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B9-0000/2020 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES stratēģiju attiecībā uz pielāgošanos klimata 

pārmaiņām 

(2020/2532(RSP)) 

Eiropas Parlaments, 

 ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām 

(UNFCCC) un tai pievienoto Kioto protokolu, 

 ņemot vērā nolīgumu, kuru pieņēma UNFCCC Pušu konferences 21. sesijā (COP21) Parīzē 

2015. gada 12. decembrī (Parīzes nolīgums), 

 ņemot vērā 2013. gada aprīlī pieņemto ES stratēģiju par pielāgošanos klimata pārmaiņām 

un tai pievienoto dienestu darba dokumentu, 

 ņemot vērā Komisijas 2018. gada 12. novembra ziņojumu Eiropas Parlamentam un 

Padomei par to, kā tiek īstenota ES stratēģija par pielāgošanos klimata pārmaiņām, 

 ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programmas (UNEP) 2018. gada 

ziņojumu par pielāgošanās nepietiekamību, 

 ņemot vērā Komisijas 2019. gada 11. decembra paziņojumu „Eiropas zaļais kurss” 

(COM(2019)0640), 

 ņemot vērā Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) īpašo ziņojumu par globālo 

sasilšanu 1,5°C robežās, tās piekto novērtējuma ziņojumu (AR5) un kopsavilkuma 

ziņojumu, īpašo ziņojumu par klimata pārmaiņām un zemi un īpašo ziņojumu par okeānu 

un kriosfēru mainīgos klimata apstākļos, 

 ņemot vērā Globālās pielāgošanās komisijas 2019. gada pamatziņojumu par pielāgošanos 

klimata pārmaiņām, 

 ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam 

un ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM), 

 ņemot vērā Parlamenta 2020. gada 9. janvāra rezolūciju par Konvencijas par bioloģisko 

daudzveidību Pušu konferences 15. sesiju (COP15), 

 ņemot vērā Parlamenta 2020. gada 15. janvāra rezolūciju par Eiropas zaļo kursu,  

 ņemot vērā 2019. gada 28. novembra rezolūciju par ārkārtas situāciju klimata un vides jomā, 

 ņemot vērā Eiropas Vides aģentūras 2016. gada ziņojumu par klimata pārmaiņām, ietekmi 

un neaizsargātību Eiropā, 

 ņemot vērā Eiropas Vides aģentūras 2019. gada 2. aprīlī publicēto rādītāju novērtējumu par 

ekonomiskajiem zaudējumi, ko radījuši ekstremāli klimatiskie apstākļi Eiropā, 
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 ņemot vērā Eiropas Vides aģentūras 2019. gada 4. septembra ziņojumu par pielāgošanos 

klimata pārmaiņām Eiropas lauksaimniecībā, 

 ņemot vērā Eiropas Vides aģentūras 2019. gada 4. decembra ziņojumu „Vide Eiropā — 

stāvoklis un perspektīvas 2020: zināšanas pārejai uz ilgtspējīgu Eiropu”, 

 ņemot vērā 2015. gada Sendai ietvarprogrammu katastrofu riska mazināšanai, 

 ņemot vērā 2015. gada 8. septembra rezolūciju par turpmākiem pasākumiem saistībā ar 

Eiropas pilsoņu iniciatīvu „Right2Water”,  

 ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas 2018. gada īpašo ziņojumu “Cīņa pret 

pārtuksnešošanos Eiropas Savienībā: pieaugošs apdraudējums, tāpēc jārīkojas aktīvāk”, 

 ņemot vērā jautājumu Komisijai par ES stratēģiju attiecībā uz pielāgošanos klimata 

pārmaiņām (O-000000/2020 – B9 0000/2020), 

 ņemot vērā Reglamenta 136. panta 5. punktu un 132. panta 2. punktu, 

 ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas rezolūcijas 

priekšlikumu, 

A. tā kā klimata pārmaiņas turpinās visā pasaulē un Eiropā un ir vēl vairāk pierādījumu tam, 

ka klimata pārmaiņas nākotnē daudzos ES reģionos izraisīs ekstremālus klimata 

apstākļus; 

B. tā kā novērotajām klimata pārmaiņām jau ir plaša ietekme uz ekosistēmām, ekonomikas 

nozarēm un cilvēku veselību;  

C. tā kā klimata pārmaiņas dažādus ES reģionus un nozares ietekmē atšķirīgi;  

D. tā kā ūdensapgādes nozare, lauksaimniecība, mežsaimniecība un bioloģiskā daudzveidība 

ir cieši saistītas, kā arī saistītas ar zemes izmantošanas modeļu izmaiņām un iedzīvotāju 

skaita izmaiņām; tā kā klimata pārmaiņu ietekme citās pasaules daļās var ietekmēt ES 

tirdzniecības, starptautisko finanšu plūsmu, migrācijas un drošības jomā; 

E. tā kā sagaidāmās izmaksas saistībā ar klimata pārmaiņu izraisīto kaitējumu varētu būt 

augstas pat tad, ja tiks īstenoti Parīzes nolīguma mērķi;  

F. tā kā klimata pārmaiņas un to ietekmi var būtiski samazināt, īstenojot vērienīgu 

vispasaules klimata pārmaiņu mazināšanas politiku, kas ir saderīga ar Parīzes nolīguma 

klimata pārmaiņu mazināšanas mērķi; tā kā pašreizējās emisiju samazināšanas saistības 

nenodrošinās Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanu, bet gan globālo sasilšanu virs 3°C 

salīdzinājumā ar pirmsindustriālo līmeni; 

G. tā kā pielāgošanās klimata pārmaiņām ir nepieciešama, lai prognozētu klimata pārmaiņu 

negatīvo ietekmi un novērstu vai mazinātu klimata pārmaiņu radītos īstermiņa un 

ilgtermiņa riskus, 

Vispārīgi apsvērumi 
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1. uzsver, ka visām valstīm ir jāveic pielāgojumi, lai līdz minimumam samazinātu negatīvo 

ietekmi un pilnībā izmantotu pret klimata pārmaiņām noturīgas izaugsmes un ilgtspējīgas 

attīstības iespējas; šajā sakarībā uzsver savu nelokāmo apņemšanos sasniegt vispārējo 

pielāgošanās mērķi, kas noteikts Parīzes nolīgumā;  

2. aicina no jauna pievērsties pielāgošanās jautājumiem; tādēļ atzinīgi vērtē to, ka Komisija 

nāks klajā ar jaunu stratēģiju, un uzskata to par iespēju apliecināt ES vadošo lomu pasaulē 

pielāgošanās jomā; uzskata, ka jaunajai stratēģijai vajadzētu būt neatņemamai Eiropas 

zaļā kursa daļai ar mērķi izveidot noturīgu Eiropu ar augstu pielāgošanās spēju, kas tai 

ļautu veikt radikālu pārveidi, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi, garantētu ūdens un 

pārtikas nodrošinājumu, pievērstos tīras enerģijas avotiem un nodrošinātu klimata un 

sociālo taisnīgumu;  

3. atzinīgi vērtē Komisijas 2018. gada novembra novērtējumu par pašreizējo ES stratēģiju 

attiecībā uz pielāgošanos klimata pārmaiņām un ņem vērā tās secinājumu, ka stratēģijas 

plašie mērķi nav pilnībā sasniegti, bet ir panākts progress visās tās atsevišķajās darbībās; 

4. norāda, ka varētu darīt vairāk, lai pielāgošanos īstenotu infrastruktūrā, un aicina panākt 

publiskās infrastruktūras un citu ieguldījumu efektīvu klimatizturību;  

5. pauž nožēlu, ka 2013. gada stratēģijā nav pienācīgi risināts jautājums par to, ka 

pielāgošanās pasākumi jāveic steidzami; aicina stiprināt jaunās stratēģijas pārvaldību, 

biežāk to pārskatīt un izvirzīt skaidrus mērķus un rādītājus, lai novērtētu īstenošanā gūtos 

panākumus; 

6. norāda arī, ka vairāku vietējo pielāgošanās stratēģiju īstenošanā nav panākti gaidītie 

rezultāti, un ir vērojamas atšķirības dažādās dalībvalstīs; aicina Komisiju nodrošināt, ka, 

neraugoties uz šīm atšķirībām, visi ES reģioni ir gatavi strādāt, lai ar pielāgošanās 

pasākumiem novērstu klimata pārmaiņu ietekmi; šajā sakarībā atzīst Pilsētas mēru pakta 

nozīmi, jo tas ir palielinājis sadarbību pielāgošanās jomā vietējā līmenī; 

7.  uzsver, ka jaunajā stratēģijā ir svarīgi turpināt sekmēt pielāgošanos klimata pārmaiņām 

reģionos un pilsētās, piemēram, veicinot tiesisko regulējumu, kam nepieciešamas 

atbilstošas pielāgošanās stratēģijas arī minētajos līmeņos;   

8.  ņemot vērā ciešo saikni starp klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām, 

atgādina, ka pārmaiņu mazināšana ir svarīga, jo klimata pārmaiņu ietekme un 

pielāgošanās centieni atšķiras atkarībā no globālās temperatūras pieauguma; 

Dabā rodami risinājumi un zaļā infrastruktūra 

9. atgādina, ka klimata pārmaiņas un to ietekme skar ne tikai cilvēkus, bet arī bioloģisko 

daudzveidību un jūras un sauszemes ekosistēmas un ka saskaņā ar IPBES ziņojumu 

klimata pārmaiņas ir viens no tiešiem bioloģiskās daudzveidības zuduma iemesliem;  

10. uzsver, ka ir svarīgi izmantot ilgtspējīgus un dabā rodamus pielāgošanās risinājumus un 

saglabāt un atjaunot ekosistēmas, kas vienlaikus var sekmēt klimata pārmaiņu 

mazināšanu, bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un piesārņojuma apkarošanu; aicina 

jaunajā stratēģijā iekļaut vērienīgus plānus, kā sekmēt šo risinājumu izmantošanu; 
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11. uzsver mežu un koku potenciālu attiecībā uz pielāgošanos klimata pārmaiņām un 

ekosistēmu pakalpojumiem, jo, piemēram, koki pilsētu teritorijās papildus citiem 

ieguvumiem, piemēram, gaisa kvalitātes uzlabošanai, var izlīdzināt ekstremālas 

temperatūras; aicina palielināt koku stādījumus pilsētās un saskaņoti reaģēt uz mežu 

ugunsgrēkiem, lai aizsargātu Eiropas mežus no postījumiem, ko izraisa ekstremāli 

klimatiskie apstākļi; 

12.  atzīst okeānu nozīmi pielāgošanās klimata pārmaiņām jomā un uzsver, ka ir jāveicina jūru 

un okeānu veselība un noturība; 

13. atbalsta iniciatīvas, tostarp pilsētu stratēģiju izstrādi, kuru mērķis ir izmantot jumtu un 

citas infrastruktūras, piemēram, pilsētas dārzu, zaļo jumtu un vēsu ielas segumu, 

potenciālu, un citus pasākumus, kas var veicināt dzesēšanu, ūdens saglabāšanu un 

pārtikas ražošanu, vienlaikus samazinot gaisa piesārņojumu, uzlabojot dzīves kvalitāti 

pilsētās un aizsargājot bioloģisko daudzveidību, tostarp apputeksnētājus; uzskata, ka 

infrastruktūra, piemēram, ceļi, sliežu ceļi, energoapgādes sistēmas u. c., ir jāpadara 

klimatnoturīga; 

14. aicina uzlabot ūdens apsaimniekošanu, tostarp izveidot ilgtspējīgu drenāžas un dabīgas 

ūdens aiztures infrastruktūru, lai palīdzētu mazināt plūdus un sausumu; 

Pielāgošanās pasākumi un saskaņotība 

15. uzsver nepieciešamību integrēt pielāgošanos klimata pārmaiņām visās attiecīgajās ES 

politikas jomās, piemēram, lauksaimniecības, jūrlietu un zivsaimniecības politikā;   

16. aicina jauno stratēģiju saskaņot ar globālo rīcību un vienošanās dokumentiem, piemēram, 

Parīzes nolīgumu, ilgtspējīgas attīstības mērķiem un Konvenciju par bioloģisko 

daudzveidību; prasa Komisijai jaunajā stratēģijā noteikt darbības, ar ko veicina un 

atvieglo pielāgošanos ārpus ES; 

17. aicina Komisiju pienācīgi risināt pārtuksnešošanās un augsnes degradācijas problēmu un 

izstrādāt metodoloģiju un rādītājus minēto problēmu apmēra novērtēšanai; prasa piešķirt 

pietiekamu finansējumu cīņai pret pārtuksnešošanos un augsnes degradāciju;  

Finansēšana 

18. aicina palielināt finansējumu visos pārvaldības līmeņos un mobilizēt publiskā un privātā 

sektora ieguldījumus pielāgošanās jomā; atgādina Parlamenta nostāju, kurā tas aicina 

nākamajā DFS 2021.–2027. gadam klimata jautājumu risināšanai paredzēt vismaz 25 % 

izdevumu un pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā līdz 2027. gadam, 30 % izdevumu, kam 

būtu jāveicina gan klimata pārmaiņu mazināšana, gan pielāgošanās tām; prasa, lai 

noturība pret klimata pārmaiņām tiktu uzskatīta par galveno kritēriju visā attiecīgajā ES 

finansējumā; uzskata, ka EIB kā klimata bankai būtu jāfinansē arī pasākumi, kas saistīti 

ar pielāgošanos klimata pārmaiņām;  

19. pauž nožēlu, ka ES klimata jomas finansējuma izsekošanas metodikā nav nošķirta klimata 

pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās tām;  

20. atzīst, ka pielāgošanās klimata pārmaiņām rada izmaksas; tomēr uzstāj, ka ir svarīgi veikt 
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šos ieguldījumus, jo papildus dzīvību glābšanai un vides aizsardzībai preventīvi pasākumi 

var būt rentablāki; uzsver profilakses principu un aicina Komisiju izstrādāt pieejas, ar ko 

nodrošinātu, ka izmaksas, ko rada pielāgošanās pasākumu neveikšana, netiek novirzītas 

uz plašu sabiedrību; 

Izpratnes veidošana, zināšanas par pielāgošanos un pētniecība 

21. uzsver, ka ir svarīgi palielināt lēmumu pieņēmēju informētību par klimata pārmaiņu 

ietekmi, tostarp uz veselību, un ieguvumiem, ko sniedz pielāgošanās, un to darīt ne tikai 

ar izglītojošu pasākumu palīdzību visos dzīves posmos; 

22. aicina novērst pašreizējās zināšanu nepilnības, lai nodrošinātu uz informāciju balstītu 

lēmumu pieņemšanu, turpinot izstrādāt tādus instrumentus kā Climate-ADAPT un EIT 

Climate-KIC;  

23. uzsver, ka ir svarīgi atbalstīt pētījumus par pielāgošanos klimata pārmaiņām, dabā 

rodamiem risinājumiem, zaļajām tehnoloģijām un citiem risinājumiem, kas var palīdzēt 

cīņā pret klimata pārmaiņām un ekstremāliem laika apstākļiem;  

Agrīnā brīdināšana un ātrā reaģēšana 

24. aicina jaunajā stratēģijā lielāku uzmanību pievērst krīžu novēršanai un sagatavotības 

plānošanai, pārvaldībai un reaģēšanai uz katastrofām; 

25. mudina dalībvalstis izstrādāt atbilstošus ātrās reaģēšanas plānus tādu klimata katastrofu 

gadījumiem kā karstuma viļņi, plūdi un sausums; 

26. aicina vietējās iestādes izveidot agrīnās brīdināšanas sistēmas un sagatavot piemērotus 

instrumentus, lai reaģētu uz ekstremāliem laika apstākļiem;  

o 

o   o 

27. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Eiropas Komisijai. 

https://www.epa.gov/heat-islands/adapting-heat

