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IEROSINĀJUMI 

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 

nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver, ka jaunākajā Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) izvērtējuma 

ziņojumā par klimata pārmaiņām (5AR) ir sniegti pierādījumi, ka klimata sasilšana ir 

skaidri redzama un ka cilvēka darbības ir galvenais cēlonis klimata pārmaiņām, ko novēro 

kopš 20 gs. vidus; uzsver, ka klimata pārmaiņas ievērojami apdraud jaunattīstības valstis 

un jo īpaši skar vismazāk attīstītās valstis (VAV) un mazo salu jaunattīstības valstis 

(SIDS); norāda, ka visneaizsargātāko valstu siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas ir 

niecīgas un ka līdz ar to šīs valstis nav atbildīgas par situāciju, kādā tās atrodas; prasa 

Parīzes nolīgumā prioritāru uzmanību veltīt ar tehnoloģijas nodošanu un finansēšanu 

īstenotam pielāgošanās un pārmaiņu mazināšanas pasākumu atbalstam VAV un SIDS, 

galveno uzmanību pievēršot nabadzības izskaušanai, nevienlīdzības mazināšanai un 

ilgtspējai; 

2. uzsver, ka klimata pārmaiņas traucēs sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM) un ka 

gadījumā, ja neizdosies sasniegt Kopenhāgenas klimata pārmaiņu konferencē apstiprināto 

mērķi, proti, nepieļaut globālo sasilšanu vairāk kā par 2 ºC, mazināsies izaugsmes 

sasniegumi, paturot prātā, ka arī globālās sasilšanas noturēšana 2 ºC robežās radīs 

ievērojamus zaudējumus un kaitējumu videi un kopienām, kā arī risku, ka varētu 

palielināties pašreizējie apdraudējumi, kas izraisītu humanitārās krīzes saasinājumu; 

3. vērš uzmanību uz neseno ANO Vides programmas (UNEP) ziņojumu par pielāgošanās 

nepietiekamību, kurā aplēsts, ka pielāgošanās klimata pārmaiņām izmaksas tikai Āfrikā 

vien, pat pieņemot, ka starptautiskā sabiedrība šajā gadsimtā centīsies globālo sasilšanu 

noturēt zem 2 °C, būs USD 50 miljardi gadā laikposmā līdz 2050. gadam; uzskata, ka pat 

tad, ja visi pielāgošanās pasākumi būtu rentabli, vienalga būs jāsakaras ar turpmāku 

kaitējumu pēc tam, kad turpmāka pielāgošanās vairs nebūs iespējama; atzīst, ka šāds 

turpmāks kaitējums divkāršos pielāgošanās izmaksas laikposmā no 2030. līdz 

2050. gadam; 

4. norāda uz saiknēm starp SEG emisijām, klimata pārmaiņām, netipiskiem laika apstākļiem 

un dabas katastrofu biežumu un smagumu, zemes degradāciju, pārtikas krīzēm, aizvien 

lielākām grūtībām piekļūt dzeramam ūdenim, liela mēroga migrācijas plūsmām un 

konfliktiem; atzīmē, ka šādas parādības nelabvēlīgi ietekmē globālos centienus sasniegt 

ilgtspējīgas attīstības mērķus un smagāk skar nabadzīgu un mazaizsargātu cilvēku grupas; 

5. prasa Parīzes COP21 sanāksmē izveidot vienotu SEG emisiju uzskaites sistēmu, lai valstu 

līdzdalības īstenošana būtu pārredzama un izmērāma; 

6. uzsver — lai samazinātu SEG emisijas jaunattīstības valstīs, ir jāievieš mehānismi, ar 

kuriem palielināt tādu atjaunojamo energoresursu izmantošanu un uzlabot tādu industriālo 

resursu energoefektivitāti un izmantošanu, kas neatstāj nekādu vai niecīgu oglekļa 

dioksīda pēdu; 

7. uzsver, ka jaunattīstības valstīs obligāti ir jāuzlabo veiktspēja tādās jomās kā profilakse, 

izturētspēja, dabas katastrofu riska mazināšana un pielāgošanās; prasa šos uzdevumus 
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noteikt par prioritāriem infrastruktūras, pilsētu attīstības, lauksaimniecības un ieguldījumu 

politikas jomā un mudina izstrādāt tehnoloģijas, kas nepieciešamas cīņai ar klimata 

pārmaiņām; 

8. ar bažām atzīmē, ka laikposmā no 2008. līdz 2013. gadam 166 miljoni cilvēku bija spiesti 

pamest mājas plūdu, vētru, zemestrīču vai citu katastrofu dēļ; vērš īpašu uzmanību uz to, 

ka ar klimata pārmaiņām saistītie notikumi atsevišķās Āfrikas daļās varētu saasināt bēgļu 

krīzi Vidusjūras reģionā; nosoda to, ka vēl līdz šim nav atzīts statuss “klimata bēglis”, un 

līdz ar to tiek pieļauta juridiska nepilnība, kas skar cietušos, kuri nevar iegūt bēgļa statusu; 

9. uzsver, cik nozīmīgi ir palielināt rekonstrukcijas centienus pēc dabas katastrofām, un 

uzsver, ka ir jāizstrādā mehānismi, kas būtu proporcionāli jaunattīstības valstīs piedzīvoto 

klimata pārmaiņu un dabas katastrofu radītajiem zaudējumiem un kaitējumam; 

10. prasa centienus risināt globālās klimata pārmaiņas īstenot kopīgi, iesaistoties gan 

industrializētajām, gan jaunattīstības valstīm un ņemot vērā kopējas, bet diferencētas 

atbildības principu (CBDR); uzsver, ka ES ir jādara vairāk, lai panāktu starptautiski 

saistoša nolīguma noslēgšanu, iesaistot pēc iespējas vairāk valstu — tostarp valstis, kas 

rada visvairāk emisiju, — un nodrošinot, ka tiek palielināti centieni mazināt klimata 

pārmaiņas un pielāgoties tām; uzskata, ka inovatīvi avoti, tādi kā oglekļa cenas noteikšana 

starptautiskam transportam un finanšu darījumu nodokļu ieņēmumu piešķīrumi, palīdzētu 

apmierināt aizvien lielākās vajadzības finansēt globālu rīcību klimata jomā; 

11. prasa īstenot saskaņotus centienus, ar ko vērsties pret zemes konfiskāciju un sekmēt 

piemērotus drošības pasākumus šāda procesa novēršanai, ņemot vērā, ka ik gadu zemes 

izmantošanas maiņa vien rada apmēram 20 % no kopējām oglekļa dioksīda emisijām un 

ka neilgtspējīga lauksaimniecības prakse veicina klimata pārmaiņas, mazina nodrošinātību 

ar pārtiku un piesārņo vidi; 

12. prasa, lai lielāki centieni risināt globālās klimata pārmaiņas tiktu īstenoti kopīgi, 

iesaistoties gan industrializētajām, gan jaunattīstības valstīm saskaņā ar kopējas, bet 

diferencētas atbildības principu (CBDR); uzsver, ka šajos centienos ir jāiekļauj arī 

fluorētās siltumnīcefekta gāzes, jo šīs gāzes ievērojami paātrina klimata pārmaiņas, un 

norāda, ka Parīzes konferencē ir jāvienojas par juridiski saistošu nolīgumu, kas būtu 

piemērojams visās valstīs; uzsver, ka ir jānodrošina atbilstīgs, stabils un paredzams 

klimata finansējums un pienācīgs līdzsvars starp pielāgošanos pārmaiņām un pārmaiņu 

mazināšanas darbībām; 

13. uzsver — lai samazinātu SEG emisijas jaunattīstības valstīs, ir jāievieš mehānismi, ar 

kuriem palielināt alternatīvu un efektīvu energoresursu izmantošanu; mudina 

jaunattīstības valstis ieguldīt mazapjoma, tīklā nesavienotas un decentralizētas 

atjaunojamās enerģijas ražošanā; prasa palielināt ES atbalstu šādai ražošanai un 

energoefektivitātei, kā arī ilgtspējīgai zivsaimniecībai un lauksaimniecībai, kurā galveno 

uzmanību pievērš mazajiem lauksaimniekiem, kultūraugu dažādošanai, 

agromežsaimniecībai un agroekoloģiskai praksei, ietverot atbalstu apmācībai lauku 

kopienās; ir pārliecināts, ka rīcība visās šajās jomās var būtiski mazināt klimata pārmaiņas 

un sekmēt pielāgošanos tām, kā arī mazināt dabas katastrofu risku; 

14. apstiprina, ka efektīvai klimata jautājuma risināšanai ir jābūt ES un citu starptautiskās 

sabiedrības pārstāvju stratēģiskai prioritātei un ka šāda nostāja prasa, lai klimata pasākumi 
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tiktu integrēti visas attiecīgajās politikas jomās un lai politika būtu saskaņota; uzskata, ka 

ir svarīgi, lai ES veicinātu mazoglekļa attīstības metodes visās attiecīgajās jomās un 

nozarēs, un prasa ES ieteikt ilgtspējīgas ražošanas un patēriņa modeļus, ietverot 

norādījumus par to, kā ES plāno samazināt patēriņu un ekonomisko darbību atsaistīt no 

vides degradācijas; prasa ES uzņemties Parīzes konferences vadību, cenšoties panākt 

konkrētus pasākumus, ar ko sasniegt 2 ºC mērķi; 

15. vērš uzmanību uz to, cik ārkārtīgi svarīgi Parīzes nolīguma kontekstā ir nodrošināt 

finansējumu klimata pārmaiņu jomā; atkārtoti aicina ES un industrializētās valstis ievērot 

kolektīvo apņemšanos līdz 2020. gadam klimata politikas pasākumiem nodrošināt papildu 

finansējumu līdz USD 100 miljardiem gadā, to iegūstot gan no publiskiem, gan privātiem 

divpusējiem un daudzpusējiem avotiem; norāda — lai izpildītu papildu prasības, oficiālās 

attīstības palīdzība (OAP) ir jāpalielina vismaz par tikpat lielu summu, par kādu palielina 

finansējumu klimata pārmaiņu jomā; atzīst nozīmi, kāda klimata politikā ir privātam 

finansējumam, ar ko tomēr nevis ir jāaizstāj, bet gan jāpapildina publiskais finansējums, 

un atzīmē, ka ir vajadzīga pārredzama ziņošana un pārskatatbildība, kā arī sociālie un 

vides drošības pasākumi; 

16. atbalsta inovatīvu avotu izmantošanu vides politikas finansēšanā, kā arī emisiju 

tirdzniecības režīmus; prasa Parīzes nolīgumā iekļaut kolektīvu apņemšanos pakāpeniski 

atcelt fosilā kurināmā subsīdijas un šo apņemšanos papildināt ar termiņiem; 

17. prasa ES un industrializētajām valstīm palielināt jaunattīstības valstīm sniegto 

finansējumu, ar ko mazināt klimata pārmaiņas un pielāgoties tām, izstrādāt un nodot 

tehnoloģijas un palielināt veiktspēju; atkārtoti aicina ES un industrializētās valstis ievērot 

kolektīvo apņemšanos līdz 2020. gadam nodrošināt jaunu un papildu finansējumu klimata 

politikas pasākumiem līdz pat USD 100 miljardiem, to iegūstot gan no publiskiem, gan 

privātiem divpusējiem un daudzpusējiem avotiem; šajā ziņā prasa ES palielināt finansiālo 

atbalstu ar klimatu saistītiem pasākumiem jaunattīstības valstīs, izmantojot jaunus 

finansējuma avotus, tādus kā emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) izsolēs gūtie 

ieņēmumi un finanšu darījumu nodoklis, kā arī maksas par fosilā kurināmā emisijām, ko 

rada starptautiskā aviācija un jūras transports; uzsver — lai izsekotu finansiālo saistību 

papildināmībai, ir vajadzīga atsevišķa klimata pasākumu finansējuma uzskaite; turklāt 

uzsver, ka valstu līdzdalība un klimata politikas mērķu iekļaušana nacionālajās attīstības 

stratēģijās ir priekšnoteikums tam, lai efektīvi tiktu izmantots klimata politikas 

finansējums, kas būtu piesaistīts energoefektivitātei un atjaunojamās enerģijas 

izmantojumam; mudina ES nodrošināties ar līdzekļiem, kas nepieciešami vadošās lomas 

saglabāšanai šajā ziņā; 

18. atbalsta globālo mērķi finansēt klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām, 

pamatojoties uz reģionāliem pielāgošanās plāniem, lai palīdzētu novērst efektivitātes 

trūkumu un ieviestu stratēģiju katastrofu riska mazināšanai, kā minēts Sendai Katastrofu 

riska mazināšanas pamatprogrammā; 

19. uzsver, ka saskaņā ar principu “politikas saskaņotība attīstībai” ir jāatceļ publiski stimuli 

no augiem iegūtas degvielas ražošanai (tādi kā ES saistošais mērķis panākt, ka 

atjaunojamās enerģijas īpatsvars transporta vai subsīdiju jomā ir 10 %), jo šādi pasākumi 

varētu sekmēt atmežošanu, kas jau rada 20 % no SEG emisijām, un tie veicinātu citu 

zemes izmantošanas veidu maiņu un zemes konfiskāciju, vienlaikus ietekmējot tiesības uz 
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pārtiku trešās valstīs; 

20. uzskata, ka ir būtiski nodrošināt, lai Klimata pārmaiņu mazināšanas fonds (GCF) rīkotos 

kā iestāde, kas prioritāti piešķir klimata skartajiem cilvēkiem jaunattīstības valstīs, 

rīkojoties vienīgi sabiedrības interesēs un sadarbojoties ar privātiem uzņēmumiem un 

finansistiem tikai tādā apmērā, kādā tie var garantēt augstu vides, sociālo un cilvēktiesību 

standartu ievērošanu, īstenojot konstruktīvas un pārredzamas procedūras un aizliedzot 

sadarboties ar privātā sektora pārstāvjiem, kas iesaistīti nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu 

legalizēšanā, nodokļu nemaksāšanā un apiešanā, krāpšanā un korupcijā; 

21. aicina vadošās industrializētās valstis izmantot savu moderno infrastruktūru, lai veicinātu, 

paātrinātu un attīstītu ilgtspējīgu izaugsmi, un aicina atbalstīt veiktspējas palielināšanu 

jaunattīstības valstīs, lai nākotnē ekonomiskā izaugsme tiktu nodrošināta visās pasaules 

daļās, vairs nenodarot kaitējumu videi; 

22. uzsver, cik nozīmīga loma būtu jāuzņemas attīstītajām valstīm, Ekonomiskās sadarbības 

un attīstības organizācijai (ESAO) un ESAO Attīstības veicināšanas komitejai (DAC), 

cieši sadarbojoties ar ieinteresētajām personām un attiecīgajām organizācijām, lai 

izvērtētu un mazinātu cilvēka visnelabvēlīgāko ietekmi uz klimata pārmaiņām, ar kurām, 

iespējams, būs grūti tikt galā arī tad, ja globālā sasilšana nebūs augstāka par 2 °C; 

23. atzīst, ka ietekmi pastiprina augstas oglekļa koncentrācijas pārtikas avoti un ar tiem 

saistītās lauksaimniecības emisijas, tādas kā metāns un slāpekļa oksīds, un ierosina 

rīkoties šīs problēmas risināšanai; prasa arī veikt pasākumus saistībā ar atmežošanu, ko 

rada zemes izmantošanas maiņa lopbarības un ganību nolūkiem, un šādu pasākumu 

mērķis būtu novērst emisiju rašanos, kas saistītas ar pārtikas avotu tirgiem; prasa rīkoties, 

lai veidotu izpratni par intensīvas pārtikas ražošanas metožu ietekmi uz klimatu un 

palīdzētu uzņēmumiem un iedzīvotājiem mainīt paradumus; pieprasa, lai valstu klimata 

pārmaiņu mazināšanas plānos iekļautu arī papildu pasākumus, tostarp nolūkā samazināt 

pārtikas izšķērdēšanu, īpaši valstīs, kurās patēriņš ir virs vidējā līmeņa. 
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