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B8-0203/2019

Eiropas Parlamenta rezolūcija par klimata pārmaiņām — stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un klimatneitrālu ekonomiku 
(2019/2582 (RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu "Tīru planētu – visiem! Stratēģisks Eiropas 
ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku" (COM(2018)0773)1;

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo konvenciju par klimata 
pārmaiņām (UNFCCC) un tai pievienoto Kioto protokolu; 

– ņemot vērā Parīzes nolīgumu, Lēmumu Nr. 1/CP.21, UNFCCC Pušu konferences 
21. sesiju (COP 21) un Kioto protokola pušu sanākšanu Pušu konferences 11. sesijā 
(CMP 11), kas no 2015. gada 30. novembra līdz 11. decembrim notika Parīzē 
(Francijā); 

– ņemot vērā UNFCCC Pušu konferences 24. sesiju (COP 24), Kioto protokola pušu 14. 
sanāksmi (CMP 14), un kā Parīzes nolīguma pušu sanāksmi rīkoto Pušu konferences 
pirmās sesijas trešo daļu (CMA 1.3), kas notika Katovicē, Polijā, no 2018. gada 2. 
decembra līdz 14. decembrim; 

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības programmu 
2030. gadam un ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM);

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2018. gada 25. oktobra rezolūciju par ANO 2018. gada 
Klimata pārmaiņu konferenci (COP 24) Katovicē, Polijā2;

– ņemot vērā Eiropadomes 2018. gada 22. marta secinājumus;

– ņemot vērā Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) īpašo ziņojumu "Globālā 
sasilšana 1,5 °C robežās", 5. novērtējuma ziņojumu (AR5) un kopsavilkuma ziņojumu;

– ņemot vērā ANO Vides programmas ziņojuma par emisiju apjoma atšķirībām 9. 
izdevumu, kas pieņemts 2018. gada 27. novembrī;

– ņemot vērā jautājumus Padomei un Komisijai par stratēģiju ES siltumnīcefekta gāzu 
emisiju ilgtermiņa samazināšanai saskaņā ar Parīzes nolīgumu (O-000000/2019 – 
B8-0000/2019 un O-000000/2019 – B8-0000/2019);

1 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Padomei, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas Investīciju bankai "Tīru planētu – 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un 
klimatneitrālu ekonomiku", kas pieņemts 2018. gada 28. novembrī (COM(2018)0773).
2 Pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2018)0430.
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– ņemot vērā Konvenciju par bioloģisko daudzveidību (KBD);

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas iesniegto rezolūcijas priekšlikumu;

– ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,
A. tā kā COP 24 sanāksmē Katovicē tika pieņemts Katovices noteikumu kopums, kas 

nodrošina juridisku skaidrību Parīzes nolīguma īstenošanā;

1. uzsver, ka Eiropas iedzīvotāji jau saskaras ar tiešu klimata pārmaiņu ietekmi; uzsver, 
ka saskaņā ar Eiropas Vides aģentūras sniegto informāciju laika posmā no 2010. līdz 
2016. gadam vidējie ikgadējie zaudējumi, ko radīja ar laikapstākļiem un klimatu saistīti 
ekstremāli notikumi Savienībā, sasniedza aptuveni 12,8 miljardus EUR un, ja netiks 
veikti turpmāki pasākumi, ar klimatu saistītie zaudējumi ES līdz 2080. gadam var 
sasniegt vismaz 190 miljardus EUR, kas ir līdzvērtīgi neto labklājības zaudējumiem 
1,8 % apmērā no pašreizējā IKP; uzsver, ka saskaņā ar augsta emisiju līmeņa scenāriju 
ikgadējās plūdu izmaksas ES varētu sasniegt vienu triljonu EUR līdz 2100. gadam un 
ka ar laikapstākļiem saistītās katastrofas līdz 2100. gadam varētu skart aptuveni divas 
trešdaļas Eiropas iedzīvotāju, salīdzinot ar 5 % patlaban; turklāt uzsver, ka saskaņā ar 
Eiropas Vides aģentūras sniegto informāciju līdz 2030. gadam 50 % apdzīvoto vietu 
ES cietīs no smaga ūdens trūkuma;

2. atgādina par 2018. gada novembra Eirobarometra konstatējumiem, kur 93 % eiropiešu 
uzskatīja, ka klimata pārmaiņas izraisa cilvēku darbība, un 85 % piekrita, ka cīņa pret 
klimata pārmaiņām un enerģijas efektīvāka izmantošana var radīt ekonomisko izaugsmi 
un paaugstināt nodarbinātības līmeni Eiropā; atzīmē, ka klimata pārmaiņas Eiropas 
iedzīvotājiem ir ļoti svarīgs jautājums;

3. uzsver, ka IPCC īpašais ziņojums par 1,5 °C ir visaptverošākais un jaunākais ietekmes 
mazināšanas paņēmienu zinātniskais novērtējums atbilstīgi Parīzes nolīgumam;

4. uzsver, ka saskaņā ar IPCC 1,5 °C īpašo ziņojumu, lai ierobežotu globālo sasilšanu 
1,5 °C robežās, tās nepārsniedzot vai pārsniedzot tikai nedaudz, vēlākais līdz 
2067. gadam ir jānodrošina nulles līmeņa siltumnīcefekta gāzu (SEG) neto emisijas visā 
pasaulē un līdz 2030. gadam globālās SEG emisijas ir jāsamazina līdz ne vairāk kā 27,4 
Gt CO2 ekvivalenta gadā; uzsver, ka, ņemot vērā šos konstatējumus, Savienībai kā 
globālam līderim un lai līdz 2100. gadam varētu droši saglabāt globālo temperatūru 
zemāk par 1,5 °C, jācenšas panākt, lai siltumnīcefekta gāzu emisijas iespējami drīz un 
vēlākais līdz 2050. gadam sasniegtu neto nulles līmeni;

5. pauž bažas par ANO 2018. gada Ziņojumu par emisiju starpību vidē, kurā konstatēts, 
ka pašreizējie beznosacījumu Nacionāli noteiktie devumi (NND) ievērojami pārsniedz 
Parīzes nolīgumā noteikto sasilšanas robežu, kas ir ievērojami zemāka par 2 °C, tā vietā 
novērtējot, ka līdz 2100. gadam šī temperatūra sasniegs 3,2 °C3; uzsver, ka visām 
Pusēm ir steidzami jāpalielina savi klimata mērķi līdz 2020. gadam;

3 UNEP "2018. gada Ziņojums par emisiju starpību vidē", 10. punkts.
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6. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojuma "Tīru planētu – visiem! Stratēģisks Eiropas 
ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku" publicēšanu, uzsverot iespējas, kuras pāreja uz siltumnīcefekta gāzu neto 
nulles ekonomiku piedāvā Eiropas iedzīvotājiem un Eiropas ekonomikai, iesaistot ES 
iestādes, valstu parlamentus, uzņēmējdarbības un sociālo sektoru, NVO un 
iedzīvotājus; atbalsta mērķi par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu līdz nullei 
laikā līdz 2050. gadam un mudina dalībvalstis darīt to pašu īpašajā ES augstākā līmeņa 
sanāksmē Sibiu 2019. gada maijā;

Risinājumi Eiropas gadsimta vidus nulles emisiju stratēģijai

7. aicina Eiropas Savienību cīņu pret globālo sasilšanu noteikt par vienu no savām 
pamatvērtībām;

8. atzīmē, ka stratēģijā ir izklāstīti astoņi Savienības ekonomiskās, tehnoloģiskās un 
sociālās pārveides risinājumi, kas nepieciešami, lai sasniegtu Parīzes nolīguma 
temperatūras ilgtermiņa samazinājuma mērķi; atzīmē, ka tikai divi no tiem ļautu 
Savienībai vēlākais līdz 2050. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas līdz 
nullei;  uzsver, ka šis mērķis prasa ātru rīcību un būtiskus centienus gan vietējā un 
reģionālā līmenī, gan valsts un Eiropas līmenī, iesaistot arī visus nevalstiskos 
dalībniekus; atzīst, ka Reģionāli noteiktie devumi un Vietēji noteiktie devumi varētu 
būt svarīgi instrumenti, lai novērstu emisiju starpību; atgādina dalībvalstu pienākumu 
pieņemt valsts ilgtermiņa stratēģijas, kā noteikts Pārvaldības regulā; tādēļ aicina 
dalībvalstis izstrādāt skaidrus īstermiņa un ilgtermiņa mērķus un politiku atbilstoši 
Parīzes nolīguma mērķiem un sniegt ieguldījumu atbalstu neto nulles līmeņa 
risinājumiem;

9. ar bažām atzīmē, ka ES atkarība no enerģijas importa pašlaik ir aptuveni 55 % — 90 % 
naftas nozarē un 70 % gāzes nozarē; uzsver, ka saskaņā ar neto nulles līmeņa emisiju 
scenāriju līdz 2050. gadam šī atkarība samazinātos līdz 20 %, pozitīvi ietekmējot ES 
tirdzniecības bilanci un ģeopolitisko stāvokli; atzīmē, ka fosilā kurināmā importa 
izmaksu kopējais ietaupījums laikposmā no 2031. līdz 2050. gadam sasniegtu 2–3 
triljonus EUR, un tos varētu izlietot citām Eiropas iedzīvotāju prioritātēm;

10. uzsver, ka samazināts gaisa piesārņojums saskaņā ar neto nulles līmeņa emisiju 
scenāriju samazinātu smalko daļiņu izraisīto priekšlaicīgas nāves gadījumu skaitu par 
vairāk nekā 40 %; atzīmē, ka šāda scenārija gadījumā kaitējums veselībai tiktu 
samazināts par aptuveni 200 miljardiem EUR gadā;

11. atzinīgi vērtē to, ka ir iekļauti divi risinājumi ar mērķi līdz 2050. gadam sasniegt neto 
nulles līmeņa SEG emisijas, un Komisijas atbalstu šiem pasākumiem; uzskata, ka šis 
gadsimta vidus mērķis ir vienīgais, kas atbilst Savienības saistībām saskaņā ar Parīzes 
nolīgumu; pauž nožēlu par to, ka stratēģijā netika ņemts vērā neviens neto nulles līmeņa 
SEG emisiju risinājums laikam līdz 2050. gadam; 

12. uzsver, ka klimata pārmaiņas un bioloģiskā daudzveidība ir savstarpēji nesaraujami 
saistītas; pauž nopietnas bažas par nespēju pasaules mērogā apturēt bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanos; uzsver, ka bioloģiskajai daudzveidībai ir būtiska 
nepārejoša vērtība un tā ir svarīga mūsu pastāvēšanai;
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Klimata pārmaiņu un taisnīgas pārejas sociālie aspekti

13. atzinīgi vērtē to, ka Komisija konstatē — neto nulles līmeņa emisijas ir iespējamas bez 
darbavietu zaudēšanas, un pozitīvi vērtē detalizēto novērtējumu par pāreju 
energoietilpīgajās nozarēs; uzsver, ka, pienācīgi nodrošinot pietiekamu atbalstu 
visneaizsargātākajiem reģioniem, nozarēm un iedzīvotājiem, taisnīga pāreja uz neto 
nulles līmeņa SEG emisijām var radīt neto darbavietu skaita palielinājumu Savienībā 
— tautsaimniecības mērogā nodarbinātība palielināsies par 2,1 miljonu papildu 
darbavietu līdz 2050. gadam saskaņā ar neto nulles līmeņa emisiju scenāriju, salīdzinot 
ar nodarbinātības pieaugumu par 1,3 miljoniem papildu darbavietu saskaņā ar 80 % 
emisiju samazināšanas scenāriju; tādēļ uzskata, ka Komisijai jāsagatavo atjaunināta 
prasmju revīzija saskaņā ar ES Prasmju panorāmu, iekļaujot reģionālos datus par 
prasmēm, kas vajadzīgas klimatneitrālai Eiropai, lai atbalstītu šos visneaizsargātākos 
reģionus, nozares un cilvēkus, kad viņi pārkvalificējas nākotnē drošām un kvalitatīvām 
darbavietām dažos reģionos;

14. uzskata, ka Eiropas pārejai klimata jomā ir jābūt ekoloģiski, ekonomiski un sociāli 
ilgtspējīgai; uzsver, ka, lai nodrošinātu visu iedzīvotāju politisko atbalstu, ir svarīgi 
ņemt vērā ar klimatu saistītās un dekarbonizācijas politikas sadalīto ietekmi, īpaši 
attiecībā uz cilvēkiem ar zemiem ienākumiem; tādēļ uzskata, ka visās ES un valstu 
klimata politikās ir pilnībā jāņem vērā to sociālā ietekme, lai nodrošinātu sociālo un 
ekoloģisko pārveidi Eiropā; šajā aspektā uzsver, ka, pamatojoties uz iekļaujošiem 
procesiem un ciešā sadarbībā ar vietējām un reģionālajām valsts iestādēm, 
arodbiedrībām, izglītības iestādēm, pilsoniskās sabiedrības organizācijām un privāto 
sektoru, būs jāizstrādā īpaši pielāgotas un pietiekami finansētas stratēģijas visos 
līmeņos, lai nodrošinātu taisnīgas un vienlīdzīgas iespējas visiem Eiropas iedzīvotājiem 
šajā pārejas posmā;

15. atgādina, ka aptuveni 50–125 miljonus Eiropas iedzīvotāju pašlaik apdraud enerģētiskā 
nabadzība4; uzsver, ka enerģētiskā pāreja var nesamērīgi ietekmēt cilvēkus ar zemiem 
ienākumiem un vēl vairāk palielināt enerģētisko nabadzību; atzīst, ka enerģētikas 
politikai jāietver sociālie aspekti un jānodrošina, lai neviens netiktu atstumts; aicina 
dalībvalstis veikt tālejošus pasākumus, lai visiem ES iedzīvotājiem nodrošinātu taisnīgu 
enerģētisko pāreju un piekļuvi enerģijai;

16. uzskata, ka jauniešiem ir arvien izteiktāks sabiedriskais un vides apzinīgums, kas spēj 
pārveidot mūsu sabiedrību, nodrošinot pret klimata pārmaiņām noturīgu nākotni, un ka 
jauniešu izglītošana ir viens no efektīvākajiem līdzekļiem cīņā pret klimata pārmaiņām; 
uzsver nepieciešamību aktīvi iesaistīt jaunākās paaudzes starptautisko, starpkultūru un 
starppaaudžu attiecību veidošanā, un tās ir pamatā kultūras pārmaiņām, kas atbalstīs 
globālos centienus nodrošināt ilgtspējīgāku nākotni;

17. atzinīgi vērtē to, ka cilvēki visā Eiropā kļūst arvien aktīvāki, rīkojot demonstrācijas par 
klimata taisnīgumu, jo īpaši rīkojot skolu streikus; atzinīgi vērtē šo aktīvistu 
aicinājumus pastiprināt ambīcijas un uzskata, ka valstu, reģionālajām un vietējām 

4 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563472/IPOL_STU(2015)563472_EN.pdf.
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pašvaldībām, kā arī ES, šie aicinājumi jāņem vērā;

Starpposma mērķi

18. uzsver — lai 2050. gadā panāktu neto nulles līmeņa SEG emisijas visrentablākajā 
veidā, jāpalielina 2030. gada mērķi un tie jāsaskaņo ar 2050. gada neto nulles līmeņa 
emisiju scenārijiem; uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai Savienība ne vēlāk kā ANO 
Klimata samitā, kas notiks 2019. gada septembrī Ņujorkā, paustu skaidru nostāju, ka tā 
ir gatava pārskatīt savu devumu Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanā; 

19. atbalsta Savienības NND atjaunināšanu, nosakot, ka līdz 2030. gadam visas 
ekonomikas mērogā ir jāpanāk iekšzemes SEG emisiju apjoma samazinājums par 
vismaz 55 %, salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni; tādēļ aicina ES vadītājus attiecīgi 
atbalstīt Savienības NND vēriena līmeņa paaugstināšanu īpašā ES augstākā līmeņa 
sanāksmē Sibiu 2019. gada maijā, ņemot vērā ANO klimata samitu 2019. gada 
septembrī;

20. tādēļ uzskata, ka Komisijai vēlākais 2030. gada klimata tiesību aktu kopuma un citu 
attiecīgu tiesību aktu 2022.–2024. gada pārskatīšanas laikā jāiesniedz tiesību aktu 
priekšlikumi, lai paaugstinātu šo mērķu līmeni saskaņā ar atjaunināto NND un neto 
nulles līmeņa emisiju mērķi; uzskata, ka nepietiekami 2030. gada mērķi ierobežotu 
turpmākās iespējas un, iespējams, ierobežotu dažu rentablu dekarbonizācijas iespēju 
pieejamību; uzskata, ka šie pārskati ir svarīgs atskaites punkts ES saistību izpildei 
klimata jomā;

21. uzskata — lai vēl vairāk nodrošinātu lielāku stabilitāti tirgiem, būtu lietderīgi, ka ES 
noteiktu arī emisiju samazināšanas papildu starpmērķi 2040. gadam, un tas varētu 
nodrošināt papildu stabilitāti un 2050. gada ilgtermiņa mērķa sasniegšanu;

Nozaru ieguldījums

22. uzsver, ka ir svarīgi pieņemt integrētu, starpnozaru pieeju, lai veicinātu 
dekarbonizācijas centienus visā enerģētikas sistēmā un citās saistītajās nozarēs un lai 
varētu gūt labumu no paaugstinātās efektivitātes; atzīst, ka enerģētikas sistēmu 
integrācija var nodrošināt lielāku elastību, uzlabotu sistēmas efektivitāti, plašāku 
atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu visos enerģijas nesējos un rentablu 
enerģētisko pāreju;

23. uzsver, ka ES ETS nav spējusi panākt emisiju samazinājumu pēc tās ieviešanas 
2005. gadā un ir aizkavējusi sarunas par nopietniem ES līmeņa pasākumiem klimata 
jomā; uzskata, ka oglekļa tirgus ir kļūdaina sistēma, ko nevar izlabot, veicot 
pārskatīšanu, un ka klimata pārmaiņas nevar apturēt ar tirgus spēku palīdzību; mudina 
Komisiju un dalībvalstis atteikties no ES ETS un atbalstīt tiešu regulējumu attiecībā uz 
fosilā kurināmā nozari un lielākajiem piesārņotājiem; 

24. uzsver, ka svarīgas un atbalstāmas ir inovācijas plašā tehnoloģiju klāstā, lai 
dekarbonizētu ekonomiku, piemēram, transportu ar nulles emisiju līmeni, aprites 
ekonomiku un bioekonomiku; mudina apturēt atbalstu fosilajai enerģijai un izmantot 
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šo finansējumu saimnieciskajās darbībās, kas īpašu uzmanību pievērš 
mikrouzņēmumiem un MVU nozarēm, pētniecībai un projektēšanai saistībā ar tīrajām 
tehnoloģijām un (vietējo) atjaunojamo energoresursu ražošanu, kā arī vietējo 
ilgtspējīgo pārtikas ražošanu, nodalot to no intensīvās lauksaimniecības;

25. atgādina, ka 71 % no visas enerģijas izmanto tikai telpu apkurei vien, tādēļ 
energoefektīvas ēkas kļūs par normu klimatiski neitrālā ES, nodrošinot labāku veselību 
un ērtības visiem eiropiešiem;

26. uzsver atjaunojamo enerģijas avotu galveno nozīmi pārejā uz neto nulles līmeņa SEG 
ekonomiku, jo enerģija pašlaik rada 75 % no visām Eiropas SEG emisijām;

27. uzskata, ka tehnoloģiju attīstība un risinājumi, energoefektivitāte gan piedāvājumā, gan 
pieprasījumā un ilgtspējīga atjaunojamā enerģija transporta, ēku, apkures, dzesēšanas 
un enerģētikas nozarēs, kā arī aprites ekonomikas principi, būs vissvarīgākie SEG 
emisiju samazināšanai;

28. aicina izveidot ļoti energoefektīvu un uz atjaunojamiem energoresursiem balstītu 
enerģētikas sistēmu un prasa Komisijai un dalībvalstīm veikt visus nepieciešamos 
pasākumus šajā jomā, jo tai būs plašāka ietekme uz visām citām ekonomikas nozarēm; 
mudina pieņemt juridiski saistošu Energoefektivitātes direktīvu, lai nodrošinātu 
efektīvu tās mērķu sasniegšanu; uzsver, ka visi risinājumi ir paredzēti tam, lai vēlākais 
līdz 2050. gadam pilnībā dekarbonizētu enerģētikas nozari, krasi samazinātu fosilā 
kurināmā izmantošanu un būtiski palielinātu atjaunojamās enerģijas daļu; 

29. uzsver, ka energoefektivitātes pirmais princips ir jāņem vērā visā energoapgādes ķēdē, 
tostarp enerģijas ražošanā, pārvadē, sadalē un galapatēriņā, un ka energoefektivitāte 
jāņem vērā, pieņemot ar enerģētikas sistēmu saistītus plānošanas vai finansēšanas 
lēmumus;

30. uzsver, ka Ekodizaina direktīva ir būtiski veicinājusi ES mērķus klimata jomā, 
samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas par 320 miljoniem tonnu CO2 ekvivalenta 
gadā, un tiek lēsts, ka šīs direktīvas ietekmē līdz 2020. gadam ES patērētāji ietaupīs 
kopumā līdz 112 miljardiem EUR vai aptuveni 490 EUR gadā uz vienu 
mājsaimniecību; aicina pakļaut Ekodizaina direktīvas regulējumam papildu ražojumus, 
tostarp planšetdatorus un viedtālruņus, kā arī regulāri atjaunināt pastāvošos standartus, 
lai ņemtu vērā tehnoloģiskos jauninājumus;

31. norāda, ka stratēģija apliecina — transporta nozarē joprojām palielinās SEG emisijas 
un pašreizējās politikas nebūs pietiekamas, lai līdz 2050. gadam dekarbonizētu 
transporta nozari; uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt modālu pāreju no gaisa uz dzelzceļa 
transportu, kā arī uz sabiedrisko transportu un dalīto mobilitāti; atzīmē, ka 
autotransports izraisa aptuveni vienu piektdaļu no ES kopējām oglekļa dioksīda 
emisijām; tādēļ aicina dalībvalstis un Komisiju veikt izšķirošus pasākumus, lai visu 
dalībvalstu patērētājiem nodrošinātu piekļuvi nulles emisijas un mazemisijas 
transportlīdzekļiem, vienlaikus izvairoties no vecāku transportlīdzekļu ar augstu 
piesārņojošo iedarbību plašākas izmantošanas dalībvalstīs ar zemiem ienākumiem; 
turklāt uzsver, cik svarīgas ir viedās tehnoloģijas, piemēram, viedās uzlādes 
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infrastruktūra, lai veidotu sinerģiju starp transporta elektrifikāciju un atjaunojamo 
enerģijas avotu izmantošanu;

32. pauž nožēlu par to, ka dažu dalībvalstu piešķirtās subsīdijas pozīcijā “konversijas 
prēmija” faktiski veicina dīzeļdegvielas un benzīna automobiļu iegādi, palielinot to par 
vairāk nekā 90 %, un aicina dalībvalstis izmainīt šīs prēmijas, lai panāktu, ka faktiski 
tiek iegādāti vismaz 50 % automobiļu, kas darbojas ar elektrību un bez emisijām;

33. uzsver, ka, lai sasniegtu klimatneitralitāti ES ekonomikai kopumā, ieguldījums ir 
jāsniedz visām nozarēm, tostarp starptautiskajai aviācijai un kuģniecībai; atzīmē, ka 
Komisijas analīze liecina — pašreizējie globālie mērķi un pasākumi, ko paredz attiecīgi 
SJO un ICAO, pat ja tie tiek pilnībā īstenoti, nenodrošina vajadzīgo emisiju 
samazinājumu un ir vajadzīgi būtiski papildu pasākumi, kas veicina visai ekonomikai 
noteikto mērķi par neto nulles līmeņa emisijām; uzsver, ka šajās nozarēs ir vajadzīgi 
ieguldījumi nulles līmeņa un mazoglekļa tehnoloģijās un degvielās; aicina Komisiju 
šajās nozarēs ieviest praksē principu "piesārņotājs maksā", jo īpaši attiecībā uz 
degvielas nodokli un aviācijas biļešu cenām; atgādina prognozi, ka starptautiskās 
kuģniecības radītās SEG emisijas līdz 2050. gadam pieaugs pat par 250 %; atzinīgi 
vērtē to, ka starptautiskās kuģniecības nozare ir izvirzījusi sev absolūtu mērķi samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas; ar bažām atzīmē, ka nav panākts progress attiecībā uz šā 
mērķa pārvēršanu konkrētās darbībās, piemēram, atzīstot Vidusjūru par SECA, 
kontrolētu sēra zonu okeāna laineriem, lielajiem kuģu pārvadātājiem, kā tas jau notiek 
Ziemeļjūrā un Lamanšā;

34. uzsver, ka lauksaimniecības nozare, jo īpaši lopkopība, rada aptuveni 10 % no ES 
kopējām siltumnīcefekta gāzu emisijām, tā ir lielākais metāna emisiju avots, un tai ir 
liela negatīva ietekme uz bioloģisko daudzveidību visā pasaulē; pauž dziļas bažas par 
to, ka pēdējos gados ir palielinājušās siltumnīcefekta gāzu emisijas lauksaimniecībā, 
izraisot līdz pat 60 % pašreizējo globālo metāna emisiju; uzsver, ka jaudīgās, bet 
īslaicīgās SEG — metāna — emisiju samazināšana ir neaizstājama stratēģija globālās 
sasilšanas ierobežošanai zem 1,5 °C rādītāja;

35. atgādina, ka metāns ir jaudīga SEG, kuras 100 gadu sasilšanas potenciāls ir 28 reizes 
lielāks nekā CO2

5, un ka metāna emisiju samazināšana var būt būtiska, lai varētu 
samazināt ozona koncentrāciju zemes līmenī un negatīvo ietekmi uz gaisa kvalitāti un 
cilvēku veselību; atzinīgi vērtē Komisijas nodomu samazināt metāna emisijas 
attiecīgajās nozarēs, lai varētu vēl vairāk samazināt ozona koncentrāciju ES, un veicināt 
metāna samazināšanu starptautiskā mērogā;

36. atzīmē, ka ES būvniecības nozare pašlaik nodrošina 40 % Eiropas galīgā enerģijas 
patēriņa un 36 % CO2 emisiju6; aicina atraisīt tās enerģijas taupīšanas potenciālu un 
samazināt oglekļa emisijas, ievērojot EPBD mērķi līdz 2050. gadam izveidot augsti 
energoefektīvu un dekarbonizētu ēku kopumu; uzsver, ka efektīvāks enerģijas patēriņš 

5 Van Dingenen, R., Crippa, M., Maenhout, G., Guizzardi, D., Dentener, F. Metāna emisiju globālās tendences 
un to ietekme uz ozona koncentrāciju, EUR 29394 EN, Eiropas Savienības Oficiālo publikāciju birojs, 
Luksemburga, 2018, ISBN 978-92-79-96550-0, DOI: 10.2760/820175, JRC113210.
6 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings.
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ēkās ļautu vēl vairāk būtiski samazināt SEG emisijas Eiropā; turklāt uzskata, ka ēkas ar 
mazu enerģijas patēriņu, kas pilnībā tiek apgādātas no atjaunojamiem energoresursiem, 
ir sine qua non Parīzes nolīguma un ES Izaugsmes programmas izpildei, vietējām 
darbavietām un iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošanai visā Eiropā;

37. atkārtoti aicina Komisiju pēc iespējas drīzāk izpētīt politikas iespējas, lai ātri risinātu 
jautājumu par metāna emisijām, kā daļu no Savienības stratēģiskā plāna metāna 
emisijām, un šajā nolūkā iesniegt Eiropas Parlamentam un Padomei tiesību aktu 
priekšlikumus; uzsver, ka lauksaimniecība kļūs par vienu no galvenajiem atlikušajiem 
ES SEG emisiju avotiem 2050. gadā, jo īpaši metāna un slāpekļa oksīda emisiju dēļ; 
uzsver lauksaimniecības nozares iespējas risināt klimata pārmaiņu problēmas, 
piemēram, samazinot mājlopu skaitu un ieviešot ekoloģiskus tehnoloģiskos 
jauninājumus, kā arī nodrošinot oglekļa uztveršanu augsnē;

38. uzsver ES politikas gadiem ilgo atbildību par kopējo lauksaimniecības politiku, 
palielinot ražošanas koncentrāciju, paaugstinot intensīvās lauksaimniecības līmeni un 
paplašinot dzīvnieku ļaunprātīgu izmantošanu ar lielām ķimikāliju devām (pesticīdiem 
un mēslošanas līdzekļiem), tādējādi paplašinot reģionālo asimetriju un ārējo atkarību 
no ārzemju lauksaimniecības precēm; aicina atgriezties pie patiesām bioloģiskās 
daudzveidības tradīcijām katrā valstī, jo tās spēj samazināt SEG emisijas līdz ar pāreju 
uz klimatneitrālu ekonomiku, nevis radīt lielu triecienu videi, izraisot lielāku zemes, 
ūdens un gaisa piesārņojumu, jo īpaši Eiropā, un atjaunot visās dalībvalstīs ilgtspējīgu 
lauksaimniecības politiku; 

39. pauž nožēlu par to, ka Komisijas stratēģijā nav ņemta vērā iespēja stiprināt ES rīcību 
attiecībā uz fluorētām siltumnīcefekta gāzēm; uzsver, ka fluorogļūdeņražu nelikumīgās 
tirdzniecības novēršana, pieņemot fluorogļūdeņražu licencēšanas sistēmu, aizliedzot 
fluorogļūdeņražu izmantošanu nozarēs, kurās tie vairs nav vajadzīgi, piešķirot 
fluorogļūdeņražu kvotas izsoles kārtībā un pilnībā īstenojot F-gāzes regulu, kas aizliedz 
visus nevajadzīgos SF6 izmantošanas veidus, ir skaidra iespēja palīdzēt ES sasniegt 
Parīzes nolīguma mērķus;

40. pauž bažas par neatbilstību starp brīvās tirdzniecības un klimata rīcības mērķiem un par 
negatīvo ietekmi, ko attiecībā uz IAM radīs nākotnes tirdzniecības nolīgumi, piemēram, 
TTIP, CETA un TiSA; tādēļ aicina Eiropas Komisiju juridiski saistošā veidā nodrošināt 
cilvēktiesību un ilgtspējīgas attīstības mērķu ievērošanu visās tirdzniecības politikas 
jomās un efektīvi respektēt demokrātisko valdību neatkarīgo politisko telpu, kad tās 
regulē un pieņem lēmumus par labu saviem iedzīvotājiem;

41. aicina, pilnībā ievērojot valstu kompetences jomas, izstrādāt plašāku Eiropas tiesisko 
regulējumu, saskaņā ar kuru Eiropas Savienības Tiesa varētu pieņemt lēmumus par 
klimata un vides noziegumiem; 

42. uzsver nepieciešamību izmantot ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas praksi, kas 
nodrošina līdzsvaru starp trim galvenajiem ilgtspējīgas attīstības pīlāriem — 
ekoloģisko, ekonomisko un sociālkulturālo attīstību, lai atbalstītu pārvaldības 
pasākumus ar ievērojamu oglekļa uzglabāšanas un sekvestrācijas efektu, piemēram, 
koksnes kā būvmateriāla izmantošanu gan pilsētās, gan lauku apvidos, aizstājot ar to 
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fosilo kurināmo un izmantojot kā līdzekli labākai ūdens aizturei;

43. atzīst pozitīvo, bet tomēr ierobežoto potenciālu attiecībā uz apmežošanu Eiropā; tādēļ 
uzskata, ka apmežošanas iniciatīvas jāpapildina ar konkrētām iniciatīvām un stimuliem, 
kuru mērķis ir palielināt piesaistes potenciālu, vienlaikus nodrošinot un uzlabojot esošo 
meža zemju veselību, lai tādējādi nodrošinātu ieguvumus gan klimata, gan ilgtspējīgas 
bioekonomikas un bioloģiskās daudzveidības jomā; tādējādi atbalsta pamestas un 
mazproduktīvas lauksaimniecības zemes apmežošanu, agromežsaimniecību un 
minimālu mežu platību pārvēršanu par citu zemi, kā arī mežu un mitrzemju aizsardzības 
un atjaunošanas uzlabošanu, jo tās dabiskā veidā piesaista oglekli;

44. norāda, ka ES rīcība un politika ietekmē arī dabiskās oglekļa krātuves — zemi un mežus 
ārpus Eiropas un ka ES neto nulles līmeņa emisiju stratēģijai jānovērš ES rīcības kaitīgā 
ietekme uz klimatu trešās valstīs; tādēļ aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt stingrus 
starptautiskos noteikumus saistībā ar Parīzes noteikumu kopumu, jo īpaši attiecībā uz 
Parīzes nolīguma 6. pantu, lai novērstu nepilnības uzskaitē, kā arī apmežošanas 
pasākumu dubultu uzskaitīšanu, kas varētu mazināt globālos centienus klimata jomā;

45. aicina ieviest atturošu nodokli papīram, lai pēc iespējas samazinātu tā izmantošanu 
visos līmeņos, jo īpaši reklāmā un virsējā iepakojumā, kā arī aizliegt koksnes ieguvi 
ārpus kultivētiem mežiem, lai ražotu papīru un mēbeles; mudina izstrādāt alternatīvu 
praksi, kas būtu iespējama, pateicoties ļoti augstam digitālā atbalsta attīstības līmenim 
mūsdienu sabiedrībā; 

46. norāda, ka steidzami ir jāsamazina ES patēriņa un ražošanas modeļu radītās emisijas ne 
tikai ES teritorijā, bet arī ārpus tās, kur jo īpaši lopbarības un biodegvielas ražošana 
rada milzīgu spiedienu uz klimatu un ekosistēmām ar augstu oglekļa uzkrāšanas 
potenciālu, piemēram, lietus mežiem un kūdras zemēm; aicina stingri atbalstīt pāreju 
olbaltumvielu un enerģētikas jomā, jo tā var būtiski samazināt Eiropas ietekmi uz vidi, 
radīt papildu ieguvumus bioloģiskajai daudzveidībai, nodrošinātībai ar pārtiku, cilvēku 
veselībai un dzīvnieku labturībai, kas gūs labumu no šādas pārejas;

47. uzsver izstrādāto ilggadīgo koksnes produktu nozīmi un to svarīgumu LULUCF nozarē 
līdz 2030. gadam; uzsver, ka nākotnes regulējumā jāņem vērā devums arī no dažādām 
lauksaimniecības zemes kategorijām, ne tikai no apsaimniekota meža un apmežotas 
zemes;

48. uzsver, ka ir svarīgi racionalizēt lauksaimniecības modeļus, kas atbalsta tādas 
lauksaimniecības sistēmas, kuras ir noturīgas pret laikapstākļu galējībām un kaitēkļu 
invāziju, nodrošinot augsnes oglekļa sekvestrācijas, ūdens aiztures un agrobioloģiskās 
daudzveidības uzlabošanos;

Finansēšana un pētniecība

49. uzskata, ka daudzgadu finanšu shēma 2021.–2020. gadam pirms tās pieņemšanas 
jāizvērtē, ņemot vērā mērķi līdz 2050. gadam sasniegt klimatneitrālu ekonomiku, un ka 
jāizstrādā standartizēts tests attiecībā uz izdevumiem ES budžetā, kas saistīti ar klimata 
pārmaiņām; uzsver, ka klimata integrācijai jābūt pilnībā iekļautai pētniecības un 
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inovāciju saturā un tā jāpiemēro visos pētniecības cikla posmos kā viens no ES 
finansējuma principiem;

50. uzsver, ka ir svarīgi izveidot taisnīgas pārejas fondu, jo īpaši reģioniem, kurus visvairāk 
ietekmē dekarbonizācija, cita starpā — ogļu ieguves reģioniem, pienācīgi ņemot vērā 
sociālo ietekmi, ko rada esošais klimata finansējums;

51. aicina ECB kā Eiropas iestādi un kā tādu iestādi, kurai ir saistošs Parīzes nolīgums, 
vērienīgi palielināt aizdevumus, kas tiek piešķirti, lai atbalstītu ilgtspējīgu attīstību un 
ekoloģisko pāreju, un censties katru gadu panākt to būtisku palielināšanos uz 
aizdevumu rēķina fosilā kurināmā nozarēs;

52. pauž nožēlu par to, ka fosilā kurināmā tiešā un netiešā subsidēšana joprojām palielinās 
un sasniedz aptuveni 55 miljardus eiro gadā; aicina ES un dalībvalstis7 nekavējoties 
sākt pakāpeniski atteikties no visām Eiropas un valstu fosilā kurināmā subsīdijām, kā 
arī pārtraukt jebkādu jaunu naftas vai gāzes atradņu izpētes vai izmantošanas atļauju 
izsniegšanu un izbeigt esošo koncesiju izmantošanu līdz 2030. gadam;

Patērētāju nozīme un aprites ekonomika

53. atzīmē, ka, neraugoties uz PLO statistiku, kas liecina, ka gaļas un dzīvnieku izcelsmes 
produktu kopējais patēriņš uz vienu iedzīvotāju ES-28 valstīs samazinās no 20. 
gadsimta 90. gadiem, kopējais gaļas ražošanas apjoms tajā pašā laikposmā palielinās, 
jo arvien paplašinās ārzemju tirgi, kas ir pat intensīvāki oglekļa jomā, kā arī ES 
tirdzniecības politikas dēļ; atzīmē, ka ES ierobežotā jauda gaļas un dzīvnieku izcelsmes 
produktu ražošanā nozīmē to, ka ES tirdzniecības politikai jāveicina šo produktu īsās 
piegādes ķēdes; 

54. aicina veikt papildu pasākumus, lai atbalstītu šo tendenci, cita starpā — veicot fiskālo 
reformu, lai padarītu pievilcīgāku veselīgākas un videi nekaitīgākas pārtikas izvēli, 
atbalstītu inovācijas ilgtspējīgā pārtikā, izglītotu sabiedrību par pārtikas ietekmi uz 
klimatu un izbeigtu finansiālo atbalstu dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielu tirdzniecībai;

55. aicina noteikt samazinātu PVN likmi restorāniem, kas veic piegādi īsās ķēdēs un 
piegādā bioloģisko pārtiku un produktus; 

56. uzsver, ka ir svarīgi, lai ES panāktu ne tikai enerģijas aizstāšanu, bet arī 
produktu/ materiālu aizstāšanu, t. i., aizstātu produktus un materiālus, kas ir fosilas 
izcelsmes vai izraisa lielas emisijas ražošanas laikā, to vietā izvēloties produktus no 
atjaunojamiem resursiem;

ES un globāla mēroga rīcība klimata jomā

57. uzsver, ka ir svarīgi pastiprināt iniciatīvas un veidot ilgstošu dialogu attiecīgos 
starptautiskos forumos, kā arī sekmēt efektīvu klimata diplomātiju ar mērķi atbalstīt 
līdzīgus politikas lēmumus, kas veicina klimata mērķu sasniegšanu citos reģionos un 

7 Enerģijas cenas un izmaksas Eiropā, COM(2019)1 final, 10.–11. lpp.
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trešās valstīs; aicina ES palielināt finansējumu klimata jomā un aktīvi strādāt, lai 
mudinātu dalībvalstis palielināt finanšu atbalstu klimata jomā (attīstības atbalstu, nevis 
aizdevumus) trešās valstīs, un šim atbalstam jāpapildina palīdzība aizjūras teritoriju 
attīstībai, to nedrīkst skaitīt divreiz — kā finanšu atbalstu attīstībai un klimatam;

58. pauž nožēlu par to, ka daudzas citas lielākās ekonomikas vēl nav strādājušas pie 
2050. gada stratēģijām un citās lielajās ekonomikās nenotiek gandrīz nekādas debates 
par NND palielināšanu, lai tas atbilstu vispārējam Parīzes nolīguma mērķim; tādēļ 
aicina Padomi un Komisiju pastiprināt klimata diplomātiju un veikt citus piemērotus 
pasākumus, lai mudinātu citas lielākās ekonomikas ievērot kopējās sistēmas un rīcību 
ANO formātos un kopīgi sasniegt Parīzes nolīguma ilgtermiņa mērķus;

59. uzsver, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas Klimata augstākā līmeņa sanāksme, kas 
notiks 2019. gada septembrī, būs tas brīdis, kad līderiem jāpaziņo par vērienīgāku NND 
mērķi; uzskata, ka ES jau iepriekš jāpieņem nostāja par NND atjaunināšanu, lai šajā 
augstākā līmeņa sanāksmē tā būtu pietiekami sagatavota un varētu cieši sadarboties ar 
starptautisko Pušu koalīciju, atbalstot lielāku klimata mērķu izvirzīšanu;

60. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.


