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1. IEVADS 
 
Klimata pārmaiņas ir nozīmīgākais globālais apdraudējums. Lielākā daļa jaunāko zinātnisko 
pētījumu un ziņojumu par klimata pārmaiņām1 apstiprina, ka pašreizējās Zemes klimata 
sasilšanas cēlonis ir cilvēku darbība, galvenokārt fosilo degvielu lietošana, lauksaimniecības 
metodes un pārmaiņas zemes lietojumā. Klimata pārmaiņas ir sākušās, un ir pierādījumi, ka tās 
paātrinās. 20. gadsimta laikā vidējā gaisa temperatūra Eiropā palielinājās par vairāk nekā 0,9°C. 
Vienpadsmit no iepriekšējiem no divpadsmit gadiem (1995. – 2006. gads) var ierindot starp 
12 siltākajiem gadiem, kas reģistrēti pasaulē kopš 1850. gada, Kalnu glečeri, sniega sega un 
ledus vidēji ir samazinājušies abās puslodēs. Salīdzinot ar 1990. gadu, ir aplēsts, ka laikposmā 
no 1980. gada līdz 21. gadsimta beigām planētas temperatūra paaugstināsies diapazonā no 1,8°C 
(1,1 – 2,9°C) līdz 4°C (2,4 – 6,4°C) saskaņā ar IPCC aprēķinātiem citiem scenārijiem2. 
 
Zemes sasilšanai jau ir izmērāmas sekas, un nākotnē tai ir paredzamas tālejoša un dārga 
ietekme. Sekas būs nenovēršamas, un tās skars gan Eiropu, gan citus pasaules reģionus. Tādēļ 
būs jāizstrādā virkne pielāgošanās pasākumu. Mums vēl ir laiks dot ievērojamu pretsitienu 
klimata pārmaiņu ietekmei. Taču tam vajadzēs spēcīgus un agrīnus pasākumus, lai samazinātu 
siltumnīcefekta gāzes (GHG) emisiju un pēc iespējas ātrāk stabilizētu GHG koncentrāciju 
atmosfērā. Nākamo 20 gadu laikā piemērotajiem politikas pasākumiem būs vislielākā nozīme. 
Jo vairāk tiek atlikta emisijas samazināšana, jo vairāk apdraudētas ir iespējas panākt zemāku 
stabilizācijas līmeni, jo lielāks kļūst spēcīgas klimata pārmaiņu ietekmes risks. Saskaņā ar 
jaunāko IPCC ziņojumu, 2030. gadā GHG pasaulē pārsniegs pašreizējo līmeni par 25 % līdz 
90 %. Aptuveni divas trešdaļas no GHG emisijas palielinājuma pasaulē radīs jaunattīstības 
valstis. Tomēr emisija uz vienu iedzīvotāju 2030. gadā būs ievērojami lielāka attīstītajās valstīs. 
Eiropas Komisija uzskata, ka klimata pārmaiņas obligāti jāierobežo līdz 2 C virs līmeņa, kāds 
bija pirmsindustrializācijas laikmetā, lai novērstu smagas, bīstamas un neatgriezeniskas sekas. 
Lai to panāktu, 2050. gadā pasaules līmenī GHG emisiju vajadzēs samazināt par 50 % no 
pašreizējā līmeņa, un pat vēl vairāk attīstītajās valstīs un reģionos.  
 
Ekonomiskie ieguvumi, pārvarot klimata pārmaiņas tagad, daudzkārt atsver paredzamās 
izmaksas. N. Stern ziņojuma skaidri teikts, ka ,,ja mēs nerīkosimies, klimata pārmaiņu 
vispārējās izmaksas un riski līdzināsies ne mazāk kā 5 % IKP zaudējumam ik gadus tagad un uz 
visiem laikiem. Ja ņem vērā plašāku risku un ietekmes diapazonu, zaudējumu aplēses var 
paaugstināties līdz 20 % no IKP un vairāk. Turpretī darbības izmaksas – siltumnīcefekta gāzes 
emisijas samazināšana, lai novērstu klimata pārmaiņu vissliktāko ietekmi – var ierobežot līdz 
aptuveni 1 % pasaules IKP ik gadus”. Turklāt šajā pārskatā klimata pārmaiņas ir uzlūkotas kā 
,,lielākā un plašākā jebkad pieredzētā tirgus neveiksme” (N. Stern, 2007. gads, Nobeiguma 
kopsavilkums, VI punkts) 
 
Tā kā klimata pārmaiņām būs sekas pasaules mērogā, tās arī jārisina globāli, īstenojot radikālus 
pasākumus. ES jau ir spērusi radikālus soļus savas GHG emisijas jautājuma risināšanai kopš 
90. gadu sākuma. Starptautiskā līmenī ES bija viena no galvenajām dalībniecēm, izstrādājot un 
īstenojot divus galvenos līgumus par klimata pārmaiņām – ANO 1992. gada Vispārējo 
konvenciju par klimata pārmaiņām3 un tās 1997. gada Kioto protokolu4. Turklāt Bali konferencē 
2007. gada decembrī ES neatlaidīgi pieprasīja plānu pasaules mēroga visaptverošam nolīgumam 

                                                 
1 Īpašu uzmanību ir piesaistījuši divi jaunākie pētījumi: Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 4. novērtējuma 

ziņojums(IPCC, 2007) un N. Stern pārskats par globālās sasilšanas ekonomiskajām izmaksām (N. Stern, 2007). 
2 Īss pārskats par faktiem un apdraudējumiem, kas saistīti ar klimata pārmaiņām, sniegts šajā tīmekļa vietnē: 

http://www.greenfacts.org/en/climate-change-ar4/index.htm#1  
3 http://unfccc.int/2860.php 
4  http://unfccc.int/2830.php 
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par klimata pārmaiņām laikposmam pēc 2012. gada, kā arī piedāvāja apņemties līdz 
2020. gadam panākt 30 % samazinājumu no 1990. gada līmeņa, ja citas attīstītās valstis 
apņemsies veikt tādus pašus pasākumus. Konferencē noteica, ka sarunas par turpmāko klimata 
nolīgumu ir jāpabeidz līdz 2009. gada beigām. Turklāt tika atzīti ANO Klimata pārmaiņu 
starpvaldību padomes (IPCC) nesen veiktā zinātniskā novērtējuma atzinumi, un kā viens no 
tiem arī nepieciešamība ievērojami samazināt GHG emisiju pasaules mērogā, lai novērstu to, ka 
globālā sasilšana sasniedz bīstamu līmeni. 
 
ES pašlaik tiek apspriestas un pētītas turpmākās darbības iespējas daudzās politikas jomās. 
2008. gada 28. janvārī Eiropas Komisija ierosināja tiesisku pasākumu kopumu (,,20/20/20 
2020. gadā”)5 , atbildot uz ES 2007. gada marta augstākā līmeņa sanāksmē panākto vienošanos 
Vācijas prezidentūras laikā.  
 
Eiropas Parlaments noteicis cīņu pret klimata pārmaiņām par galveno prioritāti. 2007. gada 
aprīlī tika izveidota pagaidu komiteja klimata pārmaiņu jautājumā. Komitejas uzdevums ir 
formulēt priekšlikumus ES turpmākajai integrētajai politikai attiecībā uz klimata pārmaiņām un 
koordinēt Parlamenta nostāju sarunās par klimata politikas starptautiskajiem noteikumiem pēc 
2012.gada. Komitejai jāierosina atbilstīgi pasākumi visos līmeņos, pievienojot gan to finansiālās 
ietekmes novērtējumu, gan bezdarbības izmaksas. Komiteja sagatavos detalizētu ziņojumu, un 
tādējādi EP nostāja būs zināma savlaicīgi pirms nozīmīgās ANO konferences, kas notiks 
2009. gada decembrī Kopenhāgenā. 
 
Klimata pārmaiņu apkarošanai ir vajadzīga vienota pieeja un centieni dažādās politikas jomās. 
Šis raksts attiecas uz strukturālo un kohēzijas politiku, proti, lauksaimniecību, zivsaimniecību, 
kultūras un izglītības politiku, transportu un reģionālo politiku klimata pārmaiņu problēmas 
risināšanā.  

 
Šīs nozares būs īpaši svarīgas, jo dažas no tām 

• īpaši skars klimata pārmaiņas (piemēram, lauksaimniecību, zivsaimniecību, piekrastes 
reģionus), 

• ir klimata pārmaiņu izraisītājas (piemēram, transports un zināmā mērā arī 
lauksaimniecība), 

• var horizontāli veicināt risinājumus (reģionālā un kultūras politika, kā arī 
lauksaimniecība). 

 
Šā raksta mērķis ir sniegt pārskatu par problēmām, izaicinājumiem un politikas iespējām šajās 
nozarēs. 

 
 
 

                                                 
5 Priekšlikuma mērķis ir palielināt energoefektivitāti par 20 %, samazināt siltumnīcefekta gāzes (GHG) emisiju par 

20 % un panākt 20 % atjaunīgās enerģijas daļu ES energopatēriņā, un to visu panākt līdz 2020. gadam. Turklāt 
bija priekšlikums par 10 % biodegvielas daļu transportlīdzekļu degvielā 2020. gadā. Pasākumu kopuma galvenie 
elementi ir: a) modernizēta un paplašināta emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ETS), kurā iesaistīti lielākie 
industriālie emitenti; b) saistoši valsts mērķi tām nozarēm, kuras nav iekļautas ETS, piemēram, būvniecībai, 
transportam, lauksaimniecībai un atkritumiem; c) jauna pieeja atjaunīgās enerģijas mērķu veicināšanai, kurā atkal 
iekļauti saistoši valsts mērķi; d) jauni noteikumi, lai veicinātu oglekļa uztveršanu un uzglabāšanu; jaunas 
pamatnostādnes par vides stāvokli. EK, Eiropas Komisija, 2008. gads. Komisijas paziņojums: 20 un 20 
2020 gadā, Eiropas klimata pārmaiņu iespēja, COM(2008) 30. 
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2. LAUKSAIMNIECĪBA UN KLIMATA PĀRMAIŅAS 
 
2.1. Lauksaimniecība ir aktivitāte, kas saistīta ar teritoriju un ir 

atkarīga no klimatiskajiem apstākļiem 

Klimata pārmaiņas ietekmē visu tautsaimniecības nozaru kopumu. Lauksaimniecība nešaubīgi ir 
tā nozare, kura ir visvairāk apdraudēta, ņemot vērā tās atkarību no klimatiskajiem apstākļiem un 
ģeogrāfiskiem ierobežojumiem.  
 
Lauksaimniecība ir ekonomiska darbība, kas ieņem centrālo vietu dabas vidē, kurā sastopamais 
līdzsvars ir jāievēro un jāoptimizē. Šajā nolūkā lauksaimniecība uztur vidi un to apstrādā. Bez 
lauksaimniecības patiešām nevar būt runa par teritoriju.  
 
Eiropā (ES-27) lauksaimniecībā izmantotās platības aizņem 183,2 miljonus ha, vai 47 % kopējās 
Eiropas Savienības teritorijas. Kopā ar mežiem, pamatnodarbošanās aizņem 78 % Eiropas 
teritorijas (EK, 2007a, 13 un 132). Tātad lauksaimniecība un mežkopība ir galvenās atbildīgās 
par 4/5 no Eiropas platību apsaimniekošanu. Šajā kontekstā tās kļūst par pamata ekoloģisko 
līdzsvaru nodrošinājumu. 
 
Pamatojoties uz to, lauksaimniecības politikas pakāpeniski pievieno pamatnodarbošanās 
tradicionālajai funkcijai - pārtikas preču ražošanai - citas dimensijas, piemēram, teritorijas 
plānošanu, vides pārvaldi vai enerģijas vai biovielu ražošanu.  
 
Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformas process, kas šodien ir centrēts uz tā saukto 
veselības pārbaudi, apliecina Kopienas iestāžu pieaugošo interesi par jaunām sastāvdaļām. 
Komisijas 2007. gada 20. novembra paziņojums (EK, 2007b), kas pašlaik tiek apspriests 
institūciju iekšienē, nešaubās raksturot klimata pārmaiņas kā galveno problēmu, ar kuru Eiropas 
lauksaimniecībai būs jāsaskaras nākotnē. Kopā ar citām savā starpā cieši saistītām tēmām, daudz 
efektīgāka ūdens pārvalde, biodiversitātes aizsardzība un ar bioenerģijas iespējām saistīta 
optimāla apsaimniekošana ir sastāvdaļas, kuras netiešā veidā varētu integrēties cīņā pret klimata 
pārmaiņām. 
 
2.2. Lauksaimniecība – atbildīgā par klimata pārmaiņām un to upuris 

Eiropas lauksaimniecība ar 477 miljoniem t ir atbildīga par nenozīmīgu daļu (9,2%) no gāzu 
emisijas, kas izraisījušas ES–27 siltumnīcas efektu, konkrēti ar oglekļa dioksīdu (5,3%) no 
slāpekļa minerālmēslu sadalīšanās augsnē, un lopkopības emitēta metāna (3,9%)6.  
 
Turklāt šīs emisijas samazinās. Tik tiešām, laika periodā no 1995.līdz 2005. gadam 
lauksaimnieciskas izcelsmes emisijas ir samazinājušās par 20% ir sagaidāma to samazināšanās 
par 23% līdz 2010. gadam, pie nosacījuma, ja tiek ieviesta Kopienas agroklimatiskā stratēģija 
pareizas mēslošanas prakses, dzīvnieku barošanas, enerģijas patēriņa vai notekūdeņu 
pārvēršanās metānā (biogāze) lopkopības rezultātā kontroles veicināšanai.  
 
Turklāt, lauksaimniecība ir (galvenokārt) klimata pārmaiņu upuris un tā var noteicošā veidā dot 
savu ieguldījumu cīņā pret sasilšanu. Jāatzīmē vispirms tās funkcija ražot atjaunojamās 
enerģijas resursus, kas ir līdzvērtīgi 3,4 miljoniem t naftas (2005), kas nepārprotamā veidā 
kompensē klimata pārmaiņu izraisītās sekas. Mežu pienesums ir vēl nozīmīgāks : to produkcija 
ir līdzvērtīga 63 miljoniem t naftas/gadā 2005. gadā.  

                                                 
6 Avoti : EK 2007a, 13 un 160; EK 2008. 
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Ar klimatu saistīto risku novēršana turklāt sniedz lauksaimniecībai jaunas iespējas: no biomasas 
ražota produkcija, kas var aizstāt fosilos resursus, no vienas puses, un oglekļa uztveršana 
augsnēs, kas varētu tikt atbalstīta, no otras puses. Tomēr attiecībā uz šiem punktiem jāatrisina 
vairāki jautājumi: tā kā runa ir par pirmo virzienu, biodegvielas attīstības nosacījumu iekļaušana 
valstu politikās (tas, ko mēs saucam par enerģētikas problēmu) un tā kā runa ir par oglekļa 
uztveršanu, jautājums par iespējamu nekaitīgas lauksaimnieciskās darbības kompensēšanu KLP 
un/vai ar Kioto Protokolu saistīto projektu ietvaros (kas norāda uz vides problēmu par labu 
ilgtspējīgai lauksaimniecībai).  
 
Pastāv arī ekonomikas problēma, kas jāpārvar, konkrēti, cīņa pret cenu un ienākumu 
nestabilitāti, kuru klimata svārstības padara vēl grūtāku. Noslēdzot jāmin, ka lauksaimnieciskai 
un mežkopības darbībai būs jāatrisina liela teritoriāla problēma: tā kļūst par Eiropas stratēģijas 
dabas katastrofu novēršanā neatņemamu instrumentu, jo tā aizņem un apsaimnieko teritorijas, 
pasargā tās no atstāšanas novārtā, augsnes erozijas vai ugunsgrēku riskiem. 
 
2.3. Lauksaimniecība un klimata pārmaiņas : problēmas, kas jārisina 

Klimata pārmaiņas izraisa četras problēmas, uz kurām KLP būs jāsniedz atbilde: 

2.3.1. Teritoriālā problēma: dabas katastrofu novēršana 

Ar klimatu saistītie riski (plūdi, laika maiņa, sausums un/vai mežu ugunsgrēki) īpaši skar 
lauksaimniecības un mežkopības darbības. Pēdējos gados piedzīvotie plūdi un sausums jau 
paātrina klimata pārmaiņu ietekmi ilgtermiņā uz lauksaimniecību : dabas nelaimes, kurām 
šobrīd ir ārkārtēju dabas katastrofu statuss, nākotnē varētu kļūt par parādībām, kas bieži 
atkārtojas7. 
 
Jāatzīmē, ka klimata sasilšanas sekas visās teritorijās nav viendabīgas. Kas attiecas uz 
nokrišņiem, ES patiesībā veido pārejas zonu, kuru varētu skart nokrišņu palielināšanās ziemeļu 
daļā un to samazināšanās dienvidos. Iedarbībai uz ražīgumu turklāt ir tiešas ietekmes uz kultūru 
ekofizioloģiju rezultāts, ko izraisa paaugstināta oglekļa dioksīda klātbūtne atmosfērā, kas 
savukārt veicina fotosintēzi un pagarina augu augšanas periodu, un netiešas ietekmes, kas 
saistīta ar pluviometriju un ūdens resursu pieejamību, sausuma riskiem un augšņu eroziju 
sekām.  
 
Šajā kontekstā, kuru iespaido spriedze starp savstarpēji konkurējošiem ūdens izmantošanas 
veidiem, lauksaimnieciskās apūdeņošanas jautājums tiks noteikti uzdots valstu un Eiropas 
līmeni viskritiskākajās situācijās. Tas nozīmē, ka turpmākajos gados lauksaimniecības politiku 
līmenī parādīsies hidroloģijas problēma. 

2.3.2. Vides un hidroloģijas problēma: ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstība 

Lauksaimniecība ir būtiska vides politiku sastāvdaļa caur biodiversitātes un dabas resursu 
aizsargāšanu un cīņu pret piesārņojumiem.  
 
Lauksaimniecības nozare pirmajā mirklī šķiet kā pirmā ūdens resursu izmantotāja, īpaši 
Vidusjūras valstīs mākslīgās apūdeņošanas dēļ. Dažās dienvidu dalībvalstīs apūdeņojamās 
platības var būt līdz pat 1/5 no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm kopumā. Tās ir platības, 
kuras nepārstāj palielināties. Kopš 1985. gada apūdeņojamās teritorijas ap Vidusjūru ir 

                                                 
7  Eiropas sausuma observatorija, kuru pārvalda Joint Research Centre (JRC), sniedz precīzas ziņas par šo parādību 

evolūciju. No otras puses, Eiropas Komisija šobrīd attīsta pārrobežu sadarbības sistēmu krīžu pārvaldībai.  
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palielinājušās par 20%. Šajās valstīs ūdens apjomi, kas tiek novirzīti apūdeņošanai, var sasniegt 
apmēram 75% no kopējā ūdens patēriņa.  
 
No vides un agroklimatiskā skatījuma, lauksamniecība kā galvenā ūdens patērētāja ir daudzu 
ārēju kā pozitīvu tā negatīvu seku izraisītāja. Kas attiecas uz pozitīvajām sekām, tā ir galvenā 
Eiropas ainavu blīvuma un dažādības garantētāja, atbildīgā par oglekļa uztveršanu augsnēs 
teritoriju līmenī un tā veicina augu un dzīvnieku valsts biodiversitāti. Ja jānorāda negatīvās 
sekas, vispirms jāuzsver retu resursu izšķērdēšana intensīvas apūdeņošanas vai īslaicīgas 
lauksaimnieciskās darbības izraisītas gruntsūdeņu izsīkšanas dēļ. Dabas resursu pārmērīga 
izmantošana dažās dienvidu zonās turklāt izpaužas kā nopietna augšņu erozija, pārtuksnešošanās 
un ūdeņu pārsāļošanās.  
 
Bet pastāv arī ūdens kvalitātes apdraudējums : ūdens inficēšana ar aizsardzības līdzekļiem, 
slāpekļa izraisīts piesārņojums, konkrēti audzēšanas fermās koncentrācijas vai virszemes ūdeņu 
straumes aiznestu fosfora izdalījumu (minerālmēslu vai nozīmīga apjoma lopkopības darbības 
rezultātā radīto notekūdeņu) rezultātā.  
 
Atbildot uz uztura vajadzībām, Eiropas lauksaimniecībai vajadzēs turpmāk samierināt 
tautsaimniecības sasniegumus ar ekoloģisko efektivitāti ilgtspējīgas attīstības perspektīvā. 

2.3.3. Enerģētikas problēma: biomasas ražošana 

Saskaroties ar fosilās enerģijas avotu krājumu ierobežotību un saskaņā ar saistībām, ko tā 
uzņēmās Kioto protokolā, ES ir uzsākusi enerģijas piegādes avotu diversifikācijas stratēģiju, lai 
nodrošinātu savas enerģētiskās vajadzības.  
 
Biodegvielas un biomasas attīstība varētu (teorētiski) veicināt šī mērķa sasniegšanu. Tomēr 
jāņem vērā, ka valstu stratēģijām attiecībā uz biodegvielu attīstību, varētu būt negatīva ietekme 
uz vidi, atkarībā no to izmantošanas veida. Tik tiešām, plānotā biodegvielu, kas ražotas no 
biomasas, izplatīšanās, slēptu vairākus potenciālos riskus : attiecībā uz ūdens kvalitāti, 
gadījumos, ja kā izejviela tiktu izmantota kukurūza ; uz ūdens piesārņojumu un augšņu eroziju, 
ko izraisa minimālu agronoma kvalifikācijas prasmju koncentrācija dažos reģionos ; uz 
iespējamu normu attiecībā uz pesticīdu nogulšņu klātbūtni nepārtikas nolūkos audzētu augu 
neievērošanu ; un, visbeidzot, attiecībā uz izejvielu cenu strauju kāpumu, ja šī izplatīšanās 
novestu pie spekulatīvām svārstībām nākotnes tirgos.  
 
Visu iepriekš minēto iemeslu dēļ, Komisijas piedāvājumi veselības pārbaudes 2008 ietvaros 
uzsver valsts politiku nepieciešamību jau tagad pievērsties otrās paaudzes biodegvielu attīstībai 
(par bāzi izmantojot nogulsnes un koka celulozi). Šajā kontekstā, potenciālie ar biodegvielas 
izplatīšanos saistītie riski tiktu samazināti uz laiku. 

2.3.4. Ekonomikas problēmas: riska pārvaldība 

Klimata pārmaiņu ietekme uz ražīgumu palielinās cenu nestabilitāti, kura jau ir pastiprinājusies 
tirgus atvēršanas un globalizācijas ietekmē. Cenu nestabilitāte nozīmē riskus, tātad runa ir par šo 
risku pārvaldību. Kontekstā, kuru daudz vairāk apdraud ar vidi, veselību un ekonomiku saistītas 
nejaušības, KLP nevarēs izvairīties no padziļinātām pārdomām par daudz efektīgākiem 
mehānismiem, lai varētu samazināt ražošanas un ienākumu svārstības. Tās rīcībā būs 
nepieciešami atjaunoti instrumenti individuālo risku segšanai (apdrošināšana, savstarpējās 
palīdzības fondi) un visbeidzot tai vajadzēs pastiprināt starpprofesionālās pārvaldības spējas.  
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Saistībā ar 2008. gada veselības pārbaudi Komisija jau ir piedāvājusi 2010. – 2013. budžeta 
gadam palielināt katru gadu par 2 % obligāto lauksaimniecības tirgus politikas atbalstu 
modulāciju. Minētās summas varētu tikt izmantotas risku pārvaldībai kā pasākumi, kas 
savienojami ar Pasaules tirdzniecības organizācijas (PTO) prasībām. Eventuāli katrā nozarē 
atsevišķi varētu tikt izskatīti papildus pasākumi spēkā esošo tirgus pielāgošanas mehānismu 
nākotnē ietvaros (piemēram, drošības tīkli). 
 
2.4. Ceļā uz ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību: 2008. gada 

veselības pārbaude 

Noslēdzot jāuzsver, ka lauksaimniecības nozarei nākotnē būs jāpieliek vēl vairāk pūļu, lai 
samazinātu klimata pārmaiņu sekas. Iepriekš pieminētās problēmas saistībā ar cīņu pret 
sasilšanu būs ekonomiskas dabas, jo būs nepieciešams uzņemties izdevumus, lai tām stātos 
pretī. Zināmā mērā KLP vajadzēs uzlabot adaptācijas pasākumus un īpaši pastiprināt jau 
ieviestos pasākumus, lai novērstu inficēšanos, veicinātu pareizas lauksaimniecības praksi, 
atbalstītu intensīvo ražošanas sistēmu, kas patērē ūdeni, adaptāciju un/vai transformāciju, 
pārvaldīt jaunus klimatiskos un tirgus riskus, un, in fine, uzlabot saimniecību enerģētisko un 
hidroloģisko efektivitāti.  
 
Komisijas iesniegtie priekšlikumi veselības pārbaudes 2008 ietvaros jau vērsti uz finansējuma 
sadales ražošanai sistēmu darbības spēju un pastāvošo lauku attīstības pasākumu 
nostiprināšanu, lai adaptētu KLP jaunajām problēmām.  
 
Tik tiešām, kopš 2003. gada ieviestā atbalstu atsaiste ir samazinājusi ražošanas stimulēšanu, 
neskatoties uz tirgus signāliem. Turklāt, lauku attīstības atbalsta pasākumu nosacījumi („cross-
compliance”), ievērojot Kopienas spēkā esošo likumdošanu, skaidri atbild uz nepieciešamību 
integrēt KLP un vides aizsardzības politiku. Nākotnē būs nepieciešams mobilizēt nosacījumus 
atbalstam uz mērķiem, kas saistīti ar klimata pārmaiņām, vai labāku ūdens pārvaldību, 
izmantojot tiesību normas un labas lauksaimniecības prakses norādījumus.  
 
No otras puses, ar lauksaimniecību saistīti vides pasākumi, kas ietverti KLP otrajā pīlārā, jau 
tagad vairumā gadījumu tiek raksturoti kā tādi, kam ir pozitīva ietekme uz ūdens kvalitāti, 
biodiversitātes aizsardzību un cīņu pret augsnes eroziju. Tie konkrēti finansē pesticīdu vai 
minerālmēslojuma samazināšanu lauksaimnieciskajā ražošanā un apūdeņošanas racionalizāciju. 
Minētie pasākumi, kas ir piemēroti Natura 2000 zonām (kas aizņem 10% no ES-27 
lauksaimniecības platību), tāpat arī veicina līdzsvaru starp tautsaimniecības aktivitātēm un vidi, 
kā arī biodiversitātes un ainavas saglabāšanu. ES-27 līmenī, ar lauksaimniecību saistīti vides 
pasākumi nebūt nav finansiāli nozīmīgākie jaunās lauku attīstības politikas 2007. -2013. gadam 
ietvaros. Tie sasniegs 22% no kopējiem Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 
(FEADER) maksājumiem (EK, 2007a, 26). Nākotnē būs nepieciešams nostiprināt šo 
lauksaimniecības – vides sadaļu, ar nolūku mazināt klimata pārmaiņas, uzlabot ūdens pārvaldi 
un, iespējams, attīstīt otrās paaudzes biodegvielas. 
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2.5. Ar klimata pārmaiņām saistītas problēmas Parlamenta 2004. –
2009.  gada likumdošanas darbā 

Eiropas Parlaments jau tagad velta arvien pieaugošu darbu pie klimata seku uz lauksaimniecisko 
darbību kopuma. Papildus daudzskaitlīgiem atzinumiem, kas nosūtīti Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komisijai (COMENVI) kā kompetentai par vides ietvara 
likumdošanas pamatiem, Lauksaimniecības un lauku attīstības komisija (COMAGRI) ir 
pieņēmusi 3 iniciatīvas ziņojumus, kas tieši skar ar lauksaimniecību un klimatu saistītās 
problēmas: 

2.5.1. Par risku un krīžu pārvaldību lauksaimniecības nozarē 

Komisijas 2005. gada Paziņojums par risku un krīžu pārvaldību lauksaimniecības nozarē8 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komisija (COMAGRI) ļāva paust savu viedokli par šo tēmu 
iniciatīvas ziņojumu formā9. Vispirms locekļi bija novērojuši, ka riskiem, ar kuriem saskaras 
lauksaimnieciskā ražošana un kurus izraisa klimata pārmaiņas, augsnes nolietošanās, ūdens 
trūkums vai ģenētisko resursu kritums, erozija, būs tendence pieaugt gan to dažādības, gan 
apmēra, gan arī biežuma ziņā. Komisija izteica iebildes attiecībā uz filozofiju, kas veido 
Komisijas priekšlikumus un kuri vienīgi vērsti uz kompensēšanu un atlīdzību, un nevis 
novēršanu. Tā lūdz Komisijai aplūkot ar lielāku uzmanību instrumentus, kuri varētu ļaut 
izvairīties no apmaiņu liberalizācijas izraisītas cenu krišanas vai krīzēm tirgos. 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komisija (COMAGRI) tāpat arī uzskatīja, ka ņemot vērā 
problēmjautājumus, būtu absolūti nepieciešams paaugstināt kredītus, kas piešķirti krīžu 
novēršanai, tai skaitā kredītus, kas atlikti rezervē. Visbeidzot tā pauda viedokli, lai krīžu 
pārvaldības lauksaimniecībā politika pamatotos uz elastīgumu un plurālistisku pieeju, uzskatot, 
ka vienīgā krīžu pārvaldības modeļa izvēle nav dzīvotspējīga, ņemot vērā apdrošināšanas 
sistēmu daudzveidību un teritoriālās atšķirības. 

2.5.2. Par teritoriālo problēmu: bažas par dabas katastrofu ietekmi uz 
lauksaimniecību 

Pēc tam, kad EP bija pieņēmis vairākas rezolūcijas10 par dabas katastrofām, ka vairākkārtīgi 
piedzīvotas 2005. gadā, Lauksaimniecības un lauku attīstības komisija (COMAGRI) sagatavoja 
iniciatīvas ziņojumu par ugunsgrēku, sausuma un plūdu lauksaimnieciskiem aspektiem11.  
 
Plenārsēdes adoptētā rezolūcija atgādināja, ka dabas katastrofas skar ilgtspējīgu attīstību, ciktāl 
tās pastiprina demogrāfisko pagrimumu laukos, padziļina erozijas un pārtuksnešošanās 
problēmas, kaitē ražošanas sistēmām un apdraud biodiversitāti; tā vēlējās Vidusjūras valstīm 
specifisku dabas katastrofu kā sausums un ugunsgrēki atzīšanu ; pieprasīja no Kopienas īstenu 
stratēģiju attiecībā uz katastrofām, kas ietvertu dažādus un elastīgus finansu līdzekļus; uzsvēra, 
ka plaša zemnieku saimniecību tīkla un politikas, kas veicina ilgtspējīgas ražošanas metodes, 
eksistēšana veido pamatnosacījumus sausuma un mežu ugunsgrēku apkarošanai ; ieteica, lai 
valstu vai reģionu attīstības programmās prioritāte tiktu piešķirta pasākumiem, kas vērsti uz 
katastrofu iemeslu novēršanu (darbi hidraulikas jomā, ūdens ekonomija, cīņa pret eroziju utt.); 
un prasīja izveidot Eiropas sausuma observatoriju. 

                                                 
8  KOM (2005) 74. 
9  Graefe zu Baringdorf ziņojums (2005/2053(INI) - A6-0014/2006 - P6-TA(2006)0067). 
10  2005. gada 14. aprīļa, 2005. gada 12. maija un 2005. gada 8. septembra rezolūcijas. 
11  Capoulas Santos ziņojums (2005/2195(INI) - A6-0152/2006 - P6_TA(2006)0222). 



Uzdevums, kas strukturālās un kohēzijas politikas jomās jāveic saistībā ar klimata pārmaiņām 
 

PE 405.382 8

2.5.3. Par jauno KLP: ziņojums par paziņojumu par 2008. gada veselības 
pārbaudi 

KLP veselības pārbaudes ietvaros, 20. novembra Komisijas paziņojums12 deva ieganstu 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komisija (COMAGRI) sagatavotam iniciatīvas 
ziņojumam13, kas atbild uz vairumu no uzdotajiem jautājumiem par mijiedarbību starp klimatu 
un lauksaimniecību. Cita starpā komisijas locekļi: 1) pareizas lauksaimnieciskās darbības 
adaptāciju, ņemot vērā vides un ražošanas nosacījumu attīstību (klimata pārmaiņas, ūdens 
pārvaldība, biomasa); 2) uzskata, ka, ja beznosacījumu tiešajiem maksājumiem vairs 
nevajadzētu pastāvēt, tad jāaprobežojas ar galveno normu ievērošanas kontroli; 3) uzskata tāpat 
arī, ka vides, klimata un epidēmiju risku un cenu nestabilitātes lauksaimniecības tirgos 
palielināšanās priekšā, ir pilnīgi nepieciešams ieviest papildu pasākumus šo risku novēršanai, 
kas kalpotu kā drošības tīkls; 4) uzsver, ka atjaunojamās enerģijas piegāde nevar notikt kaitējot 
lopkopībai, pārtikas nekaitīgumam, ilgtspējīgai attīstībai un biodiversitātei; tāpēc tie pieprasa 
pietiekamu līdzekļu piešķiršanu otrās pakāpes biodegvielas izpētei un attīstībai; visbeidzot, 5) 
komisijas locekļi uzskata, ka jaunajai KLP vajadzēs vairāk koncentrēties uz teritoriālās 
kohēzijas un lauku reģionu integrētas attīstības aspektiem, pakalpojumu vai īpašu izdevumu 
kompensāciju un risku pārvaldību; kā rezultātā attiecības starp pirmo un otro pīlāru būs pilnībā 
jādefinē no jauna. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12  Vid. Note (2). 
13  Rapport Goepel (2007/2195(INI) - PE 398.676v01-00). 
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3. KLIMATA PĀRMAIŅAS UN ZIVSAIMNIECĪBA 
 
3.1. Ievads 

Klimata pārmaiņu ietekme uz zivsaimniecību skars nozari, kurai jau ir raksturīga pilnīga resursu 
izmantošana, kas ievērojami – labvēlīgi vai nelabvēlīgi – ietekmē lielāko daļu komerciālo zivju 
resursu. Šīs ekosistēmas produktivitātes pārmaiņas dziļi ietekmēs zvejniecības ilgtspējību. 
Turklāt ārkārtēju klimatisku norišu biežumam un intensitātei, iespējams, ir vislielākā ietekme uz 
zvejniecības nozares nākotni gan iekšzemes, gan jūras sistēmā. 
 
Reaģējot uz iepriekšējām klimata pārmaiņām un svārstībām, jūras ekosistēmas ir izveidojušas 
pielāgošanās spēju. Taču ir paredzams, ka turpmāko klimata pārmaiņu ātrums būs daudz lielāks 
nekā iepriekšējās dabiskās pārmaiņas un sugu dzīvotspēju apdraud konkurējošas ietekmes – 
zvejniecība, ģenētiskās daudzveidības zudums, dzīvotņu iznīcināšana, piesārņojums, ievestās un 
invazīvās sugas un slimību ierosinātāji. 
 
Zvejniecība un klimata pārmaiņas ietekmē viena otru, un tās nevar aplūkot kā atsevišķus 
jautājumus. Zvejniecība izraisa pārmaiņas atsevišķu sugu izplatībā, demogrāfijā un resursu 
struktūrā un tiešas vai netiešas pārmaiņas apdzīvotības ģeogrāfiskajā daudzveidībā un jūras 
ekosistēmu bioloģiskajā daudzveidībā, padarot tās jutīgākas pret tādu papildu stresu kā klimata 
pārmaiņas. 
 
3.2. Augstas ticamības pakāpes prognozes par klimata pārmaiņu 

ietekmi14 

Ir daudz paredzējumu par procesiem kas saistīti ar klimata pārmaiņām, taču zinātniskas 
vienprātības pakāpe par katru no šiem paredzējumiem ir ļoti atšķirīga. Tomēr vispārēja 
zinātniska vienprātība valda uzskatos par dažiem procesiem, kas saistīti ar ūdens īpašību 
pārmaiņām un hidrogrāfiskām pārmaiņām. 

3.2.1. Ūdens īpašību pārmaiņas 

Temperatūra paaugstināsies un jūras līmenis pacelsies 
 
Pagājušā gadsimta laikā planētas vidējā temperatūra ir paaugstinājusies aptuveni par ~0.6°C, un 
jūras līmenis ir pacēlies par 0.17 m. Paredz, ka 21. gadsimtā Eiropas jūras piekrastes klimats 
turpinās sasilt, prognozējot, ka jūras ūdens virsmas temperatūra katrā desmitgadē paaugstināsies 
par 0.2°C. 
 
Atlantijas okeāna ziemeļaustrumos, kur klimata pārmaiņas ritējušas strauji, notikusi zivju un 
planktona strauja pārvietošanās pola virzienā. Ir paredzams, ka izplatības un produktivitātes 
pārmaiņas turpināsies Arktikas ilgstošas sasilšanas un atdzišanas dēļ. Paredzams, ka dažām 
pārmaiņām būs labvēlīgas sekas zivju ražošanai, taču citos gadījumos reproduktīvās spējas 
pazemināsies un resursi kļūs atkarīgi no zvejas līmeņa, kas agrāk bija ilgtspējīgs. Notiek 
lokalizēta izzušana pašreizējo apjomu robežās, it īpaši saldūdens un diadromām.... sugām, 
piemēram, lašiem un storēm. 
 
 
 
                                                 
14   Eiropas Parlamenta veiktais pētījums ,,Klimata pārmaiņas un Eiropas zivsaimniecība”(EP 2007a).  
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Modelēšanas novērtējumi paredz okeāna paskābināšanos 
 
Nākamo 100 gadu laikā paredz okeāna virsmas pH samazinājumu par 0,3 līdz 0,5 vienībām, un 
nākamo 300 gadu laikā par 0,3 līdz 1,4 vienībām. 
 
Sāļums mainīsies 
 
Ziemeļu jūrās un Baltijas jūrā gaidāma sāļuma samazināšanās, bet Vidusjūrā paredzama sāļuma 
palielināšanās. 
 
Klimata pārmaiņas var smagāk ietekmēt daļēji slēgtas jūras nekā atklātas jūras  
 
Prognozē, ka Baltijas jūrā sāļums samazināsies par 8 % līdz 50 % un jūras ūdens virsmas 
temperatūra paaugstināsies par 2 līdz 4°C. Ziemeļjūras reģionā sāļuma prognozes ir dažādas, 
paredzot paaugstināšanos un pazemināšanos dažādos Ziemeļjūras apgabalos. Paredz, ka jūras 
ūdens virsmas temperatūra paaugstināsies par aptuveni 1,6°C līdz 3,0°C Ziemeļjūras ziemeļos 
un par 3,0°C līdz 3,9°C Ziemeļjūras seklākajos dienvidu apgabalos. 
 
3.3. Hidrogrāfiskās pārmaiņas 

Sasilšanas un ledus kārtas samazināšanās dēļ turpmāk ražošana var palielināties dažos polārajos 
reģionos, taču attīstības dinamiku tropiskajos reģionos nosaka citi procesi, un ražošana var 
samazināties ūdens staba samazinātās vertikālās sajaukšanās un tās rezultātā samazinātās barības 
vielu pārstrādes dēļ. 
 
Pavājināsies Atlantijas okeāna siltuma un sāļuma ietekmētais ūdens riņķojums. 
 
Ziemeļjūras un Arktisko reģionu ūdens masas savstarpēji iedarbojas, mainoties aukstajām un 
siltajām ūdens straumēm, kuras dzen Atlantijas okeāna siltuma un sāļuma ietekmētais ūdens 
riņķojums. Klimata pārmaiņas ietekmē straumes intensitāti. Pašlaik lēš, ka straumes intensitāte 
jau ir samazinājusies par 30 %. Taču maz ticams, ka cirkulācija pilnībā apstāsies; tas spēcīgi 
ietekmētu pašreizējiem modeļiem (piemēram, jūras līmeņa paaugstināšanās par 1 m Ziemeļjūrā 
īstermiņa un pasaules jūras līmeņa paaugstināšanās par 0.5 m ilgtermiņā, tropisko nokrišņu 
joslas pārbīde uz dienvidiem un biomasas samazināšanās Atlantijas okeānā par 50 %). 
 
Ziemeļatlantijas svārstību ietekme uz Eiropas jūras ekosistēmu 
 
,,Ziemeļatlantijas svārstības” (NAO) nosaka atmosfēriskās norises Ziemeļatlantijā, ietekmējot 
visus jūras trofiskos līmeņus. Komerciālo zivju savākšanās baros ir saistīta ar NAO indeksu, kā 
liecina mencu dzimtas zivju uzplūdi (attiecībā uz mencām, pikšām, hekiem un saidām) 
Ziemeļjūrā un siļķu un sardīņu bari Atlantijas ziemeļaustrumos. NAO ir ārkārtīgi 
neprognozējamas, kaut gan ir iespējams rekonstruēt NAO pēc jūras ūdens virsmas temperatūras. 
NAO indeksa analīze un saistība ar novēroto ietekmi uz jūras ekosistēmu var dot iespēju 
izveidot modeļus turpmākās ietekmes prognozēšanai. 
 
Noslāņošanās palielināsies. 
 
Klimata pārmaiņas izraisa arvien lielāku Baltijas jūras, Ziemeļjūras un Vidusjūras noslāņošanos. 
Ūdens masas noslāņošanās rada dabiskas barjeras, kur organismi var koncentrēties vai kuras 
organismiem ir jāpārvar. Noslāņošanās palielinās, paaugstinoties sāļumam un temperatūrai. 
Palielināta noslāņošanās kavē sajaukšanos ar dziļūdeni un samazina barības vielu 
papildināšanos. 
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Mainīta cirkulācija un noslāņošanās mainīs organismu ģeogrāfisko izplatību. 
 
Straumēm ir svarīga loma tādu organismu kā planktona un zivju pārnešanā lielos attālumos, un 
tādējādi straumes var palielināt to izplatības apgabalu. No otras puses, straumes darbojas arī kā 
bioģeogrāfiskas barjeras starp ūdens masām straumes abās pusēs. Tās samazina organismu 
apmaiņu pāri straumei. Sasilšana var izraisīt piekrastes straumju pavājināšanos, tādējādi 
samazinot izplatību piekrastes straumē un salaužot barjeru starp piekrastes un atklātās jūras 
ūdeni. Tas var izraisīt tādu organismu izplatības apgabala paplašināšanos, kuri iepriekš bija 
iesprostoti krasta tuvumā. Visas šīs parādības ietekmē (labvēlīgi vai nelabvēlīgi) sākotnējo 
ražošanu. 
 
3.4. Klimata pārmaiņu ietekme15 

Daudzu zivju sugu izplatības un produktivitātes nesenās pārmaiņas ar augstu ticamību var 
attiecināt uz reģionālā klimata mainīgumu, piemēram, uz El Ninjo dienvidu svārstībām. 
 
Ziemeļjūras nākotnes iespējams scenārijs temperatūras paaugstināšanās, augstas NAO un 
Atlantijas okeāna ūdens pastiprināta pieplūde. Šā scenārija rezultātā samazinātos Atlantijas 
mencu bari, pašreizējās zivju sugas (mencas, siļķes un brētliņas) pārvietotos uz dienvidiem un 
notiktu dienvidu sugu (sardīņu un anšovu) invāzija. 
 
Ar klimata pārmaiņām saistītie procesi gan tieši, gan netieši ietekmē izplatību, produktivitāti un 
komerciāli izmantoto zivju resursu izzušanu. Gaidāmās sekas nelabvēlīgi un labvēlīgi ietekmēs 
jūras produktivitāti.  

3.4.1. Tiešā ietekme iedarbojas uz psiholoģiju un izturēšanos un maina augšanu, 
attīstību, reproduktīvās spējas, mirstību un izplatību 

Temperatūra ir zivju ekoloģiskās nišas galvenā daļa. Zivīm ir tieksme izvēlēties tādas termiskās 
dzīvotnes, kas iespējami palielina to augšanas ātrumu. Tomēr ir grūti paredzēt temperatūras 
pārmaiņu ietekmi uz zivīm, jo zivju plašu izplatību ietekmē ne tikai temperatūra, bet arī barības 
pieejamība un piemērotas nārstošanas vietas. Nelielas temperatūras pārmaiņas var būt ārkārtīgi 
svarīgas zivju resursu nārstošanai un augšanas ātrumam. Ir novērotas zivju un zooplanktona 
daudzuma un izplatības pārmaiņas, kas saistītas ar jūras temperatūras paaugstināšanos. Tādējādi 
tieša un netieša klimata ietekme var izraisīt pārmaiņas zivju populācijā, svešu sugu invāziju un 
par sugu izzušanu. 
 
Klimata pārmaiņas ietekmē komerciālo zivju sugu daudzumu un izplatību. Klimata maiņas tieši 
ietekmē indivīdu izdzīvošanas koeficientu, izkliedēšanos, auglību un uzvedību un tādējādi arī 
daudzumu un izplatību. Ir grūti izteikt prognozes, sugu izplatības un šo pārmaiņu dinamikas 
noteikšanā svarīga nozīme ir ne tikai klimata ietekmei, bet arī daudziem citiem faktoriem. 
Turklāt klimata pārmaiņas rada netiešu iedarbību augšupejošo procesu dēļ, kas saistīti ar 
fitoplanktona un zooplanktona ražošanas svārstībām. 
 
Klimata pārmaiņas ir saistītas ar daudzu ūdeni apdzīvojošu sugu – augu, zivju, koraļļu un 
zīdītāju – masveida mirstību, kaut gan atbilstīgu datu trūkums sarežģī cēloņu noteikšanu. 
 

                                                 
15  EP, 2007a. 
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3.4.2. Netieša ietekme maina produktivitāti, struktūru un sastāvu ekosistēmās, 
no kurām atkarīga zivju barība un patvērums. 

Klimata pārmaiņu netiešā ietekme galvenokārt saistīta ar pārmaiņām barības tīklā vai 
populācijas pārvietošanos. Taču šie procesi var būt cieši saistīti. 

3.4.2.1. Ar barības tīklu saistītā pārmaiņu ietekme 

Klimata izraisītie traucējumi barības tīklā ietekmē komerciālo sugu izdzīvošanu un 
produktivitāti. 
 
Zivju izdzīvošanai un produktivitātei ir ārkārtīgi svarīgi, lai zivju kāpuru stadijā parādītos 
atbilstīgs daudzums attiecīgā izmēra zooplanktona. Klimata pārmaiņu dēļ daudzi planktona 
taksoni ir pavirzījušies uz priekšu sezonālajos ciklos. Tas rada atšķirības, kuras spēcīgi ietekmē 
komerciālo zivju resursu izdzīvošanu un produktivitāti. Ja temperatūra joprojām paaugstināsies, 
šādi traucējumi jūras barības tīklā turpināsies un ietekmēs komerciālo zivju daudzumu un 
izplatību. Līdzsvara maiņa starp meroplanktonu un holoplanktonu un tādējādi starp jūras dibena 
un jūras augšējo slāņu floru un faunu ietekmē zivju kāpuru izdzīvošanu. 
 
Klimata pārmaiņu ietekme uz planktonu izraisa pārmaiņas zivju populācijā. 
 
Daudzas komerciālās zivju sugas ir tieši atkarīgas no planktona. Zivju sugas, kuras barojas ar 
planktonu, it īpaši sardīnes un anšovi, svārstoties klimatam, demonstrē spēcīgas dabiskās 
svārstības. Ar klimata sasilšanu saistītie pētījumi atklāja pāreju no ziemeļu sugu dominances un 
dienvidu sugu dominanci. Robežu pārvietošana, izmantojot vairāk nekā 60 dažādas Ziemeļjūras 
zivju sugas, pusei no šīm sugām atklāja robežu pārvietošanos ziemeļu virzienā. Dažas sugas var 
būt sasniegušas izturības robežu, piemēram, mencas Ziemeļjūrā, kā rezultātā to populācija virzās 
uz ziemeļiem. Mencu samazināšanās bija saistīta ar zooplanktona mainīto sugu sastāvu, tā 
resursu samazināšanos un mazāku vidējo izmēru. Iespējams, tas var būt saistīts ar klimata 
pārmaiņām. Dažu populāciju maiņa var izraisīt resursu pilnīgu zudumu reģionālā līmenī. 
 
Klimata pārmaiņu ietekme uz komerciālo sugu medījumu un dabiskajiem ienaidniekiem 
 
Galveno komerciālo zivju sugu biotiskās vides svarīgi organismi ir šo zivju medījums un 
dabiskie ienaidnieki. Zivju sugām, kuras pārtiek no planktona, galvenais medījums ir mazi un 
airkāji. Kā barības tīkla svarīgai daļai to reakcijai uz klimata ietekme ir izšķiroša nozīme 
industriālo zivju resursu produktivitātē. 

3.4.2.2. Ar populācijas pārvietošanos saistītā pārmaiņu ietekme 

Klimata pārmaiņas var izraisīt zivju populācijas pārvietošanos un svešu sugu invāziju, dodot 
iespēju izplatīties jaunos apgabalos gan konkurējošām, gan patogēnām sugām. Tas var izraisīt 
arī sugu izzušanu vai mainīt zivju populācijas raksturīgo izturēšanos, izraisot zivju resursu 
daudzuma pārmaiņas laika vai telpas izteiksmē, vai mainot to migrācijas ceļus. 
 
Eiropas piekrastes ūdeņos arvien biežāk sastopamas invazīvās sugas. 
 
Bioloģiskā invāzija ir kļuvusi par globālo pārmaiņu saskatāmāko elementu. Dažreiz invāzijas 
izraisa vai veicina mainīgie klimata apstākļi. Bioloģiskā invāzija var mainīt bioloģisko 
daudzveidību un dabisko ekosistēmu darbību, un var radīt ievērojamus ekonomiskus 
zaudējumus. 
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Klimata pārmaiņas izraisa komerciālo sugu populācijas pārmaiņas 
 
Temperatūras vai sāļuma svārstības rada pārmaiņas mijiedarbībā (barības organismi, plēsēji, 
konkurenti, reprodukcija), izraisot populācijas maiņu. Nepieciešams veikt pētījumus par 
populācijas un kopienu līmeņiem, jo tieša klimata ietekme uz indivīdiem tieši nepārveidojas par 
pārmaiņām zivju populācijas izplatībā un daudzumā. 
 
Silto ūdeņu zivju sugas pārņem ,,aukstās” ekosistēmas 
 
Dažas silto ūdeņu zivju sugas ir pārņēmušas ,,aukstās” ekosistēmas, un auksto ūdeņu sugas, 
kuru daudzums ,,siltajās” ekosistēmās bija nosacīti liels, ir kļuvušas skaitliski ļoti nelielas vai 
izzudušas. Tā kā aplūkotās sugas nereti tiek stipri izmantotas, ir grūti noteikt tiešu cēlonisku 
attiecību starp temperatūru un izplatības modeli. Attiecībā uz zivju resursu iespējamo attīstību 
klimata pārmaiņu ietekmes dēļ drošas prognozes par iespējams izteikt tikai par dažām 
pastiprināti pētītām sugām (piemēram, Atlantijas mencu). Atdalīšana no citiem ietekmes 
faktoriem ir sarežģīta, un ir vajadzīgs pētījums. 
 
3.5. Iespējamā ietekme uz iekšzemes zivsaimniecību un 

akvakultūru16 

3.5.1. Iekšzemes zivsaimniecība 

Klimata pārmaiņām ir tieša ietekme – nokrišņu samazināšanās un lielāka iztvaikošana, un 
netieša ietekme, kad apūdeņošanai izmanto vairāk ūdens, lai kompensētu samazinātos nokrišņus. 
 
Daudzas iekšzemes zivsaimniecības apdraud ūdens režīma maiņa, kura vissliktākajos gadījumos 
izraisa veselu ezeru un ūdensceļu pazušanu. 
 
Iekšzemes zivsaimniecību apdraud arī nokrišņu un ūdens apsaimniekošanas pārmaiņas. 

3.5.2. Akvakultūra 

Akvakultūras ražošana strauji palielinās, un lēš, ka 2030. gadā tā tuvosies nozvejotajai 
produkcijai. 
 
Akvakultūras turpmākā attīstība ir atkarīga arī no piemērotu barības resursu nepārtrauktas 
pieejamības, kas nekādā gadījumā nav garantēta. 
 
Akvakultūra rada zināmus papildu draudus zvejniecībai, un akvakultūras attīstība var ietekmēt 
zvejniecības dzīvotspēju, stājoties pretī klimata pārmaiņām. 
 
Akvakultūru apdraud: 

• spriedze, ko rada paaugstināta temperatūra un skābekļa patēriņš un samazināts pH, 
• nedroša turpmākā ūdens piegāde, 
• ekstremāli ūdens apstākļi, 
• biežāki slimību un saindēšanās gadījumi, 
• jūras līmeņa paaugstināšanās un interešu konflikts ar krasta nocietinājumiem un 
• nedrošas turpmākās zivju miltu un eļļas piegādes no zvejas saimniecībām. 

 

                                                 
16  Pasaules zivju produkcija un klimata pārmaiņas, Brander. ICES 2007. 
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Taču ir paredzama gan labvēlīga, gan nelabvēlīga ietekme. Labvēlīgas vai nelabvēlīgas ietekmes 
sadalījums pa reģioniem var būt ļoti dažāds. Nav zināms, vai labvēlīgā ietekme līdzsvaros 
nelabvēlīgo ietekmi, vai otrādi. 
 
Viena no labvēlīgajām ietekmēm ir iespējama ražīguma palielināšanās, pateicoties pieaugošam 
augšanas ātrumam un barības pārvēršanas efektivitātei, ilgākai augšanas sezonai un jaunu 
apgabalu izmantošanai, samazinoties ar ledu pārklātām teritorijām. Akvakultūrā varētu būt 
iespējama jaunu sugu ieviešana. 
 
No otras puses, ir paredzama tāda negatīva ietekme kā termiskais stress auksto ūdeņu sugām, 
slimības un uzņēmība pret slimībām. Iespējami arī kaitējumi zivju fermām ārkārtas ūdens 
apstākļu dēļ. Iespējams, ka vajadzēs pārvietot ražošanas centrus uz piemērotākām vietām 
atbilstīgi mainītajiem vides apstākļiem. Turklāt pastāv bažas, ka karstuma viļņiem var būt 
ievērojama ekonomiskā ietekmē it īpaši tajās ražošanas vietās, kas izvietotas seklā ūdenī tuvu 
krastam. Akvakultūras palielinātais pieprasījums pēc zivju miltiem palielina procesa nestabilitāti 
tāpat kā El Ninjo dienvidu svārstības (ENSO). El Ninjo ilgtermiņa ietekme uz klimata 
pārmaiņām nav zināma. 
 
3.6. Iespējamās politikas izvēles17 

3.6.1. Klimata nenoteiktība un politikas izvēles 

Zivsaimniecības pamatā ir atjaunīgie resursi. Klimata nenoteiktība dažādā mērā skar lielāko daļu 
no šiem resursiem. Tādējādi zivsaimniecības resursus un klimata nenoteiktību saista dažādi 
savstarpēji ietekmējoši faktori – hidrogrāfiski, vides vai ekoloģiski. 
 
Paredzams, ka noskaidrotā galvenā ietekme uz turpmāko zivsaimniecības produkciju būs 
pakāpeniska ar tiešu reakciju un savstarpēju mijiedarbību. Taču jūras ekosistēmas var reaģēt uz 
pārmaiņām fiziskajā vai bioloģiskajā ietekmē netieši, kad tiek pārsniegta sliekšņa vērtība un 
notiek ievērojamas pārmaiņas sugu sastāvā, produkcijā un dinamikā. Netiešas pārmaiņas var būt 
grūti paredzamas, un parasti tās strauji ietekmē produktivitāti un sugu sastāvu. Pat tad, ja šādas 
netiešas reakcijas notiek, nav īsti zināms, kā un kādos apstākļos. Tas ir galvenais ierobežojums 
jūras ekosistēmu turpmākā stāvokļa prognozēšanai. 
 
Atjaunīgie resursi sabrūk, kad tie sasniedz kritisko krājumu līmeni. Sabrukumu var izraisīt austa 
zivju mirstība lielu zvejas apjomu dēļ vai nelabvēlīgi vides apstākļi. Nenoteiktība var traucēt 
sabrukuma riska novērtējumu, un politiski un ekonomiski motīvi var pastiprināt šo problēmu. 
 
Politikas izvēlēm ir jāsniedz piemērota atbilde, novēršot nākošās un smagākās sekas. Nosakot 
resursa izmantošanas līmeni attiecībā pret resursa sabrukuma iespēju, dažādās politikas izvēlēs 
ir jāņem vērā neskaidrība par resursa patieso līmeni un to, kā klimata pārmaiņas ietekmēs tā 
augšanas ātrumu. 
 
Nav skaidrs, vai dominēs klimata pārmaiņu labvēlīgā vai nelabvēlīga ietekme uz ES 
zivsaimniecību. Zināšanas un izpratne par saistībām un mijiedarbību starp jūras ekosistēmu, 
zivsaimniecību, akvakultūru un klimata pārmaiņām daudzos gadījumos ir nepietiekamas. Tādēļ 
neatkarīgi no politiku kompozīcijas pastiprināti pētījumi ir galvenais elements klimata pārmaiņu 
risināšanā. 
 

                                                 
17  Brander 2007; EP, 2007a. 
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3.6.2. Iespējamās politikas izvēles 

Iespējamajām izvēlēm ir jāatbilst ES adaptācijas programmai saskaņā ar Eiropas Klimata 
pārmaiņu programmu (EKPP), lai pārbaudītu iespējas uzlabotu Eiropas noturību pret klimata 
pārmaiņu ietekmi dažādās nozarēs. Turklāt ir svarīgi ņemt vērā ilgtspējības aspektus 
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas izpratnē. KZP ir jābūt noderīgai, īstenojot 
atbilstīgas stratēģijas, un iespējamajām izvēlēm jāpielieto uz zināšanām pamatota pieeja. 

3.6.2.1. Zivju populācijas noturības palielināšanas stratēģijas 

Zivju resursu reakcija uz vides ietekmi atkarība no populācijas lieluma. Veseli resursi spēj labāk 
pielāgoties populācijas vietas maiņai un ekosistēmas struktūras pārmaiņām un labāk reaģēt uz 
klimata ietekmi. Pārmērīgas zvejas dēļ krasi samazināti resursi ir atkarīgāki no klimata 
pārmaiņām nekā ilgtspējīgi izlietoti resursi. Šādos gadījumos, kad zveja notiek izlases veidā 
atkarībā no zivju lieluma un izraisa populācijas lieluma un vecuma struktūras izmaiņas, rodas 
lielāka jutība pret klimata svārstībām. Tādēļ pašreizējās zvejas metodes samazina pārmērīgi 
izlietoto zivju resursu noturību pret klimata pārmaiņu ietekmi un var palielināt vides ietekmes 
risku uz zivju resursiem. 
 
Kopējai zivsaimniecības politikai (KZP) ir svarīga nozīme zivju populācijas pārvaldībā, un tai ir 
jāņem vērā iespējamā klimata ietekme uz zivju resursiem. Tai ir jābūt piemērotam instrumentam 
atbilstīgu stratēģiju īstenošanai, lai palielinātu zivju resursu noturību pret klimata pārmaiņu 
ietekmi.  
 
Ilgtspējīgas zvejas stratēģijas izstrāde varētu kompensēt zivju resursu noturības samazināšanos 
pret vides ietekmi. Zivju mirstības samazināšana zivsaimniecībā, kas pašlaik tiek pilnīgi 
izmantota vai pārmērīgi izmantota, ir galvenais izpildāmais līdzeklis klimata pārmaiņu ietekmes 
samazināšanai. 

3.6.2.2. Zivju resursu pārvaldības uzlabošanas stratēģijas 

Svarīgs ir jautājums, kā jāpārvalda turpmākā komerciālā zveja, ņemot vērā klimata ietekmi uz 
jūras vidi. Klimata pārmaiņas var radīt zināmus sarežģījumus pašreizējās pārvaldības sistēmās. 
Tā kā kvotu sistēmas un aizsargājamie jūras apgabali ir jutīgi pret izplatības pārmaiņām, tādas 
vēsturiski pamatotas sistēmas kā kvotu piešķiršana turpmāk var neatbilst mainīgajam izplatības 
un populācijas līmenim. Turklāt ilgtspējīgas produktivitātes pasākumi un pārvaldības atsauces 
punkti var nebūt pastāvīgi. 
 
Turpmākā ilgtspējīgā zivsaimniecība atkarīga no zvejniecības efektīvas pārvaldības, kurai, 
savukārt, vajadzīga izpratne par klimata pārmaiņu ietekmi uz lietoto resursu produktivitāti un 
izplatību. Pārvaldībā jāņem vērā zvejniecības, klimata un citu spiedienu mijiedarbība. Tai ir 
jāizstrādā zivju resursu elastīgas pārvaldības stratēģijas un koncepcijas, kuras iespējams pielāgot 
zivju resursu reakcijai uz vides apstākļiem. 
 
Zivsaimniecības pārvaldības sistēmām nepieciešama adaptācija, lai pārvarētu klimata pārmaiņu 
izraisītos papildu riskus un nenoteiktību. Nenoteiktība un produktivitātes un sugu sastāva 
netiešu, krasu pārmaiņu iespēja arī norāda uz preventīvas pieejas nepieciešamību 
zivsaimniecības pārvaldībā. Tā kā netiešas pārmaiņas ir grūti prognozēt, pārvaldības sistēmām ir 
jāspēj strauji reaģēt. 
 
Efektīvai izmantošanai vajadzīga zivju resursu pārvaldības pielāgošana klimata pārmaiņu 
izraisītajām pārbīdēm. Tā kā dažas attiecīgās komerciālās zivju sugas (piemēram, siļķes un, 
iespējams, citas dziļūdens sugas) ārkārtīgi dažādi reaģē uz svārstīgiem hidrogrāfiskiem 
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apstākļiem, turpmākai zivju resursu pārvaldībai ir jābūt pastāvīgai, taču elastīgai un 
pielāgojamai atbilstīgu zivju resursu reakcijai un turpmākajiem vides apstākļiem. Arī 
pārvaldības sistēmas ir jāpielāgo pastiprināti migrējošo sugu vides pārmaiņu dēļ mainītajiem 
migrācijas ceļiem. 
 
Lai stātos pretī iespējamajām klimata pārmaiņām, resursu pārvaldības mērķim ir jābūt zivju 
populācijas noturības saglabāšanai un, ja tas ir piemēroti, to vecuma, struktūras un arī biomasas 
saglabāšanai. 
 
Vajadzīga elastīga un pielāgojama zivju resursu pārvaldība, lai novērstu nelabvēlīgas 
ekonomiskās sekas. Ir jāuzlabo daži zivsaimniecības pārvaldības elementi, lai stātos pretī 
klimata pārmaiņām, proti: 

• elastība 
• pielāgošanās jaunai informācijai par jūras ekosistēmu, 
• atgriezeniskums (tas ir, pastāvīgs pārvaldības seku novērtējums attiecībā pret mērķiem), 
• pārredzamība informācijas izmatošanā un pārvaldē. 

 
Lai savlaicīgi pielāgotu zivsaimniecības pārvaldi, vajadzīgi pētījumi izpratnes uzlabošanai par 
klimata pārmaiņu ietekmi un ar to saistītajām prognozēm ES zivsaimniecībai. 
 
Pieeja, kuras pamatā ir ekosistēma, kas pārsniedz tikai dažu komerciāli svarīgu sugu 
novērtējumu un pārvaldību, ir labāks pamats, lai iekļautos klimata izraisītajās pārmaiņās. Vides 
faktoru ietekmes iekļaušana zivju populācijas modeļos var mainīt prognozes par zivju turpmāko 
izturēšanos. Simulācijas var sniegt padomus pārvaldībai un parādīt, ka vides ietekmes 
iekļaušana var kļūt arvien svarīgāka zivju resursu pārvaldībā. 
 
Augsta prioritāte jāpiešķir arī stratēģiju un koncepciju izstrādei, lai iespējami samazinātu 
nelabvēlīgo ietekmi uz jūras akvakultūru. 

3.6.2.3. Atbilstīgo pētījumu simulācija un dalīšanās ar zināšanām 

Visas iespējamās politikas izvēles ir saistītas ar vajadzību pēc nopietniem pētījumiem. Ir 
ārkārtīgi svarīgi iegūt zināšanas un ieskatu par attiecībām un mijiedarbību starp jūras 
ekosistēmām, zivsaimniecību, akvakultūru un klimata pārmaiņām. Laba zināšanu bāze ir 
priekšnoteikums efektīvu stratēģiju izstrādei ilgtspējīgai zvejniecībai, zivju resursu pārvaldībai 
un jūras akvakultūrai, ņemot vērā klimata pārmaiņu draudus. ES varētu veicināt un/vai atbalstīt 
atbilstīgus pētījumus, lai uzlabotu politisko lēmumu un izstrādājamo stratēģiju faktisko pamatu 
un varētu veicināt iegūto zināšanu izplatīšanu. 
 
Vajadzības, kas saistītas ar ietekmi uz ūdeni un galvenajām zivju sugām 
 
Nepieciešami turpmākie pētījumi par siltuma un sāļuma ietekmētā ūdens riņķojuma 
izturēšanos, ņemot vērā mainīgo klimatu. Klimata norišu izraisītās globālās cirkulācijas 
pieejamie modeļi aplūko jūras vidi un okeāna klimata pārmaiņas vienkāršotā veidā. Ir jāturpina 
metožu izstrāde globālo modeļu samazināšanai līdz reģionāla mēroga modeļiem. 
 
Vajadzīgi pētījumi klimata ietekmes novērtēšanai atsevišķi no citiem ietekmes faktoriem. 
Pārmaiņas izplatībā ir parādītas daudzos gadījumos, bet, tā kā aplūkotās sugas nereti tiek stipri 
izmantotas, ir grūti noteikt tiešu cēlonisku attiecību starp temperatūru un izplatības modeli. 
Attiecībā uz zivju resursu iespējamo attīstību klimata pārmaiņu ietekmes dēļ drošas prognozes 
par iespējams izteikt tikai par dažām pastiprināti pētītām sugām (piemēram, Atlantijas mencu). 
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Jāveic pētījumi par populāciju un kopienu līmeni Ir novēroti daži piemēri par temperatūras 
vai sāļuma ierosinātajām mijiedarbībām (barības organismi, plēsēji, konkurenti, reprodukcija), 
kā rezultātā ir notikusi populācijas pārvietošanās, un ar šiem piemēriem iespējams izskaidrot 
dažas mijiedarbības un iekšējās pārmaiņas ekosistēmās. Klimata ietekme uz indivīdiem 
nepārvēršas par tiešām izplatības un daudzuma pārmaiņām. 
 
Vajadzīgi pusnoslēgto zonu pētījumi, jo klimata izraisītās pārmaiņās skars tās visvairāk, un tādēļ 
tās ir ļoti trauslas. 
 
Vajadzības, kas saistītas ar ietekmi uz zivju komerciālo sugu bioloģisko vidi 
 
Pašreizējais zināšanu stāvoklis nedod iespēju veikt kvantitatīvas prognozes par pasaules jūras 
produkcijas pārmaiņām klimata dēļ, jo pastāv ļoti liela mijiedarbība. 
 
Augsta prioritāte ir jāpiešķir piekļuvei jūras datiem un to atgūšanai secīgām analīzēm. 
Ilgtermiņa datu vākšana un secīgas analīzes ir vajadzīgas, lai pētītu klimata pārmaiņu ietekmi uz 
jūras vidi. Šajos ilgtermiņa pārskatos var iekļaut ne tikai pārraudzību, bet arī procesa pētījumus, 
lai iegūtu labāku izpratni par pamatā esošajām koncepcijām, kas nosaka galveno sugu reakcijas 
modeļus sistēmā. 
 
Vajadzīgi pētījumi par attiecīgo organismu iespējamo reakciju uz klimata pārmaiņām. 
Zivju bioloģiskās vides sugu kā svarīgu barības tīkla elementu reakcija uz klimata ietekmi būs 
ārkārtīgi nozīmīga komerciālo zivju resursu produktivitātei. 
 
Vajadzīgi pētījumi par invāzijas ietekmi attiecībā uz kopienu un ekosistēmu mijiedarbību. 
Invazīvās sugas ir arvien biežāk sastopamas Eiropas piekrastes ūdeņos, taču šīs invāzijas 
dinamika ir nepietiekami reģistrēta un izprasta. 
 
Vajadzīgs pētījums par okeāna paskābināšanās ietekmi uz jūras biotu un tās psiholoģiju. 
Šī vajadzība ir īpaši liela attiecībā uz zivju bioloģisko produktivitāti un pēcnācējiem, jo tie ir 
vistrauslākie. Procesa pētījumi, eksperimenti un pētījumi uz vietas ir jāiekļauj bioķīmiskajos, 
cirkulācijas un klimata modeļos okeāna paskābināšanās turpmākās ietekmes novērtējumam. 
 
Ar zvejniecības ietekmi saistītās vajadzības 
 
Jāizstrādā un jāpiemēro pielāgošanās pasākumi klimata pārmaiņām. Informācija par zivju 
attīstību jūras vidē, ģenētiskās daudzveidības pārmaiņām un adaptācijas modeļiem ir trūcīga.  
 
Vajadzīga telpiskai noslēgšanai piemērotu apgabalu (Aizsargātie jūras reģioni (MPA)) 
pārraudzība un novērtējums. 
 
Jānosaka un jānovērtē stipri izmantoto sugu atjaunošanas stratēģijas. 
  
Vajadzīgi pētījumi par ilgtspējīgu izmantošanu un atbilstīgu zivju resursu pārvaldību, kas 
iespējami palielina zivju resursu pielāgošanos vides pārmaiņām. 
 
Vajadzīga detalizēta informācija par svarīgu jūras sugu ekoloģiju, dzīves cikliem, 
migrācijas modeļiem, bioloģisko fonu un mijiedarbību ar biotisko un abiotisko vidi. 
Ekosistēmas pieejai zivsaimniecībai vajadzīgs ieskats zivju resursu infrastruktūrā un to 
funkcionēšanā. Jāturpina izstrādāt mūsdienīgi ekosistēmas modeļi un jāveic daudznozaru 
pētījumi, lai uzlabotu atklāšanas un prognozēšanas metodes par ekosistēmas reakciju uz klimata 
pārmaiņām un dotu iespēju efektīvi pārvaldīt un ilgtspējīgi izmantot resursus. 
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4. KULTŪRAS POLITIKAS UN IZGLĪTĪBAS NOZĪME 
 
4.1. Ievads 

Saskaņā ar Pasaules Bankas neatkarīgās novērtējuma grupas (IEG) atzinumu, pēdējo gadu 
desmitu laikā visā pasaulē ir strauji pieaudzis reģistrēto dabas katastrofu skaits no mazāk nekā 
100 1975. gadā līdz vairāk nekā 400 2005. gadā (Pasaules Bankas IEG, 2007. g.) IEG ir 
piesardzīga, apgalvojot, ka ,,līdz šim vēl nav pietiekamas izpratnes par to, kādā pakāpē klimata 
pārmaiņas, kuras pašas par sevi ir dabas katastrofas veicinošs faktors, ir paātrinājušas katastrofu 
ietekmi”. Taču vispārējā katastrofu skaita palielināšanās tendence ir pietiekami skaidra. 
 
Kā tas skar ES un it īpaši tās politiku kultūras un izglītības jomā? 

4.1.1. Kultūra 

Būtībā dabas katastrofu – īpaši plūdu un vētru – biežuma un spēka palielināšanās ir Eiropas 
kultūras mantojuma, gan kustamā, gan nekustamā, galvenais apdraudējums. Kaut gan kultūras 
mantojuma aizsardzība galvenokārt notiek valsts vai par reģionālā līmenī, EK līguma 151. pantā 
noteikts, ka Kopiena papildina un atbalsta valstu rīcību, kuras mērķis ir ,,glabāt un sargāt 
Eiropas nozīmes kultūras mantojumu”.  
 
ES jau ir īstenojusi virkni iniciatīvu, lai nodrošinātu kopēju reakciju uz dabas radītu 
apdraudējumu. Šīs iniciatīvas nepieciešams labāk pielāgot kultūras mantojuma aizsardzības 
mērķim (skatīt turpmāk), kurš parasti nav to primārais mērķis. 

4.1.2. Izglītība 

Valdībām jāizlemj īpaši attiecībā uz obligāto izglītību, kādā veidā iekļaut klimata pārmaiņas 
mācību programmā. Šeit saskatāmi divi aspekti: viens no tiem ir galvenokārt pedagoģisks – 
izskaidrot skolēniem, kas ir klimata pārmaiņas; otrais ir vairāk saistīts ar pamudinājumu mainīt 
izturēšanos, vēršot to uz CO2 emisijas samazināšanu. UNESCO dēvē šos aspektus ,,Izglītība 
ilgtspējīgai attīstībai” vai ESD. 2007. gadā UNESCO izdeva rokasgrāmatu par labu ESD 
praksi18. 
 
Jāuzsver, ka mācību programmas nekādā gadījumā nav ES kompetence, un tādēļ jebkuru 
Kopienas darbībai šajā jomā ir jābūt neoficiālai. EK līguma 149. pantā skaidri norādīts, ka 
Kopienai pilnīgi jārespektē ,,dalībvalstu atbildība par mācību saturu un izglītības sistēmu 
organizāciju, kā arī kultūru un valodas dažādību”. 
 
4.2. Kopienas stratēģija dabas mantojuma aizsardzībai 

Plūdi ir visbiežāk notiekošā dabas katastrofa, un to iespaids ir arvien nelabvēlīgāks, it īpaši 
pilsētās. Tie var sagraut vēsturiskas ēkas vai radīt ievērojamus bojājumus kustamiem 
priekšmetiem ar vēsturiski vērtību. Stiprs vējš un vētras ir otrais lielākais bojājumu izraisītājs.  
 
Šādas parādības nesens piemērs ir plūdi Centrāleiropā 2002. gadā, kuri radīja bojājumu pasaules 
vēstures mantojumam – viduslaiku tiltam Pisekā (Čehijas Republikā) un Cvingera pilij 

                                                 
18  UNESCO, 2007. g.: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001524/152452eo.pdf. 
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Drēzdenē. Lielā vētra, kura brāzās cauri Francijai 1999. gada decembrī, nogāza vairāk nekā 
10 000 simtgadīgu un vecāku koku Versaļas pils parkā19. 
 
ES sniedz finansiālu atbalstu dažiem pašlaik notiekošiem pētniecības projektiem par klimatu un 
kultūras mantojumu. Piemēram, ,,Noasa šķirsts” [Noah's Ark] mērķis ir ,,pētīt, prognozēt un 
aprakstīt klimata pārmaiņu ietekmi uz būvēto kultūras mantojumu nākamo 100 gadu laikā”20. 
Projektā ņemtas vērā ne īstermiņa ,,katastrofas”, bet arī klimata pārmaiņu ilgtermiņa ietekme uz 
būvēm, kura atsevišķo gadījumos būs pozitīva (aizkavēs dabisko sabrukumu). 

4.2.1. Pašreizējie Kopienas instrumenti 

2001. gadā izveidotais Kopienas Civilās aizsardzības mehānisms (KCAM) atbalsta un atvieglo 
neatliekamās palīdzības dienestu mobilizāciju, lai nekavējoties sniegtu pirmo palīdzību valstīm, 
kuras skārušas pēkšņas katastrofas. Mehānisms vērsts uz cilvēka dzīvības un īpašuma, arī 
kultūras mantojuma, aizsardzību lielu katastrofu gadījumos. Mehānisma ir uzraudzības un 
informācijas centrs (MIC), kas atrodas Briselē. 
 
Saskaņā ar nesen pieņemto Direktīvu 2007/60/EK par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību 
dalībvalstīm līdz 2011. gada decembrim ir jāveic plūdu riska preventīvs novērtējums21. Tiesību 
aktu vispārējais mērķis ir samazināt plūdu negatīvās sekas attiecībā uz ,,cilvēku veselību, vidi, 
kultūras mantojumu un ekonomisko darbību”. 
 
Direktīvā 2007/2/EK, ko dēvē arī par INSPIRE direktīvu, dalībvalstīm noteikta prasība panākt, 
lai to kartogrāfijas un citas telpiskās informācijas dienesti būtu spējīgi sadarboties daudzos 
lietojumos. Prasības mērķis ir atvieglot apdraudētā kultūras mantojuma karšu izveidi. 
 
Tomēr, neraugoties uz šiem instrumentiem, Parlamenta Kultūras komitejas 2007. gadā veiktajā 
pētījumā ir secināts, ka ,,izņemot dažas dalībvalstis, jautājums par kultūras mantojuma 
aizsardzību pret dabas apdraudējumu nav pietiekami iekļauti ne ES, ne dalībvalstu tiesību aktos, 
ne sekundāros likumos vai citos dokumentos.” Tādēļ saprotamu iemeslu dēļ lielākā daļa ārkārtas 
pasākumu ir vērsti uz cilvēku dzīvības glābšanu un neaizsargā kultūras mantojuma vērtības. 
Lielu katastrofu gadījumā reakciju bieži koordinē policijas vai ugunsdzēsības dienesti, kuriem 
nav daudz pieredzes kultūras vērtību aizsardzībā. 
 
2007. gadā veiktajā pētījumā secināts, ka 2002. gada Centrāleiropas plūdu laikā cilvēka kļūda 
izraisīja kultūras mantojuma zaudējumu, kaut gan citā reizē šāda rīcība būtu bijusi vajadzīga. 
 
Viens no pētījuma secinājumiem ir arī tas, ka nav pieejams pietiekams apjoms zināšanu par 
klimata pārmaiņu specifisko ietekmi attiecībā uz kultūras mantojumu; turpretī citās jomās ir ļoti 
daudz pētniecības projektu. 

4.2.2. Idejas nākotnei 

EP 2007. gada pētījuma autori ieteica MIC iespēju nostiprināšanu kā ekonomisku veidu agrīnu 
brīdinājumu sniegšanai, katastrofu prognozēšanai un kultūras mantojuma aizsardzībai Eiropā. 
Īpaši uzsvērta vajadzība nodrošināt labi apmācītu personālu kultūras mantojuma vērtību 
glābšanai, un tā ir joma, kurā Eiropas mēroga sadarbība šķiet īpaši daudzsološa. Vispārēji 

                                                 
19  No Eiropas Parlamenta īstenotā pētījuma ,,Kultūras mantojuma aizsardzība pret dabas katastrofām”. Skatīt: 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=16882. 
20  http://noahsark.isac.cnr.it/overview.php. 
21  Attiecīgie dokumenti: http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5306072 
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runājot, tikai lielos muzejos vai vēsturiskās vietās ir nodarbināti speciālisti kultūras mantojuma 
aizsardzībai pret katastrofām; mazākās vietās to nedara   
 
Pētījuma autori atbalsta arī ES noteikumu izveidi, kuri pieprasa, lai visas valsts iestādes, kuras ir 
atbildīgas par ārkārtīgi vērtīgām būvēm un kolekcijām (muzeji, arhīvi, pieminekļi u.t.t.), 
publicētajās atskaitēs norāda šo objektu nodrošinātību pret apdraudējumu. 
 
Skaidrs ir arī tas, ka daudz bojājumu var novērst ar labākas telpiskās plānošanas palīdzību un 
būvju uzturēšanu kārtībā. Struktūrfondi, iespējams, ir noderīgs instruments preventīvu 
pasākumu finansēšanai. 
 
4.3. ES un klimata pārmaiņu izglītība 

Iepriekš minēto iemeslu dēļ ES nevar oficiāli piedalīties valsts mācību programmu politikas 
veidošanā. Protams, tā sniedz informāciju par vides politiku un, precīzāk, skolotājiem un 
skolēniem paredzētus mācību materiālus22. 
 
ES lielākās izglītības un mācību programmas joprojām finansē ar vidi saistītus projektus 
(piemēram, skolēnu un/vai skolotāju apmaiņu). Viens no galvenajiem tematiem Comenius 
pasākumos skolai, piemēram, ir „Vides izglītība”. Pavirši meklējumi projekta datubāzē atklāj 
pārāk daudzus vai dažādus projektus, lai tos šeit aprakstītu.23. 
 
Ņemot vērā to, ka pēdējos gados jautājumam par klimata pārmaiņām piešķirta arvien lielāka 
politiskā nozīme, nepārsteidz atklājums, ka dažas dalībvalstis pārdomā mācību programmas, 
iekļaujot tajās izglītību ilgtspējīgai attīstībai. Nesens piemērs ir Francija, kur pieci ministri 
uzticēja universitātes profesora vadītai starpdienestu komitejai sagatavot ziņojumu par ESD 
(Brégeon u.c. 2008. g)24. Ziņojumā ieteikts uzskatīt ESD par daudzdisciplīnu vai starpdisciplīnu 
darbību nevis par atsevišķu mācību priekšmetu. Tajā ieteikts iesaistīt ESD citus interesentus 
ārpus skolas, piemēram, uzņēmējus vai vides asociācijas, un ka tai ir jāmudina darboties nevis 
jāaprobežojas ar akadēmisku pieeju. 
 

 

 
 
 
 
 

                                                 
22  http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/schools/schools_en.htm. 
23  Attiecīgā datubāze: http://www.isoc.siu.no/isocii.nsf/projects?OpenForm&Action=COMENIUS. 
24  http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_developpement_durable_cle05b337.pdf. 
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5. TRANSPORTS UN KLIMATA PĀRMAIŅAS 
 
Mobilitāte ir Eiropas Savienības galvenais princips. Eiropas transporta politika ir skaidri vērsta 
uz godīgu izcenotu un efektīvu pasažieru un kravu mobilitāti kā ES konkurētspējīga iekšējā 
tirgus galveno elementu un cilvēku brīvas pārvietošanās pamatu, kā noteikts tiesību aktu 
līgumos. Eiropas iekšējā tirgus veiksmīga izveide, iekšējo robežo nojaukšana un transporta cenu 
pazemināšanās, pateicoties transporta tirgus atvēršanai un liberalizācijai, kā arī pārmaiņas 
ražošanas sistēmās un uzglabāšanā ir izraisījušas transporta tirgus pastāvīgu palielināšanos. 
 
Īpaši šīs izaugsmes rezultātā ES transporta nozare tagad sastopas ar nepiedzīvotu problēmu, 
kura, galvenais, rodas uz visiem laikiem – palielinās pieprasījums un tā ievērojamā ietekme uz 
klimata pārmaiņām. ,,Klimata pārmaiņas un transports – daudz vajag, bet pārāk maz notiek“ – 
šis Eiropas Vides aģentūras (EVA) secinājums jaunākajā ziņojumā (EVA, 2008. gads) ļoti labi 
rezumē transporta nozares problēmu. Ja turpināsies šāda ES transporta virzība, ES 20/20/20 
vīzija būs apdraudēta. Ņemot vērā pašreizējās politiskās un zinātniskās debates, nav apstrīdams, 
ka steidzami jāpaaugstina Eiropas transporta ilgtspējība un energoefektivitāte. 
 
5.1. Transporta nozare un tās siltumnīcefekta gāzes emisija 

5.1.1. Pašreizējā situācija 

Problēmu ilustrē šādi fakti un skaitļi, no kuriem lielākā daļa pārņemta no minētā EVA ziņojuma:  
 
transports aizņem aptuveni trešdaļu no galīgā enerģijas patēriņa 27 ES dalībvalstīs.  Tas ir 
atbildīgs par 20%25 no siltumnīcefekta gāzes emisijas (GHG) visās ES 27 dalībvalstīs. Ņemot 
vērā ES-27 aplēsto daļu jūras transportā26 un starptautiskajā aviācijā27, uz kuru neattiecas Kioto 
protokols, šis skaitlis varētu būt aptuveni viena ceturtā daļa no ES-27 GHG emisijas.  
 
Vēl satraucošāka par pašreizējo GHG emisijas daļu ir attīstība kopš 1990. gada. Kaut gan 
laikposmā starp 1990. un 2005. gadu GHG emisija visā ES-27 kopā pazeminājās par –7.9 % 28, 
situācija transporta nozarē ir atšķirīga. Tajā pašā laikā Kioto protokolā iekļautā transporta radītā 
GHG emisija palielinājās par 27 %29. Kopā ar jūras transporta (+49 %) un starptautiskās 
aviācijas (+90 %) radītās emisijas ievērojamu pieaugumu aplēstais kopējais ES transporta 
radītās emisijas palielinājums ir 33 % laikposmā no 1990. līdz 2005. gadam. Transporta nozares 
attīstība aizkavē darbu visās citās nozarēs. Ja nebūtu šīs apgrieztās tendences ES-27 transporta 
nozarē, laikposmā no 1990. līdz 2005. gadam GHG emisija būtu pazeminājusies nevis par 
7,9 %, bet par 14 %. 
 
Par galveno problēmu uzskata transporta pieprasījumā lielo pieaugumu. Kaut gan 
transportlīdzekļu tehnoloģija ir kļuvusi energoefektīvāka, tā ne tuvu apmierinoši neatsver 
transporta vispārējā pieauguma ietekmi. Aplūkojot dažādus transporta veidus, GHG emisijas 
pieauguma cēlonis galvenokārt bija autotransporta pieprasījuma palielināšanās. Autotransporta 
daļa ir aptuveni 72 % no ES transporta nozares radītās GHG emisijas (ieskaitot starptautisko 
aviāciju un jūras transportu). 
                                                 
25 990 Mt CO2  ekvivalents. 
26 Aplēses svārstās starp 162 Mt CO2 ekvivalenta 2005. gadā (no EVA, 2008. gads) un 225 Mt 2006. gadā (no 

Eiropas Parlamenta veiktā pētījuma par jūras transporta ārējām izmaksām ((EP, 2007c). 
27 126 Mt CO2  ekvivalents. 
28 No 5621 Mt līdz 5177 Mt CO2  ekvivalenta. 
29 No 785 Mt līdz 990 Mt CO2  ekvivalenta.  
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Transports ir gandrīz pilnībā atkarīgs no fosilajām degvielām.30. Ņemot vērā pieaugošās naftas 
cenas, atbrīvošanās no gandrīz pilnīgas atkarības no fosilajām degvielām kļūs arvien svarīgāka 
ES ekonomikas nākotnei. 
 
Aviācijas radītā tiešā GHG emisija pašlaik veido aptuveni 3 % no ES kopējās GHG emisijas. 
Kopš 1990. gada tā ir palielinājusies par 87 % - daudz ātrāk nekā citos transporta veidos. Lēš, ka 
2020. gadā aviācijas radītā GHG emisija palielināsies vairāk nekā divas reizes salīdzinājumā ar 
pašreizējo līmeni, tas ir pirms tādu netiešo sasilšanas faktoru kā NOx emisija, lidmašīnu 
izplūdes gāzu grīstu un spalvu mākoņu iekļaušanas aprēķinā.31. Gaisa satiksme kļūst 
patērētājiem arvien lētāka, taču tajā pašā laikā vides izmaksas netiek pietiekami risinātas. 
Komisija lēš, ka, nepieņemot GHG samazināšanas pasākumus, pieaugošā GHG emisija no 
reisiem no ES lidostā 2012. gadā iznīcinās vairāk nekā ceturto daļu no 8 % emisijas 
samazinājuma, kas jāpanāk ES, lai sasniegtu Kioto mērķi. 
 
Jūras transporta energoefektivitāte ir daudz augstāka nekā citiem transporta veidiem. Tādēļ īsus 
braucienus pa jūru it īpaši var uzskatīt par patiesi videi draudzīgu transporta alternatīvu.32. Taču 
jūras transporta prognozētais pieaugums, šķiet, arvien vairāk gatavojas pārvērsties par problēmu. 
Saskaņā ar jaunākajām aplēsēm, pašlaik pasaules kuģniecības emisija ir 3,9 %33 no pasaules 
degvielas emisijas un aptuveni 13 % no visas transporta nozares radītās emisijas. Aprēķināts, ka 
ES transporta parka ārējās izmaksas 2006. gadā bija aptuveni EUR 17 miljardi (EP 2007c, 
12. lpp.). Paredzams, ka globalizācijas rezultātā laikposmā no 2001. līdz 2020. gadam jūras 
transports palielināsies par 35 – 45 %. Prognozē, ka tendence paātrināt jūras braucienus 
samazinās šī transporta veida pašreizējo energoefektivitāti. 

5.1.2. Pašreizējā transporta politikas sistēma 

Daudzus gadus Eiropas Savienība cenšas padarīt transporta nozari ilgtspējīgāku. Galvenais 
dokuments par ES stratēģiju transporta nozares ilgtspējai ir 2001. gada Baltā grāmata par 
transporta politiku un 2006. gada vidusposma pārskats.34. Abos dokumentos ierosināta virkne 
pasākumu, lai pārtrauktu saikni starp ekonomikas un satiksmes izaugsmi, veicinātu transporta 
veidu maiņu un apkarotu dažādu transporta veidu nesamērīgo pieaugumu.35 Līdz šim ir īstenoti 
dažādi svarīgi tiesiskie pasākumi, no tiem: 
 

 dzelzceļu atdzīvināšana ar pirmo un otro dzelzceļa paketi, kas jau ir spēkā, un trešo 
paketi, kura jau ir pieņemta;  

 jaunas pamatnostādnes par Eiropas Transporta tīklu (TEN), piešķirot prioritāti 
dzelzceļam, iekšzemes ūdensceļiem un jūras transportam;  

 tādas satiksmes maiņas programmas kā iepriekšējā Marco Polo un pašreizējā 
Marco Polo II, 

 jaunās Eurovignette direktīvas pieņemšana. 
                                                 
30  Pašlaik benzīna un dīzeļdegvielas daļa no autotransporta degvielas patēriņa ir 98 %, bet biodegvielu daļa ir 

mazāka nekā 1 %. Atlikušo 1 % patēriņa sedz galvenokārt gāze. 
31 Lēš, ka aviācijas kopējā ietekme uz klimata pārmaiņām ir aptuveni divas reizes lielāka nekā CO2 emisijas 

atsevišķā ietekme; ESAO 2007. g., 90. lpp. un IPCC, WG III, 2007. g., 331. lpp. 
32 Ar noteikumu, ka efektīvi tiek risinātas arī pārējās jūras transporta ārējās izmaksas. Skatīt EP 2007c.  
33 1117 Mt CO2 ekvivalents. 
34 COM(2001)370 un COM(2006)314. 
35 Baltās grāmatas galvenais mērķis ir stabilizēt videi draudzīgu transporta veidu daļu kopējā satiksmes apjomā 

līdz 1998. gada līmenim. Šā mērķa sasniegšanai kalpo pasākumi, kas īstenoti dzelzceļa transporta 
atdzīvināšanai, jūras un iekšzemes ūdensceļu transporta atbalstam un visu transporta veidu savstarpējas 
savienošanas veicināšanai. 2006. gada vidusposma pārskatā Komisija paziņoja par turpmākajiem pasākumiem, 
lai panāktu noteiktos mērķus. 
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Integrētā enerģētikas un klimata pārmaiņu stratēģija (20/20/20), par kuru Eiropadome vienojās 
2007. gada martā, lielākoties nodarbojas ar transportu, kas nav iekļauts pašreizējā Eiropas 
Emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ETS). Pašlaik nav paredzēts īpašs ES līmeņa nozares 
mērķis transportam. Transports būs pakļauts dalībvalsts līmeņa saistošajiem mērķiem. Taču 
Kopienas stratēģijā ir obligāts mērķis lietot 10 % biodegvielas 2020. gadā. 

5.1.3. Nākotnes perspektīvas 

Neraugoties uz dažādiem pasākumiem, kurus ES īstenoja pēc Baltās grāmatas par transportu 
publikācijas, joprojām nav skaidrs, vai vidējā laikposmā iespējams apturēt, nerunājot jau par 
samazināšanu, transporta GHG emisijas pieauguma tendenci. Tas atkarīgs no jau pieņemto 
pasākumu ietekmes, kā arī no ekonomikas izaugsmes, ar kuru ļoti cieši saistīta transporta 
izaugsme. Lēš, ka 2010. gadā skaitļi būs vairāk vai mazāk tādi paši kā 2005. gadā (+26 % CO2 
emisija no transporta nozares, salīdzinot ar 1990. gadu). EVA prognozē (EVA 2008. gads), ka 
2020. gadā transporta emisija būs 1091 Mt CO2 ekvivalenta36. 
 
Pieņemot, ka politiskajiem papildu pasākumiem, kurus pašlaik apspriež vai paredz, būs vēlamā 
iedarbība, GHG samazinājums varētu būt no 26 % līdz 19 % virs 1990. gada līmeņa. Taču 
joprojām būs lielas nepilnības, ņemot vērā 2007. gada marta Eiropadomes mērķus vai, vēl jo 
vairāk, Bali plāna vērienīgo uzdevumu. Atkarībā no izvēlētā mērķa transporta nozarē vajadzīgi 
papildu samazinājumi 50 – 165Mt CO2 ekvivalenta apmērā (EVA, 2008. g., 10. lpp.).  
 
EVA uzskata, ka nebūs iespējams sasniegt minēto vērienīgo CO2 samazinājumu, neierobežojot 
transporta pieprasījumu. Ievērojami tehnoloģiski uzlabojumi ir obligāti, taču ar tiem nepietiks. 
Būs vajadzīgi turpmākie tālejošie politikas pasākumi. 
 
Ienākumu palielināšanās un/vai transporta cenu pazemināšanās vispārēji izraisa pāreju uz 
ātrākiem transporta veidiem kas patērē vairāk enerģijas, un lielāks ātrums arvien pagarina 
brauciena attālumus. Skaidrs pierādījums ir ceļošanas paradumu maiņa zemo izmaksu 
aviosabiedrību (ZIA) izveides rezultātā.37 Šo tendenci var vērot visā pasaulē (no iešanas un 
divriteņa izmantošanas līdz sabiedriskajam transportam un privātiem automobiļiem, un no tiem 
uz aviotransportu). Ņemot vēra to, ka daudzas valstis joprojām ir stipri motorizētas un ka citās 
valstīs autoparks strauji palielinās (piemēram, Ķīnā no 50 miljoniem transportlīdzekļu 
1950. gadā līdz 580 miljoniem transportlīdzekļu), minētā tendence, iespējams, ievērojami 
ietekmēs visā pasaulē prognozēto enerģijas lietojuma palielinājumu transportam38. 
 
 

                                                 
36 Salīdzinājumā ar 1990 Mt 2005. gadā un pieņemot, ka transporta apjoms vidēji palielināsies par 15 % atbilstīgi 

koeficientiem laikposmā no 1990. līdz 2005. gadam (izņemot starptautisko gaisa un jūras transportu). 
37 Gaisa satiksmes izmaksu samazināšana veicināja mobilitāti ES. Cilvēki ar zemākiem ienākumiem, kuri agrāk 

varēja atļauties ceļot tikai ar sauszemes transportu (automobili, vilcienu vai autobusu), vai, iespējams, neceļoja 
nemaz, tagad var atļauties ceļojumus ar lidmašīnu, jo cenas ir zemākas. Gandrīz 60 % pasažieru, kuri ceļo ar 
ZIA, ir jauni pasažieri. Ceļošanas paradumi mainās (piemēram, nedēļas nogales iepirkšanās braucieni ar 
lidmašīnu); brauciena attālums vienam ceļojumam un vienam pasažierim palielinās (EP 2008a, 37). 

38 Transporta un klimata pārmaiņu perspektīva pasaulē un klimata pārmaiņas, kā arī prognozes par transporta 
energopatēriņu ir ļoti labi ilustrētas IPCC 2007. gada pēdējā ziņojuma nodaļā par transportu (IPCC, WG III, 
2007) http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg3.htm 
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5.2. Kā risināt šo uzdevumu? 

Arvien vairāk politiskā uzmanība tiek veltīta transporta nozares radītajām problēmām, ņemot 
vērā tās nelabvēlīgo ietekmi uz klimata pārmaiņām, lai noteiktu iespējamos risinājumus un 
politiskās izvēles. Pašlaik apspriež ļoti daudzveidīgus iespējamos politikas pasākumus39. 

5.2.1. Pētījums par „Transporta politikas enerģētikas un vides aspektiem” 

2007. gadā Eiropas Parlamenta Transporta un tūrisma komiteja veica pētījumu ,,Transporta 
politikas enerģētikas un vides aspekti“. Pētījuma mērķis bija sniegt vispārēju informāciju 
komitejas pašiniciatīvas ziņojumam par ilgtspējīgu Eiropas transporta politiku, īpaši pievēršoties 
klimata pārmaiņām40 Pētījums ir sadalīts divās daļās. Pirmajā daļā analizēti jaunākie dati, 
zinātniskā literatūra un politiskie dokumenti ar transporta nozares GHG, energopatēriņu un 
atmosfēras piesārņojumu. Otrā daļa veltīta visdaudzsološāko politikas pasākumu novērtējumam 
galvenokārt no izmaksu efektivitātes un iespējamības viedokļa. Pētījumā noskaidroti šādu 
politikas grupu pasākumi. 
 
 
 

Politikas grupas Pasākumi Apraksti 

CO2 emisiju un degvielas patēriņa 
samazināšana  

Obligāti mērķi attiecībā uz CO2 emisijām no vieglajām 
automašīnām (120g/km) un furgoniem (175 g/km) līdz 
2012. gadam, izmantojot arī emisiju kvotu tirdzniecības 
sistēmas automašīnu ražotājiem 

Efektivitātes palielināšanas automobiļu 
nozarē 

Transportlīdzekļu svara un pretestības faktoru samazināšana; 
efektivitātes prasības automašīnu gaisa kondicionēšanas 
sistēmām 

Riepu marķēšanas sistēma Standarti riepu ripošanas pretestības mērīšanai 2008. gadā
Automašīnu degvielu marķēšanas sistēma  Jauna CO2 marķēšanas sistēma grozītajai Automašīnu 

degvielas ekonomijas direktīvai (1999/94 EK) 
Pētniecība un attīstība saistībā ar Atbalsts projektiem, kuru mērķis ir attīstīt ekonomiskākus 

Tehnoloģiskie 
uzlabojumi 
(transportlīdzekļi 
un degvielas)  

Uzlabotas degvielas Tādu otrās paaudzes biodegvielu un alternatīvu degvielu 
izstrāde, kas var samazināt CO2 un gaisu piesārņojošas 
emisijas 
Pasažieru automašīnu nodokļi saistīti ar CO2 emisiju līmeni 
Nodokļu atvieglojumi, lai veicinātu tīrākās vieglo automobiļu 

Ceļu transportlīdzekļu nodokļu reforma 

Sauszemes transporta iekļaušana CO2 emisiju kvotu 
„Eurovignette” direktīvas (1999/62) un tās grozītās versijas 
(Direktīva 2006/38/EK) piemērošana 
Uzmanības pievēršana pārslogotiem transporta koridoriem un 

Nodevu uzlikšana pilsētu iekšējiem ceļiem 

Transporta ārējo izmaksu internalizācija  
Ceļu nodevas pilsētu teritorijās Pārslogotības nodevas, samaksa atkarībā no vērtības, ceļu 

Nodevas un 
nodokļi 

Tirgojami mobilitātes kredīti Tirgojamas atļauju sistēmas automašīnu vadītājiem pilsētu 
teritorijās 

                                                 
39  ATVG, 2006. g. vai ESAO, 2007. g,  
40 Ziņojumu (A6-0014/2008; referente: Gabriele Albertini) Eiropas Parlaments pieņēma 2008. gada 11. martā.  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0087&language=EN&ring=A6-

2008-0014 
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Politikas grupas Pasākumi Apraksti 

Dzelzceļa savstarpējā izmantojamība  Netraucētas vilcienu kustības uzlabošana Eiropā – gan 
ātrgaitas, gan parasto dzelzceļu tīklos 

Saskaņotas regulēšanas sistēmas  Godīgas konkurences nodrošināšana dzelzceļa operatoriem 
Dzelzceļa efektivitāte Dzelzceļa tehnisko vienību efektivitātes uzlabošana 
Dzelzceļa pasažieru pakalpojumu kvalitāte Dzelzceļa izmantošanas stimulēšana, paaugstinot kvalitāti 

(ritošais sastāvs, informācijas un sakaru tehnoloģijas, biļešu 
Vairākveida transporta iespēja 
pasažieriem  

Pakalpojumu integrācijas attīstīšana pēc transporta veida 
(dzelzceļa, gaisa, jūras, autoceļu transports) un ceļojuma veida 

Vairākveida transporta aprīkojums kravas 
pārvadājumiem  

Vairākveida kravas vienības un vairākveidu kravu pārvadātāji. 
Kravas pārvadājumu atvieglojumi, lai atlīdzinātu kapitāla 
izmaksas par dzelzceļa kraušanas un ekspluatācijas 

Tālo maršrutu 
braucieni 
(pasažieru un 
kravas) 

Dzelzceļa kapacitāte Uzlabota dzelzceļa kapacitāte, izmantojot priekšrocību 
tehnoloģiju svarīgākajos koridoros (metropoļu teritorijās) un 
dzelzceļa problemātiskajos posmos  

Sabiedriskā transporta pakalpojumu 
uzlabošana 

Sistēmas, kas nodrošina augstas kvalitātes sabiedriskā 
transporta pakalpojumus un ērtu ātrgaitas tramvaju tranzītu 

Atlaižu efektivitātes regulēšana  Politikas izmaiņas, lai veicinātu transporta pakalpojumu 
konkurenci, inovācijas un efektivitāti 

Automobiļu novietošanas un braukšanas 
iespējas un piekļuve PT 

Ērtu autostāvvietu nodrošināšana tranzīta un kopīgu braucienu 
stacijās 

Iespējas gājējiem un riteņbraucējiem  Velosipēdu transporta un gājēju apstākļu uzlabošanas 
Automašīnu kopīgas izmantošanas pakalpojuma kā privāta 
transportlīdzekļa aizstājēja attīstīšana un kopīgas braukšanas 

Transporta pieprasījuma pārvaldība 

Pasažieru pārvadājumu un skolu transporta plānošana, kas 
veicina efektīvākus transporta veidus (pāriešana no 
automašīnām uz sabiedrisko transportu, kā arī videi draudzīga 
transporta izmantošanu)  

Pilsētu dzīves 
telpa 

Integrēta plānošana  Zemes izmantošanas, vides un transporta integrēšana, pilsētu 
izplešanās samazināšana, LEZ (zemo emisiju zonu) 
veicināšana 

Reālā laika informācija un informācija 
pirms brauciena 

Reālā laika ceļu satiksmes un sabiedriskā transporta braucienu 
informācija; braucienu plānošanas sistēmas, lai optimizētu 

Attālināts darbs/videokonferences Telekomunikāciju izmantošana, lai aizvietotu dienesta un 
darba braucienus 

Telefonbankas/televeikali Telekomunikāciju izmantošana kā fiziska brauciena aizstājējs 

IST (informācijas 
un saziņas 
tehnoloģija) 

Pētniecība un attīstība Lietojumi un tehnoloģijas, tostarp Galileo programma 
Ekoloģiska braukšana  Stratēģijas, lai uzlabotu vadītāju uzvedību, energoefektivitāti 

un satiksmes drošību Videi nekaitīga 
darbība Automobiļu pieprasījuma samazināšana Automašīnu pieprasījuma samazināšanas kampaņas, lai 

mainītu sabiedrības attieksmi un attīstītu videi draudzīgu 
sertifikāciju (ekomarķējumus) 

Loģistikas pārvaldība (integrēta piegādes 
ķēde) 

Stratēģijas, lai uzlabotu kravas transporta un uzglabāšanas 
efektivitāti  

Pilsētu loģistika (kravu izplatīšanas centri 
un kārtība) 

Stratēģijas kravu izplatīšanas efektivitātes uzlabošanai pilsētu 
teritorijās Loģistika 

Palielināts slodzes faktors Stratēģijas, lai optimizētu kravas transportlīdzekļu kravnesību 
Ostu darbības noteikumi Loču darbības, kravu apstrādes un dokeru sabiedrību 
„Marco Polo” programma Transporta veidu maiņa, katalizatoru un kopīgu mācību 
Kuģu satiksmes uzraudzība Uzraudzības sistēma, lai novērstu vielu nelegālu novadīšanu 

jūrā un palīdzētu noteikt kuģus un to ietekmi uz vidi 
Eiropas vienotā gaisa telpa Gaisa satiksmes pārvaldība, tādējādi veicinot turpmāku 

izmaksu samazināšanos un pieprasījuma palielināšanos  

Gaisa un jūras 
transports  

Nodevas termināļos, kas diferencētas, 
ņemot vērā ietekmi uz vidi  

Diferenciētas termināļu samaksas un nodevas saskaņā ar 
izvadīto piesārņotāju daudzumu un troksni, ko galvenokārt 
rada kuģi un lidmašīnas 

Avots: Eiropas Parlaments 2007 d 
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Turklāt atbildot uz nepieciešamību pēc efektīviem pasākumiem, doti šādi ieteikumi: 
 

• koncentrēt uzmanību uz vissvarīgākajiem transporta veidiem, ir īpaši uz autotransportu; 
• koncentrēt uzmanību uz vissvarīgākajām transporta sistēmas daļām; tās ir: 

o pārapdzīvoti pilsētu un metropoļu rajoni, 
o pilsētas galvenie iekšējie satiksmes koridori, kur var konstatēt tirdzniecības un 

satiksmes plūsmas koncentrāciju, 
o vides ziņā jutīgas teritorijas;  

• novērst nesaskaņotu pieeju ar sarežģītu politiku sajaukuma palīdzību, kombinējot 
savstarpēji papildinošu politiku un saglabājot trīs galvenās jomas: 

o tehnoloģiski uzlabojumi (jaunās tehnoloģijas un alternatīvās degvielas). 
o ekonomiskie instrumenti (cenas un aplikšana ar nodokļiem), 
o saudzīgi un videi draudzīgi pasākumi; 

• politiski plāni ar precīzi noteiktu īstenošanas laiku; uzskatot pat prioritāru uzdevumu 
apturēt transporta veidu maiņu par labu autotransportam, par visdaudzsološāko īstermiņa 
pasākumu tiek uzskatīta efektīva cenu noteikšanas politika.  

 

5.2.2. Politiku kombinācija – koncentrēšanās uz galvenajiem pasākumiem 

Kā iepriekš minēts, steidzami vajadzīga sarežģīta savstarpēji papildinošu politiku kombinācija. 
Neievērojot daudzsološo pasākumu plašo daudzveidību, nākamajā nodaļā tiks aplūkots neliels, 
nepabeigts galveno minētās politiku kombinācijas galveno elementu saraksts.  

5.2.2.1. Kravas autotransports, godīgas cenas un transportlīdzekļu viedu maiņa 

Ņemot vērā GHG emisijas pašreizējo līmeni, autotransporta daļu transporta pieprasījumā un 
paredzamo palielinājumu, salīdzinot ar citiem transporta veidiem, autotransporta nozare 
(pasažieru un kravu) vispārēji tiek uzskatīta par politikas darbības galveno mērķi. Pirmais 
svarīgais solis būtu apskatīt kravas autotransporta nozari. 
 
2006. gada maijā pieņēma jauno Eirovignette direktīvu41 par kravas autotransportu. Līdzās tarifu 
saskaņošanai visās dalībvalstīs un vienotām infrastruktūras izmaksu aprēķinu metodēm jaunajā 
direktīvā daudz lielāks uzsvars likts uz principu ,,piesārņotājs maksā”. Tas nodrošina nodevu 
lielāku diferenciāciju, ņemot vērā vides aspektus vai sastrēgumus, un tādējādi dod dalībvalstīm 
instrumentu ceļu pārvaldībai. Dažos reģionos var noteikt papildu ceļa nodevu maksas, lai 
risinātu vides kaitējuma problēmu, tostarp sliktu gaisa kvalitāti, vai ieguldītu videi draudzīgākos 
transporta veidos, piemēram, dzelzceļā. Tomēr šīs direktīvas pilnīga piemērošana nav obligāta. 
Tikai saujiņa dalībvalstu daļēji atbilst ceļa nodevu sistēmas, pamatojoties uz attālumu, 
piemērošanai SKT, kā ieteikts Eirovignette direktīvā. Austrija, Čehijas Republika un Vācija 
piemēro dažus ,,lietotājs maksā” un ,,piesārņotājs maksā” principa elementus. Tā kā jaunā cenu 
noteikšanas sistēma KTS darbojas neilgu laiku, vēl nav iespējams detalizēti analizēt, kāda ir 
KTS cenu noteikšanas režīma ietekme. Taču minētajās valstīs, it īpaši Vācijā, ir konstatētas 
dažas tendences attiecībā uz tukšo reisu samazināšanu un slodzes faktoru palielināšanu, kā arī 
straujāku autoparka atjaunošanu, tādējādi palielinot autotransporta energoefektivitāti.42 
 
 
 
 

                                                 
41 2006. gada 17. maija Direktīva 2006/38/EK. 
42 Skatīt: EP 2008b. 
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Skaidrs, kā šo pieeju var pastiprināt, pilnībā īstenojot pašreizējo tiesisko sistēmu visās valstīs, kā 
arī ar dažiem pielāgojumiem 43Eurovignette direktīvai. Ārējo izmaksu pilnīga iekļaušana 
autotransporta nozarē44 ne tuvu nešķiet svarīgākais pasākums. Minētā direktīva uzliek par 
pienākumu Komisijai ne vēlāk kā 2008. gada 10. jūnijā nākt klajā ar vispārēji piemērojamu, 
pārredzamu un visaptverošu visu ārējo izmaksu novērtējumu, ieskaitot vides, trokšņa, 
sastrēgumu un ar veselību saistītās izmaksas, kas būtu pamats turpmākajiem infrastruktūras 
nodevu aprēķiniem. Tam jāpievieno stratēģija modeļa pakāpeniskai ieviešanai visiem transporta 
veidiem. 
 
Šā iemesla dēļ Eiropas Komisijas TREN ģenerāldirektorāts veica tā dēvēto IETEKMES 
pētījumu. Pētījuma rezultātā kā pētījuma daļa radās rokasgrāmata par ārējo izmaksu aplēsēm 
transporta nozarē (CE Delft, 2007). Tā sniedz pārskatu par dažādos pētījumos aprēķināto 
vienību vērtību diapazonu visām dažādajām autotransporta un ārējo izmaksu kategorijām un arī 
citiem transporta veidiem. Saskaņā ar šo rokasgrāmatu kravas autotransporta radītās ārējās 
izmaksas ir ievērojami augstākas nekā pasažieru autotransporta izmaksas; tās ir ļoti dažādas 
atkarībā no transportlīdzekļa modeļa, maršruta un satiksmes laika/situācijas; vidēji tās ir 
augstākas nekā to infrastruktūru izmaksas. Turklāt kravas autotransporta vispārējās izmaksas 
pārsniedz ieņēmumus, kurus tas dod valdībai ar nodokļu un nodevu maksājumiem. 
 
Ņemot vērā klimata pārmaiņu izmaksas, autotransporta daļa ir šādas piemēra vērtības, kas 
reģistrētas Vācijā: 

 
Autotransports – klimata pārmaiņu izmaksas45 

(EUR centi/transportlīdzeklis-km) 
 

Vieglais automobilis Smagais kravas transportlīdzeklis (SKT)  

Vienības izmaksas (diapazons) Vienības izmaksas (diapazons) 
Pilsēta, benzīns 0.67 (0.19 - 1.2) ( - ) 
Pilsēta, 
dīzeļdegviela  

0.52 (0.14 - 0.93) 2.6 (0.7 - 4.7) 

Iekšpilsēta, 
benzīns  

0.44 (0.12 - 0.79) ( - ) 

Iekšpilsēta, 
dīzeļdegviela  

0.38 (0.11 - 0.68) 2.2 (0.6 - 4) 

Avots: CE Delft 2007, 103. lpp. 
 
Īpaši attiecībā uz autotransportu bieži dzirdami apgalvojumi, ka ar siltumnīcefekta gāzēm 
saistītās ārējās izmaksas Eiropā jau ir pilnīgi internalizētas relatīvi augsto nodokļu dēļ degvielai 
un transportam. Taču ietekmes pētījumā izteikts apgalvojums, ka: 
 
,,(…) sagaidāms, ka transporta nozare – gan kravas, gan pasažieru pārvadājumi – dos 
ieguldījumu, lai sasniegtu īstermiņa un ilgtermiņa mērķus CO2 samazināšanā Eiropas 
                                                 
43 Piemēram: ļoti diferencēti tarifi, pamatojoties uz transportlīdzekļa svaru, asu skaitu, emisijas klasi, laiku un 

infrastruktūras īpašām daļām, lai atspoguļotu vides, negadījumu un sastrēgumu izmaksas; augstāki tarifi 
noslogotākos periodos un zemāki tarifi mazāk noslogotos periodos it īpaši jutīgos apgabalos; palielinātas ceļa 
nodevas smagajiem transportlīdzekļiem, kuru svars pārsniedz 3,5 t; palielinātas ceļa nodevas, lai pakāpeniski 
aptvertu visu transporta tīklu.  

44 Direktīvā vēl nav atļauta ārējo izmaksu pilnīga internalizācija. Ieņēmumi no lietotāju nodevām vai ceļa 
nodevām parasti nedrīkst pārsniegt infrastruktūras izmaksas. 

45 Piemēra vērtības Vācijai; pasažieru automobiļiem: vidējās klases automobilis (1.4 – 2 L), EURO – 3,  SKT 
kravas automobilis >32 t, EUR – 3, pamatojoties uz novērtējumu 2010. gadam.  
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Savienībā. Ja ārējo izmaksu internalizāciju lieto kā politikas instrumentu Eiropas autoparka 
degvielas ekonomijas uzlabošanai, šīs iekšējās izmaksas jāinternalizē kā papildu nodoklis 
degvielai, transportlīdzekļiem un nobrauktajiem kilometriem. Saistībā ar to tikai pašreizējie 
akcīzes nodokļi vien, ar kuriem līdz šim internalizē klimata izmaksas, neveicinās CO2 emisijas 
samazināšanas mērķu sasniegšanu transporta nozarē.”(CE Delft 2007. g, 83. lpp.). 
 
Ņemot vērā visas autotransporta ārējās izmaksas, rokasgrāmatā aprēķinātas šādas vērtības: 
 

Autotransports – kopējās ārējās izmaksas46 
(EUR centi/transportlīdzeklis-km) 

 
Vieglais automobilis Smagais kravas transportlīdzeklis (SKT)  
Vienības izmaksas 
(diapazons) 

Vienības izmaksas (diapazons) 

Diena, lielākais 
noslogojums 

38.4 (8.4 - 63.9) 107.3 (33.7 - 187) 

Diena, mazāks 
noslogojums 

7.9 (3.5 - 13.3) 34.8 (22.5 - 67) 

Pilsēta 

Diena, mazāks 
noslogojums 

8.6 (4.1 - 14.8) 40.6 (28.2 - 80.9) 

Diena, lielākais 14.1 (1.7 - 26.7) 54.4 (13.3 - 109) 
Diena, mazāks 4.1 (1.7 - 6.7) 19.4 (13.3 - 39) 

Iekšpilsēta 

Nakts, mazāks 
noslogojums 

4.2 (1.8 - 6.8) 20.3 (13.6 - 39.9) 

Avots: CE Delft 2007, 103. lpp. 
 
Rokasgrāmatā uzsvērts, ka ,,zinātniskā līmenī valda vienprātība, ka transporta ārējo izmaksu 
līmeni var noteikt ar labākās prakses metodi un ka vispārējie skaitļi (ticamā diapazonā) ir 
gatavi izmantošanai politikā” (CE Delft 2007. gads, 13. lpp.)  
  
Minēto kravas autotransporta ārējo izmaksu pakāpeniska internalizācija ievērojami veicina 
transporta veidu maiņas politiku, vēršot to uz ilgtspējīgajiem transporta veidiem kā Baltās 
grāmatas par transportu svarīgu prioritāti.47 Tas varētu radīt papildu ienākumu avotu grūti 
īstenojamajiem48 TEN-T projektiem, no kuriem daudzi ir vērsti uz dzelzceļa un iekšzemes 
ūdensceļu infrastruktūru. 

5.2.2.2. Vieglie automobiļi, tehnoloģiskie uzlabojumi, patērētāju izturēšanās un izvēle 

Pašlaik vieglo automobiļu daļa ir 12 % no visas ES CO2 emisijas. Degvielas patēriņa 
efektivitātes vieglajos automobiļos ir uzlabojusies, taču ir vajadzīgs ilgtspējīgās autobūves 
nozares darbs. Šķiet skaidrs, ka Eiropas un Āzijas transportlīdzekļu ražotāji nesasniegs mērķi – 
                                                 
46 Ietekmes pētījumā ņemtas vērā šādas izmaksu kategorijas : troksnis, sastrēgumi, gaisa piesārņojums, klimata 

pārmaiņas, augšupejoši un lejupejoši procesi, daba un ainava, augsnes un ūdens piesārņojums. 
47 Neraugoties uz to, Eiropas Vides aģentūra norādīja, ka transporta veidu maiņas politikas vēlamais rezultāts 

jāanalizē detalizēti un pa atsevišķiem gadījumiem, un dažos gadījumos šī politika var palielināt piemēram, 
dzelzceļa transporta apjomu, nesamazinot autotransporta apjomu, un tādējādi palielinot vides kopējo slogu. Arī 
novērtējuma ziņojumā par Baltās grāmatas vidusposma pārskatu vērsta uzmanība uz to, ka transporta veidu 
maiņa var būt ļoti lietderīga, taču tā nevar aizstāt turpmākos pasākumus attiecībā uz pašreizējiem un 
nākamajiem transporta veidiem, piemēram, autotransportu, vieglo automobiļu transportu un aviāciju (skatīt: 
(EEA 2006, 20) un (EC, ASSESS 2005. g., 106. lpp.). 

48 EP 2008c. 
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vidējo emisiju 140 g CO2/km 2008./2009 gadā. Komisijas jaunais priekšlikums regulai49 ar 
saistošu jaunu mērķi – vidējo emisiju 130 g CO2/km šķiet vēl lielāks izaicinājums nozarei. 
Vienlaikus ar citiem pasākumiem ir sagaidāms mērķis 120 g CO2/km 2012.gadā, ko Eiropadome 
pieņēma 2006. gada jūnijā. 
 
Tehniski iespējams ir pat zemāks līmenis nekā 120 g CO2/km Daži energoefektīvi automobiļi 
jau ir pārdošanā. Taču patērētāju vēlmes rada problēmas šo automobiļu pārdošanā. Progresu 
CO2 samazināšanā nav iespējams panākt lielāka svara, jaudīgāku dzinēju un papildu aprīkojuma 
dēļ, ko patērētāji pieprasa ērtībai un drošībai (piemēram, gaisa kondicionēšana). Turklāt 
iepriekšējos gados palielinājās apvidus transportlīdzekļu (SA) un citu automobiļu ar augstu 
emisijas līmeni pārdošana. Tehnoloģiskajiem uzlabojumiem no piedāvājuma puses joprojām ir 
milzīgas iespējas enerģijas samazināšanā, ja šie uzlabojumi tiek piemēroti nevis dzinēja jaudas, 
bet gan degvielas ekonomijas palielināšanai. Neraugoties uz to, EVA norādīja, ka vajadzīgo 
GHG samazinājumu transporta nozarē nevar panākt tikai ar tehniskiem pasākumiem (EVA, 
2008. g.) Arvien svarīgāka kļūs vieglo automobiļu lietošanas pieprasījuma pārvalde un it īpaši 
ierobežošana,  
 
Stingrākām fiskālām iniciatīvām, kas tieši saistītas ar CO2 emisiju, būs vislielākā nozīme 
automobiļu energoefektivitātes uzlabošanā. Šie pasākumi var veicināt pircēju pievēršanos 
mazākiem un mazāk jaudīgiem automobiļiem. Šīs iniciatīvas var uzskatīt par faktoru, kas spiež 
nozari ātrāk panākt tehnoloģiskus uzlabojumus. Nesen Komisija ierosināja sodanaudas sistēmu 
tiem automobiļu ražotājiem, kuri 2012. gadā neizpildīs mērķi 130 g/km. Tiek apspriestas arī 
citas iespējas, piemēram, izstrādāt ES CO2 emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu automobiļu 
ražotājiem, kā tas nesen ieteikts zinātniskā literatūrā50 vai tā dēvētos mobilitātes kredītus.51 
 
turklāt vajadzīga virkne pasākumu, kas versti uz pieprasījuma pusi. Labākas metodes 
automobiļu mārketinga un reklāmā, padarot automobiļu marķējuma direktīvu efektīvāku, 
skaidrāku un patērētājam draudzīgāku, informētības palielināšana, izmantojot informācijas 
kampaņas par degvielas taupīšanu un ekobraukšanu – šos pasākumus vērtē kā efektīvus. Tomēr 
būs ļoti grūti mainīt patērētāju ieradumus, ja nebūs pareizu cenas signālu. 
 
Automobiļu īpašnieku skaita palielināšanās52 ES ne tikai izraisīs aiziešanu no sabiedriskā 
transporta, bet EVA to uzskata arī par īstu sabiedriskā transporta alternatīvu neesības pazīmi. 
Bet pat pieņemot, ka nākotnē būs apgabala mēroga sabiedriskā transporta alternatīvas, vieglie 
automobiļi joprojām nosaka mūsu mobilitāti. Tādēļ Eiropas Savienībai ir jāizstrādā skaidra 
ilgtermiņa vīzija pat to, kā tā saprot dzīvotspējīgu individuālo mobilitāti, kas nākotnē nav 
atkarīga no parastajiem enerģijas avotiem. Jautājumam jābūt par to, kādas tehniskās iespējas 
jālieto jaunās paaudzes dzinēju ierīcēm (piemēram, ūdeņraža/degvielas elementi, elektriskie 
transportlīdzekļi); kad tos varēs ražot masveidā; un kā pa šo laiku tiks organizēts attiecīgais 
pārejas periods. Tāpat kā visām citām iespējām arī ūdeņradim, degvielas elementiem vai 
elektriskajiem transportlīdzekļiem īpaši svarīgs ir GHG ietekmes ilgums. Tas ir lielā mērā 
atkarīgs galvenokārt no tā, kā tiek ražots ūdeņradis vai elektrība53. 
 
 

                                                 
49 COM(2007)856. Priekšlikumā iekļauts saistošs mērķis 130 g/km vidējā GHG emisija jauniem automobiļiem, 

ko pārdod ES, apvienojumā ar naudassodiem gadījumos, kad ražotājs nav samazinājis GHG vidējo emisiju 
vismaz līdz 130 g/km tiem automobiļiem, kas pārdoti pēc 2012. gada. 

50 Skatīt Dudenhöffer 2007. g, 20. – 24. lpp. 
51 Skatīt EP 2007d , 69. lpp. 
52 25% laikposmā no1995. līdz 2005. gadam. 
53 Skatīt jaunākā IPCC ziņojuma nodaļu par transportu (IPCC, WG III, 2007, 345 et seq.). 
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5.2.2.3. Biodegvielas 

Parādās arvien lielāks skaits zinātnisku pierādījumu, ka biodegvielas nav tik ,,zaļas” kā varētu 
spriest pēc priedēkļa ,,bio”. It īpaši tā dēvētās ,,pirmās paaudzes” biodegvielas vairs neuzskata 
par lielisku risinājumu klimata pārmaiņu problēmai, kā vēl nesen domāja eksperti. Tieši pretēji, 
tās arvien vairāk uzskata par problēmas daļu. Saskaņā ar nesen veiktajiem pētījumiem GHG 
emisijas faktiskais samazinājums, domājams, būs tikai aptuveni 50 % no parastajām degvielām, 
kuras tā aizstāj. Ārkārtīgi ražīgu bioenerģētisko lauksaimniecības kultūru intensīva audzēšana 
var būt iemesls citu siltumnīcefekta gāzu, piemēram, slāpekļa oksīda, emisijai no mēslojuma un 
oglekļa piesaistītāju izzušanai mežu izciršanas dēļ. Ņemot vērā arī augošo spiedienu uz 
lauksaimniecības zemi, ūdeni, augsni, bioloģisko daudzveidību un pārtikas cenām, ko izraisa 
vienas kultūras audzēšana biodegvielu ražošanai, pirmās paaudzes biodegvielu vispārējās sekas 
var būt pat nelabvēlīgas. GHG vispārējais ietekmes mazināšanas potenciāls otrās paaudzes 
biodegvielu54 ilgtspējība šķiet daudz labāka. Taču visa šo biodegvielu ražošanas ķēde ir 
jānovērtē uzmanīgāk, ņemot vērā vispārēju ilgtspējību55. Tādēļ obligāti jāizstrādā skaidri un 
stingri ilgtspējības kritēriji biodegvielām.  
 
EVA analīze liecina, ka ES dalībvalstis joprojām atrodas tālu no pašreizējo biodegvielas mērķu 
sasniegšanas. Turklāt, salīdzinot ar biomasas izmantošanu elektrības ražošanai, biodegvielu 
rentabilitāte šķiet zemāka, kā nesen paziņoja ESAO56. 

5.2.2.4. Pilsētu dzīves telpa un jauna pilsētas mobilitātes kultūra 

Astoņdesmit procentu Eiropas iedzīvotāju dzīvo pilsētu teritorijās. Eiropas pilsētas rada kopā 
40 % no visas ar transportu saistītās CO2 emisijas – galvenokārt no vieglajiem automobiļiem. 
Tādējādi pilsētu teritorijās ir liels energoefektivitātes paaugstināšanas un GHG samazināšanas 
potenciāls transporta jomā. Veicinot transporta veida maiņu par labu ilgtspējīgam transportam, 
rezultāts būs ne tikai atvieglojums pārapdzīvotajām un piesārņotajām pilsētām, bet arī 
ievērojams ieguldījums GHG emisijas samazināšanā. Eiropas Komisija nesen publicēja Zaļo 
grāmatu par pilsētu mobilitāti.57 
Augstas kvalitātes sabiedriskais transports un tā finansējums 
 
Saskaņā ar UITP (Starptautiskās sabiedriskā transporta savienības) datiem sabiedriskā transporta 
emisija uz vienu pasažierkilometru ir par 3,24 – 8,71 zemākas, salīdzinot ar privāto automobiļu 
lietošanu, kad tiek lietots sabiedriskais transports (UITP 2008, p. 3). Lielākā noslogojuma laikā 
sabiedriskajam transportam ir vēl lielākas priekšrocības58. Taču sabiedriskajam transportam ir 
jānodrošina reāla alternatīva privātā automobiļa lietošanai. Tas ir jāpielāgo klientu vajadzībām. 
Sabiedriskā transporta sistēmas pastāvīgi jāuzlabo, lai piesaistītu arvien vairāk iedzīvotāju. Jo 
blīvāks ir tīkls, lielāks kustības biežums, lielāks satiksmes savienojumu skaits un ātrums, labāks 
komforts, informācija, drošība un uzticamība, jo vairāk lietotāju iespējams pārliecināt lietot 
sabiedrisko transportu. Labi attīstīti savienojumi ar apkārtējiem rajoniem arī šķiet īpaši svarīgi. 
Šo mērķu sasniegšanai reizēm vajadzīgi ievērojami ieguldījumi. Tāda maksu piemērošana par 
sastrēgumiem kā Londonā var palīdzēt segt izmaksas, izmantojot šos ieņēmumus ieguldījumiem 
pilsētas transportā. Dažas pilsētas jau ir sekojošas Londonas piemēram, citas par to domā. 
Turklāt šāda maksas piemērošana par sastrēgumiem būtu efektīvs līdzeklis personīgo 
automašīnu transporta pieprasījuma pārvaldībai pilsētās, kas dotu arī citus pozitīvus 
blakusefektus, piemēram, samazinātos gaisa piesārņojums. 
 
                                                 
54 Piemēram: tādu lignocelulozes avotu kā zālaugu vai kokmateriālu pārstrāde biodegvielā. 
55 Īss pārskats par alternatīvajām degvielām dots arī EP 2007d, 23. lpp. Skatīt arī: EVA 2008, 20. lpp. 
56 ESAO 2007. g., 81. - 88. lpp. 
57 Zaļā grāmata ceļā uz jaunu pilsētu mobilitātes kultūru (COM(2007)0551). 
58 Līdz 27 reizēm saskaņā ar Vācijas Satiksmes uzņēmumu savienības datiem. 
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Velosipēdu un gājēju kustības labāka iekļaušana pilsētu mobilitātē. 
 
Lēš, ka puse no visiem automobiļu braucieniem ES-15 valstīs nepārsniedz 6 km attālumu, kas ir 
aptuveni pusstundas brauciens ar velosipēdu (ATVEG, 2006. gads)59. Pārvietošanās ar 
velosipēdu un kājām ir reālas alternatīvas daudziem no šiem braucieniem. Tādēļ īpašai 
velosipēdu kustības politikai varētu izdoties samazināt automobiļu satiksmi pilsētās60. 
Velosipēdu lietošana ir atkarīga no daudziem faktoriem, taču pareizi projektēts un, galvenais, 
drošs velosipēdu celiņu tīkls šķiet ārkārtīgi svarīgs augstiem velosipēdu kustības rādītājiem 
pilsētās. Dānijā un Nīderlandē velosipēdu kustība vairāk nekā desmit reizes pārsniedz 
velosipēdu kustību Francijā vai Apvienotajā Karalistē61. Turklāt, salīdzinot ar citiem transporta 
veidiem, velosipēdiem un gājējiem paredzēto infrastruktūru būvniecība ir daudz rentablāka. Tajā 
pašā laikā tie rada lielus ieguvumus mobilitātei. 
 
Ilgtspējīgi pilsētas transporta plāni 
 
Iepriekš minēto kopā ar dažādiem papildu pasākumiem var iekļaut tā dēvētajos ilgtspējīgos 
pilsētas transporta plānos (IPTP). Šie transporta plāni jāpielāgo katras pilsētas teritorijas 
attiecīgajām vajadzībām un tajos jāiekļauj arī pilsētas apkārtējie rajoni. Tajos jādefinē un 
jānosaka vidēja un ilgtermiņa mērķi un termiņi pārejai uz ilgtspējīgākiem pilsētas transporta 
veidiem. Šiem plāniem jāveicina mobilitātes pārvaldības sistēmu attīstība, integrēts zemes 
lietojums un transporta plānošana, lai samazinātu pilsētas izplešanos. ES var to veicināt, 
izstrādājot pamatnostādnes šādiem IPTP. Kā pirmais pasākums ES jānosaka, ka visos lielākajos 
pilsētu apgabalos obligāti jāpieņem IPTP decentralizētā reģionālā/vietējā līmenī un jāveic 
regulāri CO2 mērījumi. 

5.2.2.5. Jūras transports un aviācija 

Kā iepriekš norādīts, šīs nozares pēdējo galu laikā ir pastāvīgi un ievērojami palielinājušās. To 
izaugsme turpināsies, un rezultāts būs lielāka GHG emisija. Tādēļ jautājums par aviācijas un 
jūras transporta izraisīto ogļskābās gāzes emisiju ir pelnījis lielāku uzmanību. 
 
Lai risinātu šo jūras transporta problēmu un saglabātu tā energoefektivitātes priekšrocības, nesen 
tika ierosināta tehnoloģisku uzlabojumu un operacionālu pasākumu kombinācija.62. Saskaņā ar 
aplēsēm, kuģu dzinēju un palīgdzinēju tehnoloģiski uzlabojumi, kā arī operacionāli 
samazināšanas pasākumi spēj pazemināt emisiju par 20 % veciem kuģiem un par 30 % jauniem 
kuģiem. Par problēmu, kas mazina jūras transporta energoefektivitātes priekšrocības, jāuzskata 
arvien pieaugošais kuģu ātrums kā reakcija uz ārkārtīgi konkurējošo globalizēto transporta tirgu. 
Tādēļ par papildu pasākumiem uzskata ātruma samazināšanu un iekraušanas uzlabošanu. Tas 
pats attiecas uz ostas nodevu ekoloģisko diferenciāciju (pamatojoties, piemēram, uz CO2 dzinēja 
normu vai degvielas veidu). Eiropas Parlaments nesen aicināja iekļaut jūras transportu emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmā63. Atbilstīgas CO2 pārraudzības sistēmas izveide būtu pirmais un 
svarīgākais solis šajā virzienā. 

                                                 
59  Saskaņā ar UITP aplēsēm, pat 70 % no visiem automobiļu braucieniem ES nepārsniedz 4 km (UITP, 2008. g.). 
60 Piemēram, laikposmā no 1999. līdz 2002. gadam Odenzē pilsēta (iedzīvotāju skaits 150 000) bija Dānijas 

oficiālā valsts velosipēdu pilsēta. Projekta gaitā izstrādāja 50 iniciatīvas velosipēdu kustības popularizēšanai. 
Projekta laikā Odenzē iedzīvotāji veica 35 miljonus jaunu braucienu ar velosipēdu (apmēram 25 000 dienā), no 
kuriem puse agrāk tika veikta ar automobili. Kopenhāgena ir vēl viens velosipēdu kustībai ļoti draudzīgas 
pilsētas piemērs. Skatīt: EVA 2006. g.; ESAO 2007. g. 

61 Dānijā 936, Nīderlandē 848 km vienam cilvēkam gadā salīdzinājumā ar 75 km Francijā un Apvienotajā 
Karalistē un tikai 20 km Spānijā (EVA, 2008. g., 31. lpp.). 

62 EP 2007d, 21. lpp. 
63 Eiropas Parlamenta 2007. gada 12. jūlija rezolūcija Ceļā uz turpmāko Eiropas Savienības jūrniecības politiku: 

Eiropas redzējums okeāniem un jūrām (A6-0235/2007, Referents: Willi Piecyk). 
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Kaut gan aviosabiedrības ir samazinājušas degvielas patēriņu par 1 % - 2 % uz vienu 
pasažierkilometru, gaisa transporta izaugsme nozīmē, ka aviācijas izraisītā GHG emisija 
palielinās daudz ātrāk nekā emisija no citiem transporta veidiem. Ja nekas netiks darīts, tad 
2020. gadā aviācijas izraisītā emisija, iespējams, vairāk nekā divas reizes pārsniegs pašreizējo 
līmeni. Pašlaik saskaņā ar koplēmuma procedūru tiek gatavota aviācijas iekļaušana emisijas 
kvotu sistēmā (ETS). Eiropas Parlaments pirmajā lasījumā apstiprināja Komisijas plānu iekļaut 
aviācijas nozari ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā. Tas gāja pat tālāk, samazinot ETS 
aviācijai piešķirto emisijas kvotu skaitu un svītrojot atkāpi, kas paredz iekļaut sistēmā lidojumus 
starp ES un trešām valstīm gadu vēlāk nekā ES iekšējos lidojumus. EO uzskata, ka visi lidojumi 
jāiekļauj ETS, sākot no 2011. gada. Ja Komisija ierosināja noteikt par kvotu maksimālo apjomu 
100 procentus no lidaparātu operatoru gada vidējās emisijas 2004. – 2006. gadā, EP ieteica 
samazināt ETS piešķirto emisijas kvotu skaitu līdz 90 %. Aviācijas iekļaušana ETS paātrinātu 
arī tehnoloģiskus uzlabojumus attiecībā uz lidaparātu korpusiem vai dzinējiem ar vidējo GHG 
samazināšanas iespēju līdz pat 50 % 2050. gadā salīdzinājumā ar pašreizējām ražošanas 
normām. 
 
Eiropas vienotās gaisa telpas pakāpeniska izveide (pieņemta 2004. gadā), it īpaši paredzamā 
vienoto gaisa telpas bloku (FAB) izveide, kā arī Eiropas gaisa satiksmes vadības sistēmas 
(SESAR) modernizācija veicinās aviācijas energoefektivitātes uzlabošanu. Paredzams, ka 
mūsdienīgāka gaisa satiksmes pārvaldība (ATM) un maršrutu efektīvāka izmantošana ievērojami 
samazinās lidojumu reizes, degvielas izmantošanu un ietekmi uz klimatu64. Eiropas Parlaments 
nesen aicināja diferencēt lidostu pacelšanās un nolaišanās nodevas, pamatojoties uz emisiju.  
 
Nobeigumā jāsaka, ka patērētājiem jau ir iespēja brīvprātīgi iesaistīties ogļskābās gāzes emisijas 
samazināšanas programmās65, kur aprēķina individuālo lidojumu emisiju un pēc tam to 
,,neitralizē” ar finansiālu līdzdalību projektos, kuri ietaupa apmēram tādu pašu daudzumu 
oglekļa dioksīda. Tas, šķiet, ir solis pareizā virzienā66. Taču nākotnē būs jārisina ne tikai tiešās 
emisijas ietekme, bet arī citi veidi, kā aviācija ietekmē klimatu (NOx emisija, izplūdes gāžu 
grīstes un spalvu mākoņu segums). 

5.2.2.6. Pētījumi un tehnoloģiju attīstība 

Piedziņas mehānismu energoefektivitātes uzlabošana, aerodinamika, degvielas efektivitātes un 
biodegvielu ilgtspējības palielināšana un transportlīdzekļu noslogojuma samazināšana, 
izmantojot vieglākus materiālus tiek uzskatīti par faktoriem, kam ir ievērojams emisijas 
samazināšanas potenciāls visiem transporta viediem. Nemaz nerunājot par tehnoloģiskiem 
uzlabojumiem, tas ir kā paraugs hibrīdiem piedziņas mehānismiem pilsētas autobusos un 
piegādes transportlīdzekļos/smagajos kravas transportlīdzekļos, kuri lielākoties darbojas pilsētu 
teritorijās. Arī dzelzceļiem ir ievērojams GHG samazināšanas potenciāls, kaut gan tie jau tagad 
ir energoefektīvāki nekā lielākā daļa citu transporta veidu (pieņemot pašreizējos vidējos slodzes 
koeficientus). Par daudzsološiem pasākumiem uzskata vilcienu aerodinamiskās pretestības un 
svara samazināšanu un jaunas paaudzes reģeneratīvo bremžu sistēmu izstrādāšanu ar enerģijas 
ekonomijas ierīcēm. Pašlaik tiek īstenotas vairākas ES pētniecības programmas, kas attiecas uz 

                                                                                                                                                            
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-
0343+0+DOC+XML+V0//EN 

64 Pēc Komisijas aplēsēm, šis samazinājums būs 4.8 miljoni tonnu CO2 gadā.  
65 Daudzas aviosabiedrības ir izveidojušas ogļskābās gāzes emisijas samazināšanas iniciatīvas : 

http://www.enviro.aero/Carbonoffsetting.aspx Turklāt ir arī vairākas citas ogļskābās gāzes emisijas 
samazināšanas iniciatīvas, piemēram, myclimate http://www.myclimate.org/?lang=en greenmiles 
http://www.greenmiles.de/ vai atmosfair http://www.atmosfair.de/index.php?id=9&L=3  

66  Dažas no šīm iniciatīvām aprēķina ogļskābās gāzes emisijas samazinājumu citiem transporta veidiem. 
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visiem transporta veidiem.67 Šo pētījumu sekmīga pārvēršana pielietojamās tehnoloģijās un 
pētniecības iespēju uzlabošana, šķiet, ir vēl svarīgāka, ņemot transporta ievērojamo izaugsmi, 
kas nākotnē paredzama jaunattīstības valstīs. Šie tehniskie uzlabojumi var samazināt šī 
pieauguma ietekmi. Tomēr IPCC ļoti skaidri paziņo:  
 
,,Pat ar visām šīm uzlabotajām tehnoloģijām un degvielām ir paredzams, ka nafta saglabās 
dominējošo daļu transporta enerģijas patēriņā un ka transporta GHG emisija pārredzamā 
nākotnē joprojām palielināsies. Tikai ar strauju pārmaiņu palīdzību ekonomikas izaugsmē, 
vispārējās izturēšanās maiņu un/vai nozīmīgu politikas iejaukšanos transporta radītā GHG 
emisija ievērojami samazinātos.” (IPCC, WG III, 2007. g., 336.lpp.) 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67  ES finansēto pētījumu budžets transporta jomā laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam pārsniedz EUR 4 100 

miljonus. Papildu informāciju skatīt TREN ĢD tīmekļa vietnē 
http://ec.europa.eu/research/transport/index_en.cfm 
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6. REĢIONĀLĀ ATTĪSTĪBA UN KLIMATA PĀRMAIŅAS 
 
6.1. Stratēģijas pamatnostādnes ES struktūrfondiem 2007.–2013. 

gadam: izejas punkts reģionu cīņai pret klimata pārmaiņām 

Nesenais Eirobarometra veiktais sabiedriskās domas pētījums68 parāda, ka 84% aptaujāto 
uzskata, ka nākotnē reģionālajai politikai būs jārisina nozīmīgi Eiropas problēmjautājumi, to 
vidū 85% [respondentu] par pašu svarīgāko jautājumu uzskata klimata pārmaiņas. Patiesībā ar 
klimata pārmaiņām saistīto parādību apjoms un sarežģītība liek divkāršot un labāk savstarpēji 
koordinēt darbības visos līmeņos : Eiropas, nacionālā, reģionālā un vietējā. Nesen publicētajās 
Zaļajās grāmatās69 par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu enerģiju Eiropas Komisija Savienībai ir 
nospraudusi galvenos uzdevumus minēto problēmu risināšanai. Ja šo mērķu sasniegšanai 
vispirms ir jābalstās uz Kopienas pasākumiem - Eiropas Savienības (ES) politikas koordinēšanu 
kopumā, tad arī reģionālās politikas loma nav mazāk svarīga. Reģioni, atrodoties cieši blakus 
visām ieinteresētajām pusēm, ir vieta, kur izvēle var nosliekties par labu atjaunojamās enerģijas 
avotiem un augstas efektivitātes enerģijas tehnoloģijām.  
 
Eiropas un starptautisko mērķu īstenošanai ir svarīgi apvienot „top-down” (Kioto mērķi, 
Eiropas direktīvas) pasākumus un „bottom-up” (decentralizētie pasākumi) pieeju, un sniegt 
kvalitatīvu un kvantitatīvu atbalstu mērķu sasniegšanai. Enerģijas efektivitātes paaugstināšana 
un ekoenerģiju izmantošana labvēlīgi ietekmēs ekonomiku un reģionālo attīstību: līdztekus 
energoapgādes drošumam un ekoloģiska rakstura priekšrocībām tās kalpo par avotu jaunām 
investīcijām, preču un darbavietu izveidei.  
 
Bieži vien veiksmīgi projekti enerģijas jomā ir reģionāla vai vietēja līmeņa projekti un šī 
pieredze, savukārt, var ietekmēt Eiropas enerģētikas politiku. Jaunās kohēzijas politikas 
programmas, kas tika uzsāktas 2007. gada janvārī, bija lieliska iespēja pastiprināt šos procesus.  
 
Eiropas Savienības stratēģijas pamatnostādnēs 2007. – 2013. gadam vairākkārtīgi ir akcentēta 
enerģētikas problēmu loma Lisabonas un Gēteborgas mērķu sasniegšanā. Aicinot atbalstīt 
investīcijas, kas veicina Kioto saistību izpildi, tās iesaka jautājumu par tradicionālo enerģijas 
avotu intensīvu izmantošanu risināt balstoties uz trim darbības virzieniem: 

- uzlabot energoefektivitāti un popularizēt zemas enerģētiskās intensitātes attīstības 
modeļus; 

- atbalstīt atjaunojamo enerģijas avotu attīstību, kuru izmantošanā ES var iegūt vadošo 
pozīciju un tādejādi paaugstināt konkurētspēju un palīdzēt sasniegt mērķi līdz 
2010. gadam panākt, ka 21 % elektroenerģijas iegūst no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem; 

- koncentrēt investīcijas tradicionālajos enerģijas avotos to tīklu izveidei, jo īpaši 
„konverģences” reģionos nolūkā mazināt tirgus neveiksmes. 

 

Laikposmā no 2007.  līdz 2013. gadam Eiropas Komisija ieguldīs 9 miljardus eiro ar enerģiju 
saistītos projektos70: 4,8 miljardus atjaunojamās enerģijas avotos un 4,2 miljardus 
energoefektivitātes uzlabošanai (īpaši mājokļos) un enerģijas pārvaldībai. No 54 % kopējā 
                                                 
68  Eirobarometra pētījums veikts 2008. gada janvārī 27 dalībvalstīs. 
69  Adaptācija klimata pārmaiņām Eiropā : ES rīcības varianti KOM (2007) 354 noslēgums. "Eiropas stratēģija 

ilgspējīgai, konkurētspējīgai un drošai energijai ” KOM(2006)105. 
70  Danuta Hübner, ES reģionālās politikas komisāres sniegtais paziņojums preses konferencē 2008. gada 

20. februārī.  
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budžetā atvēlētās summas 20 % tiek investēti biomasas, 12 % saules enerģijas, 13 % 
ģeotermiskās enerģijas, hidroelektroenerģijas un pārējo enerģiju jomā, un 9% vēja enerģijas 
nozarē. Atlikušie 46 % tiks ieguldīti energoefektivitātes jomā. Tas nozīmē, ka konverģences 
mērķa - reģionos laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam investīcijām paredzētā summa būs 
5 reizes lielāka nekā šobrīd. Konkurētspējas mērķa reģioniem finansējums būs 7 reizes lielāks.  
 
Turklāt, 63,8 miljardi tiks atvēlēti pētniecības un attīstības nozares atbalstam, no tiem liela daļa 
tiks novirzīta projektiem, kas veicina pētījumus atjaunojamās enerģijas avotu jomā. 
 
Regula71, kas nosaka Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbību, paredz, ka mājokļu 
izdevumi enerģijas jomā ir atbilstīgi tikai dalībvalstīm, kas pievienojās ES tikai pēc 2004. gada 
1. maija. Tomēr, nesen Eiropas Komisijas priekšsēdētājs José Manuel Barroso paziņoja72, ka 
Komisija ir paredzējusi iesniegt izmaiņas minētajā regulā. Pārrunas ar Reģionālās politikas 
Ģenerāldirektorāta juridisko dienestu turpinās nolūkā pārskatīt regulas īstenošanu, lai tās 
ietvaros paredzētos pasākumus attiecinātu arī uz vecajām dalībvalstīm - gan jauno ēku 
celtniecības jomā, gan arī esošo namu energoefektīvai atjaunošanai. 
 
Ikgadējās Eiropas Komisijas konferences par tēmu „Reģioni ekonomiskām pārmaiņām – 
labākās pieredzes kopīga izmantošana”, kas notika 2008. gada 25. februārī, ietvaros 2008. gada 
RegioStars godalgu saņēma 5 projekti. Kategorijā „Energoefektivitāte un atjaunojamās enerģijas 
avoti” godalgu saņēma ENERGIVIE (Elzasa, Francija). Šī reģionālā programma veicina 
pieprasījumu pēc aprīkojuma, kas saistīts ar atjaunojamo enerģiju. Programmā ietilpst pasākumi, 
kas sekmē profesionālo prasmju uzlabošanu saules enerģijas, koksnes enerģijas un būvniecības 
nozarē, kā arī veicina tādu būvju celtniecību, kas patērē maz enerģijas. Tiek veikti arī pētījumi 
par biodegvielu, biogāzi un ģeotermālo enerģiju. Īpaša godalga tika piešķirta par „Peldošu, 
autonomu un videi draudzīgu atsāļošanas iekārtu” (Dienvidegeja, Grieķija). Šajā projektā tika 
izstrādāta peldoša platforma, kura izmanto atjaunojamos enerģijas avotus, lai ražotu dzeramo 
ūdeni salām. 

 

6.2. Struktūrfondu līdzekļu 2000.–2006. gadam ieguldījums cīņā pret 
klimata pārmaiņām 

Reģionālās attīstības komiteja ir ierosinājusi pētījumu73 ar nosaukumu „Ilgtspējīgās un 
atjaunojamās enerģijas avotu izmantojums 2007. -2013. gada struktūrpolitikas ietvaros”, kura 
nolūks ir piedalīties kopējās debatēs par cīņu pret klimata pārmaiņām un izvērtēt struktūrfondu 
ieguldījumu.  

Pamatojoties uz vispārējo kontekstu un enerģētikas politiku, tika apkopotas ziņas no 15 
dalībvalstīm, uz kurām attiecās programmas plāns 2000. -2006. gadam. Rezultāti dažādās valstīs 
izrādījās ļoti atšķirīgi. Tomēr, analīze atklāj pieticīgo izdevumu daļu, kas ir reāli izlietoti 
ilgtspējīgajai enerģijai un atjaunojamās enerģijas avotiem, kas sastāda apmēram 1,16 % no 
kopējiem izdevumiem darbības programmā 2000. -2006. gadam. Attiecībā uz citu autoru 
pētījumiem par valstīm, kuras pievērš lielu uzmanību enerģētikas jautājumiem, jāatzīst, ka 
sākotnēji paredzētais finansējums vismaz trīs reizes pārsniedza reālos izdevumus.  
 

                                                 
71  Regula (EK) Nr. 1080/2006. 
72  Paziņojums sniegts 2008. gada 7. februārī.  
73  „Ilgspējīgās un atjaunojamās enerģijas avotu izmantojums 2007. -2013. gada struktūrpolitikas ietvaros”, 

Eiropas Parlamenta iztrādāts pētījums, (EP, 2007e) Ar pētījumu var iepazīties nosūtot pieprasījumu sekojošam 
adresātam: ipoldepb@europarl.europa.eu. 
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Kvantitatīvo datu analīze atklāj acīmredzamo pasākumu un projektu atjaunojamās enerģijas 
avotu jomā pārsvaru pār projektiem, kas saistīti ar energoefektivitāti. Šo faktu var izskaidrot arī 
ar atjaunojamo enerģijas avotu labāku atpazīstamību, šīs enerģijas ir pievilcīgs elements politiķu 
vidū.  
 
Savukārt, kvantitatīvā analīze ļāva izcelt „energo” izdevumu nozīmi mazos un vidējos 
uzņēmumos. Vēl pirms dažiem gadiem „energo” izdevumi tika paredzēti infrastruktūras 
uzlabošanai un finansu resursi, galvenokārt, tika atvēlēti valsts sektoram vai lieliem ražošanas 
vai pārdošanas uzņēmumiem. Turpmāk ilgtspējīgajai un atjaunojamai enerģijai paredzētie 
finansu resursi lielākoties tiek piešķirti maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuri ir attīstījuši 
jaunas tehnoloģijas, jaunus pakalpojumus un jaunas preces. 
 
No otras puses, kvantitatīvā analīze parādīja, ka dažās dalībvalstīs ir pilnībā izdevies energo 
mērķus integrēt ekonomiskās attīstības mērķu vidū. Enerģija un tehnoloģiskie jauninājumi, 
enerģija un lauku attīstība, enerģija un būvniecības nozare – tie ir tikai piemēri tam, kā šī nozare 
var vēl ievērojami attīstīties un tādejādi uzlabot programmas plāna kvalitāti.  
 
Situācija jaunajās dalībvalstīs izraisa īpašu interesi, ņemot vērā tām piešķirto struktūrfondu 
apjomu un pieredzes trūkumu to pārvaldīšanā. Tomēr situācija dažādās dalībvalstīs ir atšķirīga. 
Baltijas valstis vairāk kā 5 % no finansu apjoma novirza enerģijas jautājumiem, kamēr citās 
valstīs šis procents ir krietni mazāks. Dažādu dokumentu analīze apliecina pieaugošu interesi par 
energoefektivitāti. Patiesībā šī tēma sasaucas ar vietējo nepieciešamību pārstrukturēt ražošanas 
tīklu un būvniecības nozari nolūkā taupīt enerģiju, kā arī izmantot lauksaimniecības un 
mežsaimniecības biomasu.  
 
Programmas plāna 2000.–2006. gadam un perspektīvas nākamajam plānošanas periodam analīze 
vecajās dalībvalstīs ļāva identificēt viendabīgas valstu grupas. Centrāleiropas valstis (Austrija, 
Vācija) šķiet visdinamiskākās enerģijas un vides jomā. Apvienotā Karaliste savus centienus 
galvenokārt ir vērsusi uzņēmumu virzienā, turpretī Skandināvijas valstis lielāko uzmanību 
pievērsušas lauku reģioniem. Francijas un Beniluksa valstu pieeja ir bijusi ierobežotāka, taču 
veltīta kādai īpašai tēmai (valstij piederošas ēkas). Visbeidzot, Vidusjūras valstīs, izņemot dažus 
izņēmumus, var vērot grūtības programmas plānā iekļaut ambiciozus un saskaņotus mērķus 
ilgtspējīgās enerģijas un atjaunojamās enerģijas avotu jomā.  
 
Tomēr valsts stratēģisko pamatdokumentu 2007. – 2013. gadam analīze uzrāda pozitīvas 
pārmaiņas. Vispirms ilgtspējīgās un atjaunojamās enerģijas jomai paredzētais finansējums ir 
pieaudzis, stratēģiskā pieeja šķiet skaidrāka un, visbeidzot, lielāks skaits reģionu uzrāda 
ilgtspējīgās un atjaunojamās enerģijas avotu jomu kā vienu no prioritātēm vai kā īpašu 
pasākumu. Atliek noskaidrot, vai situācijas uzlabojums būs vērojams arī nacionālajās un 
reģionālajās darbības programmās, kā arī atspoguļosies paredzētajā un izlietotajā finansu 
apjomā.  
 
Valsts stratēģisko pamatdokumentu izpēte uzrāda lielas atšķirības dalībvalstu vidū. Dažas no 
tām ir apveltītas ar jaunradi, taču citās ir vērojamas grūtības izvairīties no tradicionālajām 
shēmām. Pieejamie finansu dati uzrāda enerģijas izdevumu pieaugumu, tomēr tas paliek 
ierobežots. Šķiet, ka nospraustais mērķis – panākt, lai 5 % no struktūrfondu līdzekļiem tiktu 
novirzīti ilgtspējīgai enerģijai un atjaunojamās enerģijas avotiem - attālinās, un pieticīgāks 
mērķis, proti, sasniegt 3 % robežu liekas daudz reālāks. 
 
Visbeidzot, 15 labu paraugu atklāšana un analīze ļāva izcelt ilgtspējīgās un atjaunojamās 
enerģijas stratēģisko lomu teritorijas un tajā esošo uzņēmumu attīstībā. Šiem reģioniem un 
uzņēmumiem ilgtspējīgās enerģijas un atjaunojamās enerģijas avoti var kļūt par nozīmīgu 
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tehnoloģisku trumpi, samazinot ražošanas izmaksas un palielinot konkurētspēju, kā arī attīstot 
jaunas tirdzniecības iespējas. 
 

6.3. Klimata pārmaiņu atspoguļojums Eiropas Parlamenta 
Reģionālās attīstības komitejas darbā 

Pēdējo divu gadu laikā Reģionālās attīstības komiteja ir sniegusi vairākus ziņojumus un 
atzinumus, kas apliecina tās nemainīgo pozīciju klimata pārmaiņu problēmu integrācijas 
atbalstam un ilgtspējīgās un atjaunojamās enerģijas avotu izmantošanas veicināšanai. 

6.3.1. Ceturtais ziņojums par kohēziju74 

Cita starpā, šajā ziņojumā tiek nosaukti tuvākajos gados ES risināmie uzdevumi. To vidū ir arī 
klimata pārmaiņu radītās izmaiņas, kuru sekas būs dabas katastrofu iespējamības palielināšanās 
atsevišķos reģionos un enerģijas cenu pieaugums. Šīs problēmas nenoliedzami izraisīs dažādu 
rezonansi, un acīmredzami tām būs jārod risinājumi, turklāt atšķirīgi katrā no reģioniem.  
 
Savukārt, deputāti uzskata, ka nākotnē ES arvien vairāk saskarsies ar jaunām problēmām 
reģionu līmenī un to vidū enerģijas un klimata pārmaiņu jautājumi ieņems centrālo vietu. 

6.3.2. Sestās Kopienas vides rīcības programmas vidusposma pārskats75 

Reģionālās attīstības komiteja prasa izvērst Kopienas sadarbību katastrofu novēršanā, kā 
izklāstīts 6. vides rīcības programmā, un uzsver, ka nepieciešams efektīvs mehānisms reģionālai 
un pārreģionālai sadarbībai gan dabas katastrofu novēršanā, gan - šādu katastrofu gadījumā - 
seku novēršanā un vadības un sasvstarpējas palīdzības īstenošanā. Deputāti mudina Komisiju, 
pievēršoties klimata pārmaiņu risināšanai, kā vienu no mērķiem paredzēt dabas katastrofu 
novēršanu.   
 
Vienlaikus, viņi vērš uzmanību uz reģionālā aspekta nozīmi 6. vides rīcības programmas 
īstenošanā, jo sevišķi veicot pasākumus, kas saistīti ar klimata pārmaiņu mazināšanu un 
pielāgošanos šīm pārmaiņām. 

6.3.3. Alternatīvie enerģijas avoti un enerģijas tehnoloģijas76 

Šajā dokumentā uzmanība tiek vērsta uz attālo un ļoti attālo reģionu ģeogrāfiskās un klimatiskās 
specifikas radīto lielo atjaunojamās enerģijas avotu potenciālu, un aicina gūt maksimālu labumu 
no tā.  
 
Tāpat, deputāti mudina Komisiju, dalībvalstis un reģionus efektīvāk izmantot kohēzijas politikas 
sniegtās iespējas un investēt jaunās energotehnoloģijās, izmantojot gan atjaunojamās enerģijas 
avotus, gan arī ilgtspējīgu fosīliju degvielu (stacijas ar nullei tuvu izmešu līmeni). 

                                                 
74 Rapport d'initiative, Ambroise Guellec, PE A6-0023/2008. 
75 Avis, Rumiana Jeleva, PE 398.438v01-00.  
76  Avis, Pleguezuelos Aguilar Francisca, PE 388.628v01-00. 
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6.3.4. Eiropas stratēģija ilgtspējīgai, konkurētspējīgai un drošai enerģijai – Zaļā 
grāmata77 

Deputāti uzsver faktu, ka par Eiropas enerģētikas politikas prioritāti jākļūst energoefektivitātes 
paaugstināšanai un decentralizētiem atjaunojamās enerģijas avotiem. Tie pasvītro vietējo un 
reģionālo iestāžu svarīgo lomu un to iespējamo nozīmi tādos pasākumos kā, piemēram, ēku 
energoefektivitātes paaugstināšana. Turklāt viņi aicina vietējās un reģionālās iestādes 
energoefektivitātes palielināšanai izmantot visefektīvākās infrastruktūras un pakalpojumus, jo 
īpaši iekštelpu apgaismošanai un sabiedriskā transporta tīklā. 
 
Reģionālās attīstības komiteja uzstāj, lai vietējās un reģionālās iestādes saņemtu integrētu un 
nepārtrauktu atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanai un pasākumiem Kopienas finansēto 
programmu, tādu kā struktūrfondi, Septītā pētniecības pamatprogramma, saprātīga enerģētika 
Eiropai un arī EIB grupas darbība, ilgtspējības nodrošināšanai. 

6.3.5. Pilsētvides tematiskā stratēģija78 

Deputāti uzskata, ka integrētai pieejai pilsētvides pārvaldei, ietverot tajā sadaļu „Pilsētas 
transports” ir jākļūst par vienu no kritērijiem piešķirot struktūrfondu subsīdijas vai Eiropas 
Investīciju bankas atbalstus. 
 
6.4. Eiropas tīkls atjaunojamo enerģiju popularizēšanai reģionos 

Īsais zemāk uzskaitītais saraksts nepretendē būt visaptverošs. Minētie tīkli ir izraudzīti tādēļ, ka 
tie aplūko visus ar enerģētiku un vidi saistītos jautājumus, un vēl jo vairāk tāpēc, ka liela daļa no 
to darbības ir saistīta ar reģioniem. 

6.4.1. Eiropas Atjaunojamās enerģijas padome (EREC) 

Eiropas Atjaunojamās enerģijas padome (EREC)79 pārrauga rūpniecību, asociācijas un 
pētniecības institūtus, kas aktīvi darbojas bioenerģijas, hidroelektroenerģijas, ģeotermiskās 
enerģijas, okeāna, saules un vēja enerģijas nozarē. Tās mērķi ir sekojoši: 

- darboties kā forumam informācijas apmaiņai; 

- sniegt informāciju un padomus par atjaunojamās enerģijas avotiem vietējā, reģionālā, 
nacionālā un starptautiskā līmeņa politiķiem lēmējiem; 

- nākt klajā ar politiskām iniciatīvām pamatdokumentu izveidei atjaunojamās enerģijas 
avotu jomā; 

- popularizēt Eiropas tehnoloģijas, preces un pakalpojumus pasaules tirgū.  

Šo mērķu sasniegšanai EREC strādā pie vairākiem projektiem un regulāri organizē konferences, 
seminārus un pasākumus.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
77  Avis, Oldrich Vlasak, PE 378.707v01-00. 
78  Avis, Gisela Kallenbach, PE 371.922v01-00. 
79  Papildus informācija: http://www.erec-renewables.org/. 
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6.4.2. Energie-Cités 

Energie-Cités80 ir Eiropas pašvaldību asociācija, kas veicina ilgspējīgas enerģētikas politiku. 
Tajā ir 150 dalībnieki no 24 Eiropas valstīm un vairāk nekā 500 pilsētu pārstāvji. Tās mērķi ir : 

- nostiprināt pilsētu lomu, rīcībspēju un kompetences energoefektivitātes jomā, 
atjaunojamās enerģijas avotu popularizēšana un vides aizsardzība; 

 - vadīt diskusiju un izteikt priekšlikumus par enerģētiku, vides un pilsētu politiku; 

-  pieredzes apmaiņas, prasmju nodošanas un projektu veidošanas ceļā attīstīt pilsētu 
iniciatīvas. 

6.4.3. FEDARENE  

Eiropas federācija FEDARENE81 pārstāv Eiropas vietējās un reģionālās iestādes, kas īsteno, 
koordinē un veicina darbības vides un enerģētikas jomā. Šobrīd saistībā ar FEDARENE 
sadarbojas un apmainās pieredzē un prasmēm vairāk nekā 50 inovatīvi reģioni no 17 
dalībvalstīm.  

6.4.4. ISLENET 

ISLENET82 apvieno Eiropas salu reģionālās pašvaldības, kas atbalsta atjaunojamās enerģijas 
avotus un ilgtspējīgu pārvaldi. Tā aktīvi atbalsta stratēģijas un projektus atjaunojamās enerģijas 
avotu jomā. Tie būtiski ietekmē vietējo ekonomisko attīstību, vienlaikus īstenojot ilgtspējīgu 
pārvaldi. 
 
 
 

                                                 
80 Papildus informācija: http://www.energie-cites.org/.  
81 Papildu informācija: http://www.fedarene.org/. 
82 Papildu informācija: http://www.europeanislands.net/.  
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