un kuriem ir labi ekoloģiskie 
rādītāji. Tas nozīmē, ka jāsāk jau ražojuma plā-
nošanas posmā. Aptuveni 80 % ražojumu radī-
tās ietekmes uz vidi tiek noteikta šajā posmā.

2005.  gadā ES pieņēma tiesību aktu, kas bija 
paredzēts, lai pievērstu ražotāju uzmanību 
enerģijas patēriņam un citiem ar vidi saistītiem 
aspektiem jau ražojuma koncepcijas un plāno-
šanas posmā. 

Saskaņā ar Direktīvu par ekodizaina prasībām 
attiecībā uz enerģiju patērējošiem ražojumiem 
uz konkrētiem ražojumiem attiecināti pasā-
kumi var noteikt darbības standartus dau-
dziem ikdienā izmantotiem ražojumiem, kas 
patērē daudz enerģijas, piemēram, ūdens katli, 
ūdens sildītāji, datori vai televizori. Ražoju-
mus, kas neatbilst šīm prasībām, nedrīkst laist 
Eiropas tirgū.

Kaut gan direktīvas galvenais mērķis ir sama-
zināt enerģijas patēriņu, tā nosaka pienākumu 
ņemt vērā visu ražojuma aprites ciklu. Tas 
nodrošina iespēju ņemt vērā vides apsvēru-
mus, piemēram, izmantotos materiālus, ūdens 
lietojumu, emisijas, ar atkritumu apsaimnieko-

Labāki ražojumiLabāki ražojumiLabāki ražojumiLabāki ražojumi
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Lai novērtētu ražojumu vispārējos ekoloģiskos rādī-
tājus un uzraudzītu progresu, politikas veidotājiem 
un uzņēmumiem ir svarīgi izmantot konsekventas un 
uzticamas metodes un datus.

Eiropas Komisija pašlaik defi nē tādas metodes ražojumu ekoloģisko rādītāju novērtē-
šanai visā aprites ciklā, kuru kvalitāti var kontrolēt. Tās tiks iekļautas rūpniecības un 
tirdzniecības nozarei paredzētā rokasgrāmatā.

šanu un ražojumu otrreizējo pārstrādājamību 
saistītos jautājumus. 

Rīcības plāns paplašina direktīvu, attiecinot 
to uz ražojumiem, kas saistīti ar enerģiju. Tā 
attieksies uz ražojumiem, kas lietošanas laikā 
nepatērē enerģiju, bet kuriem ir tieša ietekme 
uz enerģijas patēriņu, piemēram, ierīcēm, kas 
izmanto ūdeni, vai logiem. Piemēram, ūdeni 
taupoši krāni vai dušas klausules var samazi-
nāt ūdens patēriņu, tādējādi samazinot ūdens 
uzsildīšanai patērēto enerģiju un ietaupot gan 
naudu, gan resursus. Paplašinātajā direktīvā 
šiem ražojumiem var noteikt arī obligātos stan-
dartus.

Papildus obligātajām prasībām pārskatītajā 
Ekodizaina direktīvā būs defi nēti arī brīvprā-
tīgi piemērojami ekoloģisko rādītāju standarti. 
Piemēram, ja noteiktu ūdens katlu enerģijas 
patēriņš tiks samazināts lielākā mērā nekā citu 
līdzīgu ražojumu patēriņš, minēto katlu rādī-
tājs tiks izmantots, nosakot visas nozares stan-
dartu. Prasības un standarti tiks periodiski pār-
skatīti, lai ņemtu vērā tehnoloģisko progresu.

2012.  gadā Komisija pārskatīs paplašinātās 
Ekodizaina direktīvas efektivitāti un apsvērs, 
vai to attiecināt uz visiem ražojumiem. Tiks 
pārskatīts arī rīcības plāns.

http://ec.europa.eu/enterprise/eco_design/
index_en.htm 

Konsekventi dati 
un metodes
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Apdomīgāks patēriņš:
ilgtspēja iepērkoties
pdomīgāks patēriņš:pdomīgāks patēriņš:

Patērētāji, pieņemot lēmumus par ražojumu 
iegādi, var uzņemties nozīmīgu lomu vides aiz-
sardzībā. Iegādāties videi nekaitīgus izstrādā-
jumus ir vieglāk, nekā varētu šķist. Ir vairākas 
marķēšanas sistēmas, kas nodrošina patērē-
tājiem informāciju par dažādu izstrādājumu 
ekoloģiskajiem rādītājiem. Kaut gan ES tiesību 
akti, piemēram, Ekodizaina direktīva, nodro-
šina ražojumu tehnisko uzlabošanu, marķē-
šana palīdz nodrošināt patērētājiem svarīgu 
informāciju, lai tie varētu izdarīt apzinātu 
izvēli.

Pievērsiet uzmanību 
marķējumam

ES Enerģijas marķējuma direktīvā jau tagad ir 
ietverta prasība ražotājiem un mazumtirgotā-
jiem nodrošināt patērētājiem marķējumu, kurā 
norādīts sadzīves tehnikas ierīču, piemēram, 
veļas mašīnu vai trauku mazgājamo mašīnu, 
enerģijas patēriņš.

Rīcības plānā paredzēts šo marķēšanas pra-
sību piemērot plašākam ražojumu klāstam, 
tostarp enerģiju patērējošiem un ar enerģijas 
patēriņu saistītiem ražojumiem. Ieviešot šādu 
prasību, būs vairāki ieguvumi. Piemēram, mar-
ķējums, kurā norādīta logu siltumizolācijas 
spēja, nodrošinās patērētājiem, kuri remontē 
savu mājokli, iespēju ne tikai izvēlēties labākus 
logus, bet arī ietaupīt naudu par apkuri.

Gan valsts, gan privātie patērētāji var izvēlēties 
tirgū pieejamos videi vismazāk kaitīgos izstrā-
dājumus, pievēršot uzmanību, vai uz izstrādā-
juma ir ES ekomarķējums, ko var viegli atpazīt 
pēc logotipa, kurā attēlota puķe. Marķējums 
tiek piešķirts, ņemot vērā nozīmīgākos ietek-
mes uz vidi veidus, kā arī ekoloģiskos rādītā-
jus. Ekomarķējuma piešķiršanas kritērijiem 
atbildīs tikai preces, kuras vismazāk ietekmē 
vidi (apmēram 10–20  % izstrādājumu). ES 
ekomarķējums pašlaik attiecas uz tīrīšanas 
līdzekļiem, iekārtām, papīra izstrādājumiem, 
apģērbu, mājai un dārzam paredzētiem ražo-
jumiem, ziežvielām un tādiem pakalpojumiem 
kā tūristu izmitināšana. 

Rīcības plāns nostiprina ES ekomarķējumu, 
paplašinot preču un pakalpojumu klāstu, uz 
ko tas attiecas, un pievēršot uzmanību precēm 
un pakalpojumiem, kuri visvairāk ietekmē vidi 
un kuriem vajadzīgi vislielākie uzlabojumi. 
Piemērošanas jomas paplašināšana ietver 
iespēju izstrādāt kritēri-
jus pārtikas precēm un 
dzērieniem. Pārskatītās 
prasības par ES ekomar-
ķējumu mazinās birokrā-
tiju, un tiks vienkāršoti 
kritēriji uzņēmumiem, 
kas iesniedz pieteikumu 
marķējuma saņemšanai.

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
index_en.htm

Apdomīgāks patēriņš: 
ilgtspēja iepērkoties

4
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Videi nekaitīgu ražojumu 
pirkšana un pārdošana

Ja vēlamies mainīt patērētāju ieradumus, ir 
jāzina, kur un kā var iegādāties videi nekaitīgus 
ražojumus. Mazumtirgotāji ir svarīgs posms 
informācijas apritē starp ražotājiem un patērē-
tājiem, tāpēc tiem ir ļoti liela vara pār informē-
tības uzlabošanas iespējām un pirkšanas para-
dumu ietekmēšanu, piedāvājot ilgtspējīgākus 
ražojumus. 

Mazumtirgotāji arvien vairāk sāk uzskatīt ilgt-
spēju par nozīmīgu uzņēmējdarbības attīstīša-
nas, konkurētspējas uzlabošanas un inovāciju 
iespēju. Taču mazumtirdzniecības nozarē un 
tā piegāžu ķēdē ir jādara vairāk, lai populari-
zētu ilgtspējīgākus ražojumus un nodrošinātu 
patērētājiem pilnvērtīgāku informāciju. Pie-
mēram, mazumtirgotāji var apņemties piedā-
vāt ilgtspējīgākus koka izstrādājumus, popu-
larizēt energotaupīgu spuldzīšu pirkšanu un 
samazināt savu ietekmi uz vidi.

Lai palīdzētu to sasniegt, Eiropas Komisija ir 
izveidojusi mazumtirdzniecības forumu, kurā 
piedalās vairākas iesaistītās personas, tostarp 
ražotāji, kā arī patērētāju un citas nevalstiskās 
organizācijas.

Tā mērķis ir panākt, lai lielie mazumtirgotāji 
apņemtos īstenot vērienīgus un konkrētus 
pasākumus vides jomā, kuri tiks regulāri pār-
raudzīti. Eiropas Komisija atbalstīs arī pasā-
kumus, kas paredzēti patērētāju infor-
mētības uzlabošanai, 
un palīdzēs tiem izdarīt 
ilgtspējīgākas izvēles.

http://ec.europa.eu/
environment/industry/
retail/index_en.htm 

Papildus mazumtirdznie-
cības forumā veiktajam 
darbam ilgtspējīgas iepirk-
šanās veicināšanai ir izstrā-
dāti vairāki instrumenti 
jauniešu un pieaugušo 
informēšanai par ilgtspējīgu 
patēriņu, kā arī citiem jau-
tājumiem. Pie tiem pieder Eiropas dienasgrā-
mata skolēniem, kas tiek izplatīta ES skolās, un 
informatīvs un izglītojošs tiešsaistes rīks, kurā 
no 2009. gada novembra būs ietverts modulis 
par ilgtspējīgu patēriņu.

http://www.dolceta.eu 

http://ec.europa.eu/consumers/
empowerment/cons_education_en.htm#diary 
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Publisko fi nanšu apdomīga 
tērēšana 

Eiropas iestādes ir ietekmīgi patērētāji. Katru 
gadu tās par precēm un pakalpojumiem iztērē 
16 % no ES IKP jeb aptuveni 2  triljonus eiro. 
Paredzot konkursa procedūrās vides aizsardzī-
bas apsvērumus, iestādes var ietaupīt enerģiju, 
ūdeni un resursus un samazināt radīto atkri-
tumu apjomu un piesārņojumu, vienlaikus 
nodrošinot līgumu izpildi ar vislabāko attie-
cību starp kvalitāti un cenu. Šiem tā sauktajiem 
videi nekaitīgajiem publiskajiem iepirkumiem 
(green public procurement — GPP) būs būtiska 
loma jaunu ražojumu, videi nekaitīgu tehnolo-
ģiju un inovācijas veicināšanā.

Eiropas Komisija ir piedāvājusi līdz 2010. 
gadam paredzēt ar vides saudzēšanu saistītas 
prasības pusē no ES dalībvalstu konkursa pro-
cedūrām. Šis mērķis ir saistīts ar kopīgu kri-
tēriju noteikšanu 10  prioritārajām preču un 
pakalpojumu grupām. Lai palīdzētu iestādēm 
piemērot kritērijus, kas izstrādāti, sadarbojo-
ties ar dalībvalstīm un iesaistītajām personām, 
Komisija nodrošina mācību rīku komplektu un 
norādījumus.

Nesen veikts pētījums liecina, ka, desmit prio-
ritārajās nozarēs ievērojot GPP principus, 
vidēji par 25 % var samazināt CO

2
 emisijas un 

samazināt publisko iepirkumu kopējās izmak-
sas par 1  %. Tas pats pētījums liecina arī, ka 

1. Celtniecība
2. Pārtika un ēdināšanas pakalpojumi
3. Transports
4. Elektroenerģija
5. Biroja IT iekārtas
6. Tekstilizstrādājumi
7. Kopēšanas un poligrāfi jas papīrs
8. Mēbeles
9. Tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
10. Dārzniecības ražojumi un pakalpojumi

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

GPP desmit 
prioritārās preču un 
pakalpojumu grupas
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vidēji septiņās dalībvalstīs ar vislabākajiem 
rādītājiem (Apvienotajā Karalistē, Austrijā, 
Dānijā, Nīderlandē, Somijā, Vācijā un Zvied-
rijā) 45  % no kopējās iepirkumu vērtības un 
55  % no iepirkumu līgumu kopskaita bija 
iekļauti ar vidi saistīti apsvērumi.

Ar nesen pieņemtiem jauniem tiesību aktiem 
dažās nozarēs ir ieviesti obligāti GPP kritēriji. 
Ar Enerģijas zvaigznītes regulu tika noteikti 
obligātie energoefektivitātes standarti IT 

iekārtu iegādei valstu valdībām un ES iestā-
dēm. Direktīva par “tīro” un energoefektīvo 
automobiļu iepirkšanu nosaka publiskajām ie -
stādēm un uzņēmējiem pienākumu ņemt vērā 
darbmūža ekspluatācijas izmaksas attiecībā uz 
enerģijas patēriņu, CO

2
 un piesārņojošo vielu 

emisijām. Pārskatītajā Enerģijas marķēšanas 
direktīvā Komisija ir piedāvājusi noteikt pub-
liskajām iestādēm obligāto GPP īpatsvaru ar 
enerģiju saistītiem ražojumiem.

Vairākas ES dalībvalstis jau 
ir paredzējušas stimulus, 
ar ko rosināt patērētājus 
un uzņēmējus iegādāties/
ražot videi nekaitīgākus 
ražojumus un pakalpoju-

mus. Tomēr dažādās valstīs reizēm ir ļoti dažādi kritē-
riji.

Saskaņā ar rīcības plānu, lai dažu prioritāro ražojumu 
iegādei varētu noteikt stimulu un lai tos iegādātos dalīb-
valstu un ES iestādes, tiem būs jāatbilst noteiktam ener-
goefektivitātes vai ekoloģijas rādītāju līmenim. 

Kad šai konkrētajai ražojumu grupai būs noteikta obli-
gāta marķēšanas prasība, šis līmenis tiks norādīts, 
izmantojot vienu no marķējuma grupām. Dalībvalstis 
varēs izvēlēties, vai paredzēt stimulus un kādā veidā. 
Eiropas Komisija izskata arī iespējas paredzēt nodokļu 
atlaides patērētājiem, kuri iegādājas videi nekaitīgus 
produktus.

Atlīdzība par vidi 
saudzējošiem 
pirkumiem
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No apburtā loka uz vēlamo loku

Kaut gan cilvēki arvien apzinīgāk izturas pret 
vides aizsardzību, vairākumam ir grūti saska-
tīt savu individuālo patēriņa ieradumu saikni 
ar liela apmēra problēmām, piemēram, klimata 
pārmaiņām.

Taču tirgus cenas neatspoguļo pilnās preču 
un pakalpojumu ražošanas un patērēšanas 
izmaksas. Tajās netiek ņemtas vērā patēriņa 
un ražošanas izraisītās vides problēmas, pie-
mēram, klimata pārmaiņu ietekme, kas saistīta 
ar siltumnīcefekta gāzu emisijām, bioloģiskās 
daudzveidības zaudēšana dabas resursu pār-
mērīgas izlietošanas rezultātā un piesārņojuma 
izraisītās cilvēku veselības problēmas.

Patērētāji bieži neizvēlas ražojumus, kuriem 
ir labāki dzīves cikla rādītāji ekoloģiskā ziņā, 
jo bieži vien šo ražojumu tūlītējā cena ir dār-

gāka un dažos gadījumos patērētājiem trūkst 
zināšanu par to ietekmi uz vidi un pozitīvajiem 
rezultātiem.

Neliels pieprasījums nemotivē uzņēmumus 
ieguldīt līdzekļus, lai sāktu ražot tādus izstrā-
dājumus, kuru ražošana, lietošana un utilizē-
šana mazāk negatīvi ietekmētu vidi. Tādējādi 
joprojām kavējas ilgtspējīgu tehnoloģiju ievie-
šana, un ne vienmēr tirgū nonāk videi labvēlī-
gāki ražojumi un pakalpojumi. 

Šis apburtais loks ir jāpārvērš par vēlamo loku. 
Lai to izdarītu, ir jāuzlabo ražojumu vispārē-
jie ekoloģiskie rādītāji visā to aprites ciklā, 
veicinot un stimulējot pieprasījumu pēc labā-
kiem ražojumiem un ražošanas tehnoloģijām 
un nodrošinot saskaņotākus un vienkāršākus 
marķējumus, lai palīdzētu patērētājiem pie-
ņemt labākus lēmumus. 
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Ražojumu aprites cikls

Dabas resursu 
ieguve

Atkārtota lietošana, 
otrreizējā 
pārstrāde, 
pārstrāde

Plānošana

Ražošana

Izplatīšana

Lietošana

Savākšana
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ES ir īstenojusi samērā veiksmīgu politiku, 
panākot tīrāku rūpniecisko ražošanu un veici-
not efektīvāku procesu izmantošanu, kā rezul-
tātā ievērojami samazināts piesārņojums un 
radīto atkritumu daudzums un palielināts otr-
reizēji pārstrādāto atkritumu apjoms. Taču vēl 
ir daudz jāstrādā, lai popularizētu efektīvāku 
materiālu un lielākās daļas novatorisko tehno-
loģiju vispārēju izmantošanu.

Uzlabojot resursu izmantošanas efektivitāti, 
tiek mazināta atkarība no izejvielām, veicināta 
optimāla resursu izmantošana un otrreizējā 
pārstrāde, kas var ievērojami samazināt uzņē-
mumu darbības izmaksas.

Pēdējos desmit gados ES resursu ražība — rādī-
tājs, kas raksturo, cik liela saimnieciskā vērtība 
ir saražota attiecībā pret patērēto resursu vie-
nību, — katru gadu ir uzlabojusies par 2,2 %, 
galvenokārt efektivitātes uzlabojumu un pakal-
pojumu augošās nozīmes ekonomikā rezultātā. 
Saskaņā ar rīcības plānu tiek izstrādāti jauni 
resursu efektivitātes uzraudzības un standartu 
noteikšanas instrumenti.

Jauni risinājumi jaunām 
problēmām

“Zaļās” jeb videi nekaitīgas un resursu ziņā 
efektīvas tehnoloģijas ir ļoti svarīgs elements 
vides aizsardzības un resursu efektīvākas 

izmantošanas veicināšanā Eiropā. Šajā jomā 
pasākumi tiek īstenoti ES Vides tehnoloģiju 
rīcības plāna (ETAP) ietvaros. Ekonozares ir 
vienas no visstraujāk augošajām ES tautsaim-
niecības nozarēm, un šajā jomā Eiropa ieņem 
vadošu vietu pasaulē. Eiropa veido apmēram 
vienu trešdaļu pasaules ekotehnoloģiju tirgus, 
kura paredzamā apgrozība līdz 2020.  gadam 
būs vairāk nekā 2,2 triljoni eiro.

Šīs nozares nodrošina ūdens, gaisa un augsnes 
videi nodarītā kaitējuma mērīšanas, novērša-
nas un korektīvo pasākumu risinājumus, kā 
arī tādu problēmu kā atkritumi, troksnis un 
ekosistēmām nodarītā kaitējuma risinājumus. 
Pie tām pieder tādas nozares kā atkritumu un 
notekūdeņu apsaimniekošana, atjaunojamo 
enerģijas avotu apsaimniekošana, konsultāci-
jas par vides jautājumiem, gaisa piesārņojumu 
un ilgtspējīgu būvniecību.

Viena no metodēm, kā noteikt novatorisma 
līmeni, ir salīdzināt piešķirto patentu skaitu. 
ES piešķirto patentu skaits ekonovatorisma 
jomā palielinās, un dalībvalstis, kurām tajā ir 
labākie rezultāti, piešķir 3,5 patentus uz katru 
miljardu eiro no IKP. Tiks izstrādāti standartu 
uzraudzības instrumenti un veicināts Eiropas 
Savienības ekonovatorisma īpatsvars vispārējā 
ES novatorisma politikā. Pie šiem instrumen-
tiem pieder patentēti indikatori, statistikas rīki 
un ikgadēji apsekojumi.

Efektīvāka un tīrāka ražošanaEfektīvāka unEfektīvāka un tīrāka ražošanaEf ktī āk tī āk ž š

tīrāka ražošana
Efektīvāka un tīrāka ražošanaEfektīvāka un tīrāka EEEfektīvāka un tīrāka ražošanaEfektīvāka un tīrāka ražošanaEfektīvāka un tīrākaEfektīvāka un tīrāka

4
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Eiropas Komisija veic pētījumu, lai noskaid-
rotu galvenos ekonozaru attīstības šķēršļus. 
Tajā tiks apskatīts administratīvais slogs un 
novatorisma fi nansēšanas šķēršļi. Tā mērķis ir 
stimulēt ekonozaru izaugsmi, izveidojot uzņē-
mumiem labvēlīgu normatīvo vidi un izpētot 
potenciālu citu nozaru, piemēram, informāci-
jas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT), attīs-
tībai.

http://ec.europa.eu/environment/etap/index_
en.html 

Jauno tehnoloģiju ekoloģisko 
rādītāju pārbaudīšana

Ekonovatorisma vides problēmu atrisināšanas 
potenciāls joprojām ir lielā mērā neizmantots. 
Viens no galvenajiem iemesliem tam ir uztica-
mas informācijas trūkums par rezultātiem. 

Komisija piedāvā izveidot ES mēroga vides 
tehnoloģiju pārbaudes shēmu, ar kuras starp-
niecību tiks nodrošināta neitrāla jauno teh-
noloģiju vides rādītāju pārbaude. Tās pamatā 
būtu brīvprātības un daļējas pašfi nansēšanas 
princips, izmantojot dalībvalstu rīcībā jau eso-
šas institūcijas un profesionālo pieredzi.

Shēmas mērķauditorija ir mazie un vidējie 
uzņēmumi, kam trūkst resursu vai spēju pie-
rādīt jauno vides tehnoloģiju rezultātus, lai 
piesaistītu pirmreizējo ieguldītāju un klientu 
uzmanību. 

Īstenojot shēmu, tiktu pārbaudīti tehnoloģiju 
izstrādātāju apgalvojumi, un pārbaužu rezul-
tāti atzinuma veidā būtu publiski pieejami. 

Rūpniecības pilna videi nekaitīga 
potenciāla izmantošana

Organizācijas var uzlabot efektivi-
tāti, arī izmantojot vides pārvaldī-
bas sistēmas, piemēram, ES Vides 
pārvaldības un revīzijas shēmu 
(EMAS). Tā ir uz brīvprātības 
principa pamatota sistēma, kas 
palīdz optimizēt ražošanas un darba procesus 
un uzlabot resursu izmantošanas efektivitāti.

Shēmas piedāvā lielas priekšrocības tiem, kuri 
apņemas aizsargāt vidi un nemitīgi uzlabo 
darba izpildes kvalitāti. 

Organizācijas var samazināt izmaksas, sama-
zinot resursu, piemēram, enerģijas un ūdens, 
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patēriņu, un pēc iespējas samazinot materiālu 
lietojumu un izšķērdēšanu. Shēmas dalībnieki 
ir ievērojami samazinājuši siltumnīcefekta 
gāzu emisijas, ieviešot ražošanas sistēmu un 
darba procesu izmaiņas. 

Komisija ir pārskatījusi shēmu, lai padarītu to 
pievilcīgāku organizācijām, jo īpaši maziem 
un vidējiem uzņēmumiem, samazinot dalības 
izmaksas un administratīvo slogu.

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_
en.htm 

Palīdzība maziem un vidējiem 
uzņēmumiem

Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) ir Eiropas 
tautsaimniecības mugurkauls. 99 % no visiem 
uzņēmumiem ir MVU, kas nodarbina vairāk 
nekā 100  miljonus cilvēku. Taču daudziem 
MVU ir grūti pilnībā izmantot uzņēmējdarbī-
bas iespējas saprātīgas vides pārvaldības jomā. 
Tas tāpēc, ka trūkst informācijas, nepietiek pie-
redzes, fi nanšu līdzekļu un cilvēkresursu. Eiro-
pas Komisija atzīst grūtības, ar kādām saska-
ras mazie uzņēmumi un cenšas tiem palīdzēt. 

Tā piedāvā atbalstu MVU vairākās iniciatīvās, 
tostarp Palīdzības programma vides tiesību 
aktu ievērošanai (ECAP). Tās mērķis ir uzlabot 
MVU ekoloģiskos rādītājus, palīdzot tiem sākt 
izmantot viegli lietojamas vides pārvaldības 
sistēmas, nodrošinot vietējā līmenī speciālistu 
zināšanu lielāku pieejamību un mērķtiecīgu 
fi nansējumu un informāciju. MVU atbalsta 
organizācijas, tostarp Komisijas Eiropas Uzņē-
mumu tīkls, ir svarīgi programmas īsteno-
šanā iesaistīti partneri, kas aktīvi rosina MVU 
izmantot videi nekaitīgus un energoefektīvus 
risinājumus. Lai to panāktu, tiek sagatavotas 
mācību programmas un izstrādāti īpašiem 
gadījumiem paredzēti praktiski piemēri par 
enerģijas taupīšanu un vides tiesību aktu ievē-
rošanu. Ar šiem pasākumiem tiks papildināts 
atbalsts, kas MVU tiek sniegts ar ES Konkurēt-
spējas un inovāciju programmu, kura atbalsta 
ekonovatorisma pasākumus, nodrošina vieg-
lāku piekļuvi fi nansējumam un stimulē Eiropas 
uzņēmumu konkurētspēju. 

http://ec.europa.eu/environment/sme/  

http://www.enterprise-europe-network.
ec.europa.eu/index_en.htm 

kg006508LV_2.indd   21 12/07/10   08:37



222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

kg006508LV_2.indd   22 12/07/10   08:37



23

Globālas rīcības
atbalsts
s rīcībasrīcība

Ieteicamās prakses 
popularizēšana pasaulē 

Pēdējos gados ir ievērojami palielinājies Eiropā 
importēto patēriņa preču un rūpniecības izej-
vielu daudzums. Tas nozīmē, ka negatīvā 
ietekme uz vidi, ko rada mūsu patēriņš, ir 
jūtama ne tikai mūsu vidē, bet arī visās pasau-
les valstīs, kur ražo preces, ko izmantojam. 
Bieži šīs preces tiek ražotas attīstības valstīs, 
kurām ir vismazāk resursu, lai risinātu augošās 
problēmas, ar kurām sastopas šo valstu vide.

Daudzas no šīm ražotājvalstīm piedzīvo gan 
ekonomisku izaugsmi, gan iedzīvotāju skaita 
pieaugumu. Palielinoties šo valstu attīstības 
līmenim, pieaug arī pieprasījums pēc resur-
siem un enerģijas. Lai nodrošinātu ilgtermiņa 
attīstību un efektīvu resursu izlietojumu, ir 

jāīsteno ilgtspējīga patēriņa un ražošanas poli-
tika. Lai to īstenotu, ES cieši sadarbojas ar 
citām valstīm, lai pasaulē popularizētu pāreju 
uz resursu ziņā efektīvu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni. 

Pie šīs sadarbības pieder arī dalība Marakešas 
procesā, kas palīdz valstīm un reģioniem glo-
bālā līmenī izstrādāt ilgtspējīga patēriņa un 
ražošanas programmas un politikas nostādnes. 
ES arī pārstāv Eiropas reģionu Marakešas pro-
cesa padomdevējā komitejā, kas sniedz kon-
sultācijas 10  gadu programmu kopuma saga-
tavošanas procesā, kas paredzēta šo iniciatīvu 
koordinēšanai. ES Ilgtspējīga patēriņa un ražo-
šanas un ilgtspējīgas rūpniecības politikas rīcī-
bas plāns ir svarīgs ieguldījums gan Marakešas 
procesā, gan 10 gadu programmu kopumā kā 
reģionāls rīcības plāns. 

Globālas rīcības atbalsts

4
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Pāreja uz ilgtspēju

Reaģējot uz vajadzību uzlabot Āzijas rūpnie-
cības situāciju piesārņojuma un energoefek-
tivitātes jomā, Eiropas Komisija ir uzsākusi 
programmu SWITCH Asia. Programmas 
mērķauditorija ir mazie un vidējie uzņēmumi, 
un tā popularizē videi nekaitīgas tehnoloģijas 
un metodes, kā arī patēriņa ieradumu maiņu, 
kuras rezultātā patērētāji izvēlas ražojumus un 
pakalpojumus, kas nodara mazāku kaitējumu 
videi. Tā palīdz mazināt nabadzību gan tieši, 
palielinot nodarbinātību un ienākumus (ražo-
šanas apjomu un konkurētspējas palielināša-
nās rezultātā), gan netieši, uzlabojot, dzīves 
apstākļus (samazinot ūdens un gaisa piesārņo-
jumu un saražoto atkritumu daudzumu).

Eiropas Komisija atbalsta arī valstu līmeņa 
apaļā galda diskusijas par ilgtspējīgu patē-
riņu un ražošanu, lai apmainītos ar pieredzi 
un ieteicamo praksi. Apaļā galda diskusijas 

jau ir sarīkotas Ķīnā, Indijā un Dienvidāfrikas 
Republikā.

Tiek īstenoti arī citi pasākumi, kuru mērķis 
ir popularizēt oglekļa dioksīda emisiju zema 
līmeņa tehnoloģiju un videi nekaitīgu ražo-
jumu un pakalpojumu izveidi un izplatību. ES 
turpina strādāt, lai veidotu dialogu par tirdz-
niecības politiku un rūpniecību un kopīgi 
sasniegtu mērķi — tarifu atcelšanu šādām pre-
cēm un pakalpojumiem. Lai attīstības valstu 
tirgos nonāktu ilgtspējīgāki produkti un eko-
novatoriskiem uzņēmumiem nodrošinātu jau-
nas iespējas, ir svarīgi pieņemt starptautiskus 
vides un energoefektivitātes standartus.

http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/
regional-cooperation/environment/switch_
en.htm

http://esa.un.org/marrakechprocess/

Starptautiskā ekspertu grupa resursu ilgtspējīgas pār-
valdības jomā ir zinātniska struktūra, ko 2007.  gadā 
izveidoja Eiropas Komisija un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vides programma, lai veiktu neatkarīgu 
novērtējumu tam, kā resursu izmantošana visā to dzī-

ves ciklā ietekmē vidi, un sniegtu konsultācijas par šīs ietekmes mazināšanu. Ekspertu 
grupa konsultē valdības un organizācijas un nodrošina ilgtspējīga patēriņa un ražoša-
nas politikas nostādņu izveidei svarīgu stabilu zināšanu bāzi. Tās mērķis ir palielināt 
resursu izmantošanas efektivitāti pasaulē un izjaukt cēloņsakarību starp ekonomisko 
izaugsmi un vides stāvokļa pasliktināšanos.

Politikas veidošana, 
pamatojoties uz 
zinātni
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Izvēlieties ražojumus, kuru iepakojumā izmantots maz mate-

riāla, un, ja iespējams, iegādājieties uzpildes traukus. Šādi tiek 

samazināts lieki patērēto resursu daudzums un enerģijas patēriņš.

Taupiet enerģiju. Izslēdziet apgaismojumu un iekārtas, un 

izņemiet no kontakta uzlādes ierīces, ja tās nelietojat.

Domājiet, pirms iepērcieties. Izmetot neapēstos pārtikas produktus, tiek izšķērdēta enerģija, resursi 

un nauda. Pērciet tikai jums patiešām nepieciešamos produktus un pārbaudiet to derīguma termiņu.

Pievērsiet uzmanību marķējumam. ES ekomarķējums, ko var viegli atpazīt pēc logotipa, kurā attē-

lota puķe, tiek piešķirts videi visnekaitīgākajiem ražojumiem un pakalpojumiem, sākot no krāsas līdz 

kempinga pakalpojumu sniedzējiem. Pirms elektroierīču vai elektronikas iegādes apskatiet, vai tai ir 

ES energoefektivitātes marķējums, kurā norādīts, cik daudz enerģijas šīs ierīces patērē. 

Dodieties ekoloģiskās brīvdienās. Arvien vairāk ceļojumu biroju piedāvā ilgtspējīgas ceļojumu 

iespējas, izvēloties naktsmītnes vai ceļošanas veidus, kas mazāk ietekmē vidi, vai nodrošinot jums 

iespēju paveikt kādu labu darbu vides stāvokļa uzlabošanā.

Izmantojiet sezonas piedāvājumus. Pērciet un ēdiet vietējo zemnieku sezonas augļus un dārzeņus. 

Tādējādi netiks patērēta enerģija un resursi pārtikas produktu pārvadāšanai lielos attālumos vai to 

intensīvai audzēšanai siltumnīcās.

Ēdiet mazāk gaļas. Gaļas ražošana ir daudz resursietilpīgāka un daudz vairāk ietekmē vidi nekā citu 

pārtikas produktu ražošana, tāpēc, samazinot uzturā patērētās gaļas daudzumu, varat dot savu iegul-

dījumu vides aizsardzībā.

Izvēlieties videi nekaitīgu elektroenerģiju. Lielākajā daļā valstu tagad ir energoapgādes uzņēmumi, 

kas var piegādāt jūsu mājoklim vai darbavietai elektroenerģiju, kura iegūta no atjaunojamiem enerģi-

jas avotiem. Ja vēlaties vēl vairāk saudzēt vidi, varat pats ģenerēt elektroenerģiju, uzstādot mājās vēja 

turbīnas, saules bateriju paneļus vai fotoelementus. Daudzas pašvaldības piedāvā fi nansiālu atlīdzību 

elektroenerģijas mikro ražotājiem.

Automašīnas vietā izmantojiet citus pārvietošanās veidus. Palīdziet atvieglot satiksmes sastrēgu-

mus un samazināt sauszemes transportlīdzekļu radīto gaisa piesārņojumu, izmantojot sabiedrisko 

transportu vai pārvietojoties ar velosipēdu vai kājām.

Taupīgi izmantojiet ūdeni. Neatstājiet krānu ieslēgtu, kamēr tīrāt zobus, jo tiek izniekots vērtīgs 

dzeramais ūdens.

10 darbības, kas 
palīdzēs samazināt 
jūsu negatīvo 
ietekmi uz vidi
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