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Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

par ANO 2018. gada Klimata pārmaiņu konferenci (COP 24) Katovicē (Polijā) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. uzsver, ka vērienīga klimata 

politika Eiropas Savienībai ir būtiska, lai tā 

spētu rīkoties kā uzticams partneris 

pasaules mērogā, ka ES ir svarīgi klimata 

jomā saglabāt savas līderpozīcijas pasaules 

mērogā un neatkāpties no Parīzes nolīguma 

noteikumiem: atzinīgi vērtē Eiropas 

Parlamenta un Padomes panākto 

vienošanos atjaunojamiem 

energoresursiem un energoefektivitātei 

noteiktos mērķrādītājus līdz 2030. gadam 

palielināt attiecīgi līdz 32 % un 32,5 %, kas 

nodrošinās, ka SEG emisijas apjoms līdz 

2030. gadam būs samazinājies vairāk nekā 

par 45 %; tāpēc atzinīgi vērtē Komisijas 

apsvērumus par ES NND atjaunināšanu, lai 

ES dalībvalstis rēķinātos ar šādu 

vērienīgāku apņemšanos un attiecīgi 

palielinātu savu emisiju samazināšanas 

mērķi 2030. gadam; aicina Komisiju līdz 

2018. gada beigām sagatavot Eiropas 

Savienībai vērienīgu gadsimta vidus 

bezemisiju attīstības stratēģiju, ar ko 

nodrošināt izmaksu ziņā lietderīgu 

risinājumu, kas ne vēlāk kā līdz 

2050. gadam palīdzētu sasniegt Parīzes 

nolīgumā paredzēto neto bezemisiju 

attīstības mērķi un Savienībā pāriet uz 

neto bezoglekļa ekonomiku, Savienībai 

taisnīgi dzēšot savu daļa atlikušajā 

pasaules oglekļa budžetā; atbalsta 

9. uzsver, ka vērienīga klimata 

politika Eiropas Savienībai ir būtiska, lai tā 

spētu rīkoties kā uzticams partneris 

pasaules mērogā, ka ES ir svarīgi klimata 

jomā saglabāt savas līderpozīcijas pasaules 

mērogā un neatkāpties no Parīzes nolīguma 

noteikumiem: ņem vērā Eiropas 

Parlamenta un Padomes panākto 

vienošanos atjaunojamiem 

energoresursiem un energoefektivitātei 

noteiktos mērķrādītājus līdz 2030. gadam 

palielināt attiecīgi līdz 32 % un 32,5 %, kas 

nodrošinās, ka SEG emisijas apjoms līdz 

2030. gadam būs samazinājies vairāk nekā 

par 45 %; ņem vērā arī Komisijas 

apsvērumus par ES NND atjaunināšanu, 

kas ierosināta, lai ES dalībvalstis rēķinātos 

ar šādu vērienīgāku apņemšanos un 

attiecīgi palielinātu savu emisiju 

samazināšanas mērķi 2030. gadam; aicina 

Komisiju līdz 2018. gada beigām sagatavot 

Eiropas Savienībai vērienīgu emisijas 

stratēģiju, ar ko nodrošināt izmaksu ziņā 

lietderīgu risinājumu, kas palīdzētu panākt 

līdzsvaru starp emisijas apjomu un 
piesaistītājiem, kā tas ir paredzēts Parīzes 

nolīgumā; 
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ierosinājumu atjaunināt Savienības NND, 

nosakot, ka līdz 2030. gadam visas 

ekonomikas mērogā ir jāpanāk iekšzemes 

SEG emisijas apjoma samazināšanās par 

55 % salīdzinājumā ar attiecīgo 

1990. gada līmeni; 

Or. en 

 

 


