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OTESHA RĪCĪBAS PLĀNS

Rīcības plāns transportam

Otesha Rīcības Plāns ir rīcības plāns, ko izstrādājuši
Eiropas PILSOŅI, lai veicinātu samērīgu patēriņu
ilgtspējīgā sabiedrībā.
Rīcības plāns apvieno rekomendācijas un ieteikumus,
kuri tiek adresēti:
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• Vietējām organizācijām un sabiedrībai;
• Vietējai un nacionāla mēroga izpildvarai un
lēmējvarai;
• Eiropas līmeņa lēmumu pieņēmējiem.
Vietējie ieteikumi tiks izmantoti, lai informētu un diskutētu
vietējā un valsts mērogā par samērīga patēriņa
veicināšanu vietējā sabiedrībā, bet ar izstrādātajiem
ieteikumiem Eiropas līmenī tiks iepazīstināti katras
projekta partnervalsts Eiropas Komisijas deputāti
rekomendāciju iedzīvināšanai Eiropas likumdošanā.
Ieteikumi ir izstrādāti 7 sekojošās jomās:
1 • Transports
2 • Izklaide un tūrisms
3 • Enerģija
4 • Apģērbs
5 • Pārtika
6 • Atkritumi un pilsētu attīstība
7 • Citi ieteikumi

Izklaide un atpūta
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Enerģēt ika

4

Apģē rbs

5

Pārtika

6

Atkritumi un pi lsētu attīstība

7

Citi i eteikumi
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R ĪCĪBAS PLĀNS T RANSPO RTAM

1.1

Vietējām organizācijām un sabiedrībai:

1.1.1

1.2

Pārmērīgas automašīnu izmantošanas vietā veicināt komplekso
velosipēdu/automobiļu/tramvaju/vilcienu/autobusu lietošanu.

Vietējai un nacionāla mēroga izpildvarai un lēmējvarai:

1.2.1

Veidot daļējas dotēšanas sistēmu tām personām, kuras izmanto
vai iegādājas velosipēdus vai elektriskos velosipēdus;

1.2.2

Veicot pilsētas transporta plūsmas plānošanu, pievērst lielāku
uzmanību veloceliņu plānošanai un izbūvei;

1.2.3

Stimulēt kombinētās pārvietošanās iespējas, plānojot velosipēda
un sabiedriskā transporta izmantošanas plūsmas (atļaut ienest
velosipēdus metro, tramvajos, vilcienos un autobusos);

1.2.4

Organizēt velosipēdu izdales vai īres sistēmas pašvaldībās.

1.3

Eiropas lēmumu pieņēmējiem:

1.3.1

Izveidot pilsētās ieviešamu attiecību starp veloceliņu garumu un
iedzīvotāju skaitu vai ielu kopgarumu;

1.3.2

Pilnveidot publisko dzelzceļu tīklu Eiropā.
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IZKLA IDE UN ATPŪTA

2.1

Vietējām organizācijām un sabiedrībai:

2.1.1

Pilnveidot informācijas sistēmu par ilgtspējīgu un eko tūrismu un
paplašināt tā pieejamību lokālā un Eiropas mērogā;

2.1.2

Veicināt atbildīgu tūrismu.

2.2

Vietējai un nacionāla mēroga izpildvarai un lēmējvarai:

2.2.1

Atbalstīt un pilnveidot tūrisma jomā iesaistīto dalībnieku tīklu
(tūrisma aģentūras, uzņēmējorganizācijas, informācijas centri un
citas iesaistītās organizācijas);

2.2.2

Stimulēt izmaiņas tūrismā un uzņēmējorganizācijās, lai tie
resursu patēriņā kļūtu ilgtspējīgi (enerģija, ūdens, pārtika,
sociālā pieeja).
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Eiropas lēmumu pieņēmējiem:

2.3.1

Samazināt pievienotās vērtības nodokli atbildīgā un eko tūrisma
piedāvātājiem;

2.3.2

Atbalstīt izmaiņas tūrisma nozarē, veicinot samērīgu (taupīgu)
līdzekļu un materiālu izmantošanu, vai īstenot šo procesu kā
obligātu prasību.
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ENE RĢĒT IKA

Valsts un Eiropas lēmumu pieņēmējiem:

3.1

Neitralizēt enerģijas ražošanas monopolu un veicināt ražošanas
decentralizāciju.

3.2

Veicināt vietējās un globālās ražošanas sistēmu kombinēšanu
saistībā ar dabas resursu daudzveidību (piem., kartēt vēja vai
saules enerģiju, lai optimizētu dabas resursu izmantošanu atkarībā
no teritoriālās pieejamības).

3.3

Paredzēt investīcijas pasākumiem, kas samazina energoresursu
ietekmi uz vidi.

3.4

Daudzi pilsoņi ir gatavi samazināt enerģijas patēriņu, bet šī
procesa aktivizācijai un paplašināšanai nepieciešams sniegt vairāk
informācijas un attīstīt sapratni reģionālā, valsts un pat Eiropas
līmenī, kā arī samazināt nodokļus atjaunojamās enerģijas iekārtām.

4

A pģērbs

4.1

Vietējām organizācijām un sabiedrībai:

4.1.1

Atbalstīt vietējo lietotu preču veikalu tīklus;

4.1.2

Attīstīt lietoto preču maiņas punktus;

4.1.3

Popularizēt sabiedrībā dabisko materiālu apģērbu lietošanu.

4.2

Eiropas lēmumu pieņēmējiem:
Atbalstīt tekstilindustrijas, kas izmanto vietējos, Eiropā audzētos
produktus (piemēram, kaņepes, lini), un labot regulas Eiropas
lauksaimniecības politikā, samazinot nodokļus apģērbu ražošanā
no dabiskām izejvielām.
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PĀ RT IKA

Šī sadaļa ir būtiska, jo tā ietver visu Eiropas pilsoņu pamatvajadzības.
Pieaugot bioloģiskās, gadatirgu un vietējā tirgus pārtikas tirdzniecības
aktivitātēm, ir palielinājusies iedzīvotāju vēlme veicināt šīs iniciatīvas.

5.1

Organizācijām un vietējai sabiedrībai:
Atbalstīt vietējos un sezonas produktus;
Situācijas analīze un pētījumi liecina, ka bioloģiskās
lauksaimniecības un amatnieku produkti bieži vien ir dārgāki par
masu produkciju, tāpēc mēs esam izstrādājuši rekomendācijas
dažādiem līmeņiem.

5.2

Vietējai un nacionāla mēroga izpildvarai un lēmējvarai:

5.2.1

Izveidot bio/eko produktu grāmatu kā atlaižu vai kuponu sistēmu,
kas ļauj jauniešiem un iedzīvotājiem ar zemu ienākumu līmeni
biežāk lietot bioloģiski tīros produktus;

5.2.2

Palielināt finansējumu un veicināt „īsās” ķēdes pārtikas
ražošanas iniciatīvas (organizācijām, kur ražotājs ar patērētāju
tiekas nepastarpināti);

5.2.3

Palielināt ekoloģisko un bioloģiski tīro produktu minimālo
procentuālo īpatsvaru masu tirdzniecībā (lielveikalos, tirgos).
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PĀ RT IKA

5.3

Eiropas mērogā un Eiropas lauksaimniecības politikā jāietver:

5.3.1

Saglabāt ES lauksaimniecības budžetu, orientējot to ilgtspējīgas
lauksaimniecības virzienā;

5.3.2

Stimulēt bioloģiskās lauksaimniecības pārtikas produkcijas
ražošanu, kas patērē mazāk resursu (izmanto mazāk
minerālmēslu, enerģijas, ūdens u.c.);

5.3.3

Veicināt vietējo produktu patēriņu vietējā tirgū, nevis intensīvu
lauksaimniecības produktu eksportu;

5.3.4

Attīstīt un integrēt alternatīvus procesus lauksaimniecībā, kas
balstās uz labākajām sociālajām un kultūras vērtībām;

5.3.5

Meklēt alternatīvas sojas pārtikas importam un stimulēt Eiropā
audzētu proteīnu (lupīnas, āboliņu, kaņepes, sojas u.c.)
izmantošanu cilvēku uzturā un dzīvnieku barošanai;

5.3.6

Piemērot piesardzības principu un ievērot patērētāju tiesības
būt informētam par ĢMO (Ģenētiski Modificētiem Organismiem):
5.3.6.1

aizliedzot eksperimentālo kultūru audzēšanu atklātā
laukā;

5.3.6.2

finansēt neatkarīgu pētījumu par ĢMO;

5.3.6.3

izveidot obligātu procentu aprēķinu pārdošanā esošo
preču sastāvam, kas tieši vai netieši satur ĢMO.
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ATK RI TUM I UN PI LSĒTU ATTĪSTĪBA

Organizācijām un vietējai sabiedrībai:
6.1

Attīstīt un realizēt sociālās kampaņas par atkritumu
apsaimniekošanu.

Eiropas mērogā:
6.2

Izstrādāt ierobežojošus noteikumus preču iepakojumam;

6.3

Ieviest noteikumus ekoloģiskā iesaiņojuma un pārstrādes
sistēmu veicināšanai (ieskaitot maksu par pudelēm un citām
pārstrādājamām precēm).

Pilsētu attīstība:
6.4

Izveidot Eiropas direktīvu, kas noteiktu proporcijas starp apbūvi
un zaļo zonu.

7

C ITI IETEI KUM I

7.1

Vietējā un Eiropas līmenī pastiprināt obligātās prasības ekoloģiskās
produkcijas piedāvājuma paplašināšanai masu tirdzniecībā.

Kā arī Eiropai būtu:

illustration

7.2

Jāizveido neatkarīgs no Eiropas Savienības līdzekļiem finansēts
ārējs audits Eiropas mērogā, kas sertificētu bioloģisko un ekoloģisko
produkciju;

7.3

Jāpieņem 0 % PVN likme ekoloģiskās lauksaimniecības produkcijai
un jāpalielina nodokļu likme intensīvi ražotiem produktiem, kas nav
ilgtspējīgi.

OTESHA 1 ACTION PLAN
KONTEKSTS
Mēs, Eiropas pilsoņi, esam patērētāju sabiedrība tas ir vienojošs faktors visām mūsu Eiropas valstīm.
Patēriņš ir atkarīgs no resursiem, bet mēs apzināmies,
ka samērīgs patēriņš ir nepieciešams nākamajām
paaudzēm un tas ir nepieciešams ilgtspējīgas
attīstības kontekstā.
2010. gada laikā projektā „City Zen”2 iesaistījās
piecu valstu partnerorganizācijas, desmitiem vietējo
organizāciju katrā valstī un vairāk nekā 1000 visas
Eiropas iedzīvotāju. Apvienojot Otesha Influence3 (arī
projektu „City Zen”) projektu kopumu, 18 organizācijas
no 9 valstīm ir gada garumā strādājušas, lai veiktu
situācijas analīzi par samērīga patēriņa problēmām un
labo praksi vietējā un valsts līmenī.
Projekta partneri izstrādāja vietēja mēroga ieteikumus
samērīga patēriņa veicināšanai ilgtspējīgas attīstības
kontekstā. 2010.gada septembrī uz kopīgu konferenci
pulcējās 90 City Zen dalībnieki, lai dalītos izstrādātajās
vietējās un valsts rekomendācijās un lai kopīgi
izstrādātu rekomendācijas iesniegšanai Eiropas
Komisijai samērīga patēriņa veicināšanai visā Eiropā.

Apkopojot partnervalstu situācijas analīzes aprakstus,
var secināt, ka attiecībā uz atbildīgu patēriņu Eiropā ir
šādas problēmas:
- Efektīvu izpratnes veicināšanas kampaņu, sabiedrisko
aktivitāšu un investīciju par atbildīgu patēriņu trūkums;
- Visās projekta partnervalstīs atbildīga patēriņa
produktu cena ir augstāka par masu produkciju;
- Spēcīgas nesamērīga patēriņa tradīcijas mūsu
sabiedrībā;
- Vārdu „atbildīgs patēriņš” viltus izmantošana
mārketinga stratēģijās un sociālajās kampaņās;
- Masveidīga ne „zaļu” un nesamērīga patēriņa preču
ražošana;
- Intensīva automašīnu (ar ne „zaļo” enerģiju)
izmantošana;
- Iniciatīvas par samērīgu patēriņu ir neregulāras;
- Cilvēku uzvedības un vērtību mainīšana ir ļoti lēns
process.
Otesha « alive dream » in Swahili language
www.city-zen.eu
3
www.otesha.fr
1
2

FRANCE

Pistes Solidaires
www.pistes-solidaires.fr

Pistes-Solidaires’ aim is to promote the exchange
and meeting of young people on an international
scale and to encourage values such as sustainable
and responsible development through non-formal
education for all.
Pistes-Solidaires a pour mission de favoriser l’échange
et la rencontre des jeunes.
Pistes-solidaires promeut l’éducation au développement
durable, une éducation populaire, pour tous, par tous.

Wervel

BELGIUM

www.wervel.be

HUNGARY

Fekete SereG
www.fekete-sereg.hu

ITALY

Cesie

www.cesie.org

LATVIA

Gulbene District Council
www.gulbene.lv

This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija
[paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās
informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
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www.staph.fr

