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IEROSINĀJUMI 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 

sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 

ierosinājumus: 

Rūpniecība un konkurētspēja; 

1. atzinīgi vērtē to, ka ES ir uzņēmusies vadīt klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos 

tām, kas ietver jaunas zināšanas, prasmes un darbvietas, kā arī izaugsmi; atzīmē, ka ir 

ārkārtīgi vajadzīga globāla, vērienīga un saistoša nolīguma noslēgšana Parīzē, kurā būtu 

stingra apņemšanās, ka emisija saglabātos Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 

(IPCC) 2oC scenārija līmenī, un uzsver — lai ES arī turpmāk saglabātu līderpozīcijas, 

visām minētā nolīguma pusēm pilnībā ir jāievēro saistības, ja gribam, ka tas būtu efektīvs 

instruments klimata pārmaiņu novēršanai;  prasa regulāri un pārredzami novērtēt izpildi, 

pamatojoties uz jaunākajiem mūsdienu zinātniski pamatotiem datiem un tehnoloģijām, kā 

arī saskaņā ar Septīto Vides rīcības programmu1, tostarp novērtējot iecerētos valsts 

noteiktos ieguldījumus (IVNI); 

2. norāda, ka ES ir pareizā virzība, lai nodrošinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanu un atjaunojamajai enerģijai nosprausto mērķu sasniegšanu līdz 

2020. gadam, kā arī norāda uz būtiskajiem uzlabojumiem enerģijas patēriņa jomā, ņemot 

vērā efektīvāku enerģijas izmantošanu ēkās, produktos, ražošanas procesos un 

transportlīdzekļos, un ka tas ir sasniegts laikā, kad Eiropas ekonomika ir pieaugusi par 

45 %, salīdzinot ar 1990. gadu; uzsver ka „20/20/20 mērķi” siltumnīcefekta gāzu emisijai, 

atjaunojamajai enerģijai un energotaupībai ir bijuši šā progresa virzītājspēks un 

nodrošinājuši darbvietas vairāk nekā 4,2 miljoniem iedzīvotāju dažādās ekonozarēs2, un 

šīs nozares turpinājušas izaugsmi arī krīzes laikā; 

3. uzsver, cik svarīgi Parīzes konferences laikā ir panākt efektīva un saistoša globāla 

nolīguma noslēgšanu, un norāda, ka šāda nolīguma ilgstošs trūkums apdraudēs ES 

ekonomikas konkurētspēju un pakļaus to oglekļa emisiju pārvirzes riskam; 

4. atzinīgi vērtē G7 līderu apņemšanos par pasaules ekonomikas dekarbonizāciju šā gadsimta 

laikā un par siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu līdz augšējai robežai 40–70 % 

intervālā laikposmā līdz 2050. gadam, salīdzinot ar 2010.gadu; 

5. uzsver nepieciešamību stiprināt klimata riska pārvaldību un koordināciju ES līmenī un 

izstrādāt skaidru ES pielāgošanās stratēģiju; iesaka īstenot vērienīgus un saistošus CO2 

emisiju un atjaunojamās enerģijas mērķus valstu un ES līmenī, lai tādējādi veicinātu un 

nodrošinātu pāreju uz ilgtspējīgu un drošu ekonomiku; 

6. uzsver, ka Līguma par Eiropas Savienības darbību 191. panta 2. pants nosaka, ka 

Savienības politikas pamatā ir princips „piesārņotājs maksā”; tomēr arī uzsver — 

gadījumā, ja pārējās lielākās valstis neievēro līdzīgas saistības samazināt SEG emisijas, 

                                                 
1 „Labklājīga dzīve ar pieejamajiem planētas resursiem” (COM(2012)0710).  
2 Eurostat dati par vides preču un pakalpojumu nozari, kuri iekļauti paziņojumā „Klimata un enerģētikas 

politikas satvars laikposmam no 2020. gada līdz 2030. gadam” (COM(2014)0015). 
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tiks uzturēti spēkā un attiecīgos gadījumos noteikti stingrāki noteikumi par oglekļa emisiju 

pārvirzi, jo īpaši attiecībā uz tām nozarēm, kurās vērojama gan intensīva tirdzniecība, gan 

augsts oglekļa izmaksu īpatsvars ražošanā; tik un tā uzskata, ka nepieciešams rast vairāk 

ilgtermiņam paredzētus risinājumus, ar kuriem tiktu novērsta oglekļa emisiju pārvirze 

gaidāmajā ES ETS pārskatīšanā, vai arī jāizveido sistēma oglekļa cenas pielāgošanai uz 

robežas; uzskata, ka izšķirīga nozīme ir tam, ka svarīgākās Eiropas nozares, tostarp 

energoietilpīgās nozares un ilgtspējīga Eiropas agrorūpniecība/pārtikas ražošanas nozares, 

ir aizsargātas no oglekļa emisiju pārvirzes; atzīst, ka jāmazina pārtikas rūpniecības 

atkarība no fosilā kurināmā; 

7. uzsver, ka nolīgumā jāņem vērā arī paralēlais globālais mērķis par pārtikas 

nodrošinājumu; 

8. uzver, ka novēlota rīcība paaugstinās klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās 

izmaksas un samazinās tehnoloģisko risinājumu pielietojamību; uzskata, ka savlaicīga 

rīcība pozitīvi ietekmēs Eiropas rūpniecības un enerģijas ražotāju ilgtermiņa 

konkurētspēju; 

9. mudina Komisiju nolūkā saglabāt līdzvērtīgus konkurences apstākļus ES rūpniecībai un 

enerģētikas nozarei veicināt saikni starp ES ETS — pirms vai pēc visaptverošas, 

strukturālas reformas attiecībā uz laiku pēc 2020. gada — un citām emisijas kvotu 

tirdzniecības sistēmām, lai nākotnē izveidotu starptautisku tirgu emisijas kvotu 

tirdzniecībai, kas rentablā veidā ievērojami samazinātu globālās emisijas un palielinātu 

rūpniecības konkurētspēju; tomēr aicina Komisiju īstenot aizsardzības pasākumus, lai 

novērstu, ka ES ETS un citu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu sasaistīšana 

neapdraudētu ES mērķus klimata jomā un ES ETS darbības jomu; šajā saistībā atzinīgi 

vērtē dažādu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu izveidi pasaulē, tostarp 17 emisijas 

kvotu tirdzniecības sistēmas, kuras darbojas četros kontinentos un veido 40 % no pasaules 

IKP, un tās palīdzēs mazināt oglekļa pārvirzes risku; uzsver, ka, samazinot izmaksas 

uzņēmumiem un nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus, globāla emisiju 

tirdzniecības sistēma varētu palīdzēt pastiprināt globālos klimata mērķus; 

10. aicina Komisiju, nolūkā uzturēt godīgu konkurenci ES tirgū, piemērot no trešām valstīm 

importētajiem energoietilpīgajiem produktiem tādu cenas korekciju, kas paredzētu 

uzcenojumu līdzvērtīgu izmaksām, kas ES ir saistītas ar maksājumiem par CO2 emisijām; 

11. uzsver nepieciešamību nodrošināt emisiju kvotu cenu ilgtermiņa stabilitāti un 

prognozējamu regulatīvo vidi, kura veicina ieguldījumu virzību siltumnīcefekta gāzu 

emisijas samazināšanas pasākumiem un sekmē pāreju uz mazoglekļa ekonomiku; 

12. uzstāj, ka pasaulē pakāpeniski jāatceļ videi kaitīgās subsīdijas, tostarp fosilajam 

kurināmam, kas kropļo konkurenci un iekšējo enerģijas tirgu, liek šķēršļus starptautiskai 

sadarbībai un bremzē inovāciju; aicina iekļaut nolīgumā konkrētus pasākumus, tostarp 

noteikt termiņus šādu subsīdiju izbeigšanai; atzīmē arī, ka ir jāatbalsta un jāveicina 

investīcijas nozarēs, kas demonstrē pozitīvu pieeju SEG emisiju samazināšanā, un tādējādi 

atzīst, ka subsīdijas, ja pareizi izmantotas, var palīdzēt ilgtspējīgas ekonomikas veidošanā;  

Atbalsts klimata tehnoloģiju izstrādei un ieviešanai 

13. uzsver nepieciešamību novērtēt oglekļa intensitātes mazināšanas potenciālu dažādām 
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ekonomikas sistēmām, ja tiek mazināta atkarība no fosilajiem kurināmiem; šādam 

novērtējumam jābūt tehniski un zinātniski pamatotam un tajā analizētajam laikposmam 

jāatbilst samazināšanas mērķiem un noteiktajiem termiņiem; atkārtoti uzsver, cik svarīgi, 

ka ES šajā jomā rāda piemēru — gan īstenojot iniciatīvas, gan veicinot sadarbību ar tās 

starptautiskajiem partneriem; 

14. uzsver, ka bezdarbībai ir ļoti smagas un bieži vien nenovēršamas sekas, jo klimata 

pārmaiņas ietekmē visus pasaules reģionus dažādos, bet ļoti kaitīgos veidos, kas noved pie 

migrācijas un cilvēku bojāejas, kā arī rada ekonomiskus, ekoloģiskus un sociālus 

zaudējumus; uzsver, ka ilgtermiņa politikas lēmumu pieņemšanā ļoti svarīgi ir zinātniskie 

pierādījumi, kā arī uzsver, ka vērienīgi mērķi ir jāpamato ar stingriem zinātniskiem 

ieteikumiem; uzsver, ka saskaņots globāls politiskais un finansiālais atbalsts pētniecībai, 

izstrādei un inovācijai tīras un atjaunojamas enerģijas tehnoloģijās un energoefektivitātē ir 

izšķirīgs, lai sasniegtu mūsu klimata politikas mērķus un sekmētu ES zaļās ekonomikas 

nozaru izaugsmi, paaugstinot kvalificētu darbinieku skaitu rūpniecībā un izplatot 

zināšanas un paraugpraksi, vienlaikus nodrošinot, ka taisnīgi veikta darbspēka pāreja rada 

kvalitatīvas darbvietas; uzsver nepieciešamību stiprināt klimata riska pārvaldību un 

koordināciju ES līmenī un izstrādāt skaidru ES pielāgošanās stratēģiju, kā arī uzsver, cik 

svarīgi ir palīdzēt, lai nepieļautu, ka veidojas vai palielinās "oglekļa burbulis"; 

15. uzsver, ka ES jāpalielina pūliņi, lai sekmētu tehnoloģiju nodošanu vismazāk attīstītajām 

valstīm, vienlaikus ievērojot spēkā esošās intelektuālā īpašuma tiesības; 

16. norāda, ka tirgus ekonomikas apstākļos inovācijas iespējams veicināt dažādos veidos; 

aicina Komisiju novērtēt dažādus mehānismus izcilāko uzņēmumu atalgošanai, lai 

veicinātu inovāciju un tehnoloģiju pārnesi un lietošanu visā pasaulē; 

17. uzskata, ka tīru enerģijas tehnoloģiju izmantošana tur, kur tās nodrošina lielāko ietekmi, ir 

atkarīga no spēcīgas inovāciju spējas izveides un saglabāšanas gan attīstītajās, gan 

jaunietekmes valstīs; 

18. norāda, ka nepieciešamie emisiju samazinājumi ir atkarīgi no zemas oglekļa emisijas 

tehnoloģiju ieviešanas pieauguma; 

19. atzīst, ka spēju veidošanai tehnoloģiju jomā ir nepieciešami iedarbīgi finanšu mehānismi; 

uzsver, ka jānodrošina finansējums rīcībai klimata jomā jaunattīstības valstīs, un atgādina 

par Komisijas prasībām nodrošināt, ka nabadzīgākajām un neaizsargātākajām valstīm tiek 

dota priekšroka, saņemot atbalstu no Klimata pārmaiņu mazināšanas fonda (GCF); turklāt 

atbalsta pasākumus kopīgai finansējuma mobilizēšanai no dažādiem avotiem — 

publiskiem un privātiem, divpusējiem un daudzpusējiem; aicina Komisiju izvērtēt iespēju 

rezervēt konkrētu skaitu ES ETS kvotu, lai finansiāli atbalstītu vismazāk attīstīto valstu 

klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās pasākumus; 

20. prasa pilnībā atzīt Klimata tehnoloģiju centra un tīkla (CTCN) un Tehnoloģiju 

izpildkomitejas nozīmi klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanas un pielāgošanās 

tehnoloģiju attīstības veicināšanā un atbalstīt šo struktūru darbību; 

Zinātniskie pētījumi, tehnoloģiju attīstība un inovācija, tostarp arī kosmosa politika 

21. uzsver, ka tehnoloģiju un uzņēmējdarbības modeļu inovācijas var veicināt gan 
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ekonomisko izaugsmi, gan emisiju samazināšanos; uzsver, ka tehnoloģiju attīstības virzība 

zemas oglekļa emisijas tehnoloģiju attīstības virzienā nenotiks automātiski, bet, lai to 

nodrošinātu, nepieciešami skaidri politikas signāli, tostarp mazinot tirgus un regulatīvos 

šķēršļus jaunām tehnoloģijām un uzņēmējdarbības modeļiem, kā arī nodrošinot 

mērķtiecīgus publiskos izdevumus; mudina dalībvalstis paaugstināt valsts investīcijas 

enerģētikas nozares pētniecībā un izstrādē, lai tādējādi sekmētu tehnoloģiju ar zemu 

oglekļa emisiju un efektīvu resursu patēriņu nākamo attīstības vilni; 

22. atzīst, cik nozīmīga ir pētniecība un inovācija klimata pārmaiņu mazināšanā un aicina 

nolīguma puses netaupīt pūliņus, atbalstot pētniekus un veicinot jaunas tehnoloģijas, ar 

kurām iespējams sasniegt iespējamos samazināšanas mērķus un īstenot klimata pārmaiņu 

mazināšanas pasākumus un pielāgoties tām; 

23. mudina Komisiju lietderīgāk izmantot to, ka trešās valstis var brīvi piedalīties 

pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”, īpaši enerģētikas un klimata pārmaiņu jomā; 

24. uzskata, ka ES kosmosa politikai un ar to saistītiem ieguldījumiem, tostarp arī 

satelītnovērošanas sistēmu palaišanai, kam ir būtiska nozīme rūpniecisko avāriju, mežu 

iznīcināšanas, pārtuksnešošanās un tamlīdzīgā uzraudzībā, kā arī sadarbībai ar partneriem 

trešās valstīs var būt svarīga nozīme klimata pārmaiņu pasaules tendenču uzraudzībā un 

ietekmes mazināšanā; 

Enerģija 

25. uzsver, ka ES jāpieliek visi pūliņi, lai iedrošinātu šā nolīguma puses pieņemt holistisku 

pieeju, apvienojot emisijas samazināšanu ar jaunu enerģētikas modeli, pamatojoties uz 

energoefektivitāti un atjaunojamo enerģiju; 

26. uzsver energoefektivitātes un tīru enerģijas tehnoloģiju ieviešanas milzīgās iespējas 

emisiju samazināšanā; uzskata, ka energoefektivitātes maksimāla palielināšana visas 

pasaules līmenī ir pirmā virzība uz enerģētikas emisiju samazināšanu, kas arī palīdz 

mazināt enerģētisko nabadzību; 

27. aicina nodrošināt to vietējo iedzīvotāju iekļaujošu līdzdalību, kurus ietekmē klimata 

pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās procesi un projekti; uzsver decentralizētas 

enerģijas ražošanas nozīmi, proti, tādas, kura dod priekšroku vietējiem kooperatīviem, 

iedzīvotāju projektiem atjaunojamās enerģijas ražošanai un darbībām, ar ko tiek veicināta 

ražošana pašu spēkiem un pašu patēriņš, kādēļ tiktu veicināta ekonomikas pāreja no 

ekonomikas sistēmas, kuras pamatā ir fosilā kurināmā izmantošanu, uz tādu, kuras pamatā 

ir  atjaunojamās enerģijas; 

28. uzsver, cik nozīmīgs emisiju mazināšanas potenciāls ir pret klimata pārmaiņām 

noturīgiem mežiem, jo tie nodrošina labāku piesaisti, uzglabāšanu un aizstāšanu; uzsver 

arī potenciālu, kāds ir bioloģiskajiem un koksnes produktiem un jo īpaši ilgtspējīgai 

bioenerģijas nozarei, kā arī, cik nozīmīgi ir meža un citas zemes izmantojuma veidi, lai 

uzturētu un palielinātu oglekļa piesaisti un uzglabāšanu; uzsver, ka biomasas izmantošana 

enerģijas ražošanai, to apvienojot ar oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas tehnoloģijām, 

var būtiski samazināt oglekļa emisijas; prasa atzīt un stimulēt tādu atjaunojamo izejvielu 

izmantošanu, ko nodrošina lauksaimniecība, zālāji un mežsaimniecība, jo tie ir nozīmīgi 

resursi zaļajai izaugsmei un ekonomikas dekarbonizācijai; norāda, ka kopējās oglekļa 
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emisijas no mežiem ir samazinājušās par vairāk nekā 25 % laikposmā no 2001. līdz 

2015. gadam, galvenokārt tādēļ, ka atmežošanas temps pasaulē ir samazinājies, un aicina 

ES paaugstināt starptautisko finansējumu atmežošanas samazināšanai jaunattīstības 

valstīs; norāda uz nepieciešamību izveidot vienkāršu, pārredzamu un saskaņotu emisiju un 

piesaistes uzskaites sistēmu LULUCF nozarēs; 

29. atgādina, ka transporta nozare ir otra lielākā SEG emisiju veidojošā nozare pēc 

enerģētikas; uzstāj, ka šajā nozarē ir nepieciešams noteikt emisiju samazināšanas politikas 

virzienus un veidot vērienīgākas ES iniciatīvas alternatīvo degvielu infrastruktūras 

izstrādei un izmantošanai, biodegvielu ražošanas un izmantošanas stimulēšanai un 

transporta elektrifikācijas paātrināšanai; 

30. uzsver, cik svarīgi ir sadarbībā ar dalībvalstīm sagatavoti ieguldījumi infrastruktūrā, lai 

veicinātu enerģijas brīvu pārrobežu tirdzniecību; 

31. atzinīgi vērtē ES un Amerikas Savienoto Valstu Enerģētikas departamenta sadarbību, īpaši 

ar klimata pārmaiņām saistīto tehnoloģiju izpētes jomā; uzskata, ka ES un citu lielāko 

valstu sadarbībai izpētes jomā ir būtisks nākotnes potenciāls; uzsver, ka ar publiskajiem 

līdzekļiem finansētu pētījumu rezultātiem jābūt brīvi pieejamiem; 

32. uzstāj, ka Eiropas Komisijai, apsverot sarunu pozīciju, jāņem vērā Pilsētas mēru pakts, jo 

pilsētām, reģioniem un vietējai sabiedrībai būs galvenā nozīme, lai nodrošinātu klimata 

tiesību aktu un pasākumu iedarbīgu ieviešanu vietējā līmenī; 

33. norāda, ka bioekonomika varētu sniegt būtisku ieguldījumu rūpniecības atjaunošanā un 

jaunu darbvietu izveidē ES un pasaulē kopumā; 

34. norāda, ka nolīgumā jāņem vērā iespējas, ko piedāvā zemes izmantojums, zemes 

izmantojuma maiņa un mežsaimniecība (LULUCF), palīdzot sasniegt ES noteikto mērķi 

samazināt SEG emisijas līdz 2030. gadam par vismaz 40 %, salīdzinot ar 1990. gadu; 

35. aicina Francijas valdību, paužot labas gribas žestu, uzsākt sarunas ar Eiropas Parlamentu 

par vienu Parlamenta mītni, lai tādējādi samazinātu CO2 emisija, ko rada tas, ka 

Parlamentam ir divas mītnes, — Briselē un Strasbūrā1; 

36. izsaka atzinību ASV un Ķīnai par to apņemšanos vairāk iesaistīties globālajā klimata 

politikā; jūtas iedrošināts, ka šie signāli palīdzēs Parīzē sasniegt labus rezultātus, un, to 

paturot prātā, mudina abas valstis nodrošināt, ka šī apņēmība noved arī pie konkrētas 

rīcības; norāda, ka spēcīgākas globālās saistības stiprinātu ES rūpniecības konkurētspēju 

gan vides, gan sociālā un ekonomiskā ziņā, un uzskata, ka ES jābūt lielākai lomai, 

veicinot pasaules līmeņa saistību un stratēģiju sistēmu cīņai pret klimata pārmaiņām; 

uzsver, ka šādas saistības, kuras rada ilgtermiņa vērtības visiem iedzīvotājiem, veidotu uz 

ilgtermiņa mieru, solidaritāti un ilgtspēju orientētas ciešākas starptautiskās attiecības; pauž 

nožēlu, ka atsevišķas rūpnieciski attīstītās valstis joprojām palielina emisiju apjomu uz 

vienu iedzīvotāju; 

                                                 
1 Tas, ka Parlamentam ir mītne Strasbūrā, katru gadu rada CO2 emisijas vismaz 18 884,5 tonnu apjomā. Saskaņā 

ar Eco-Logica Ltd. 2007. gada septembra pētījumu par Eiropas Parlamenta divu mītņu vides izmaksām lēmums 

par vienas mītnes izveidi (Briselē) samazinātu CO2 emisijas par gandrīz 19 000 tonnu gadā. 
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37. atgādina šā nolīguma pusēm un ANO, ka individuālu cilvēku rīcība ir tikpat svarīga kā 

valdību un iestāžu rīcība; tādēļ aicina pielikt lielākas pūles, izmantojot informācijas un 

izpratnes veicināšanas kampaņas un pasākumus rūpnieciski attīstītajās un jaunattīstības 

valstīs, lai informētu iedzīvotājus un veicinātu izpratni par tām ikdienas darbībām un 

būtiskajiem pasākumiem, kurus tie var veikt, lai palīdzētu cīņā pret klimata pārmaiņām; 
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