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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par „2050. gads: nākotne sākas šodien – Ieteikumi nākotnes integrētajai ES klimata 
aizsardzības politikai” 
(2008/2015(INI)) 

Eiropas Parlaments, 

– pamatojoties uz saskaņā ar Reglamenta 175. pantu pieņemto 2007. gada 25. aprīļa 
lēmumu par Klimata pārmaiņu pagaidu komitejas izveidošanu1,  

– ņemot vērā pastāvošo ES vides tiesisko regulējumu ar pozitīvu ieguldījumu klimata jomā 
dažādās politikas nozarēs (A pielikums), kā arī atsaucoties uz tā rezolūcijām par klimata 
pārmaiņām, īpaši tām, kas tika pieņemtas pašreizējā 6. pilnvaru termiņa laikā (B 
pielikums), 

– ņemot vērā 2007. gada 15. novembra rezolūciju par globālo klimata pārmaiņu 
ierobežošanu līdz 2 grādiem pēc Celsija — turpmākā rīcība līdz Bali konferencei par 
klimata pārmaiņām un pēc tam īstenojamie pasākumi (COP13 un COP/MOP 3)2, 

– ņemot vērā 2008. gada 31. janvāra rezolūciju par Bali konferences par klimata pārmaiņām 
rezultātiem (COP 13 un COP/MOP 3)3, 

– ņemot vērā 2008. gada 10. aprīļa rezolūciju par Komisijas Zaļo grāmatu „Adaptācija 
klimata pārmaiņām Eiropā. ES rīcības varianti” (COM(2007)0354)4, 

– ņemot vērā 2008. gada 21. maija rezolūciju par zinātniskajiem faktiem klimata pārmaiņu 
jomā: slēdzieni un ieteikumi lēmumu pieņemšanai5, 

– ņemot vērā 2008. gada 8. jūlijā G8 samitā Tojako, Hokaido salā (Japānā), saistībā ar tēmu 
„Vide un klimata pārmaiņas” iesniegto deklarāciju par siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu ilgtermiņā uz pusi līdz 2050. gadam, 

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām (UNFCCC) pušu četrpadsmito konferenci (COP 14) un Pušu ceturto 
konferenci, ko rīkoja 2008. gada 1.–12. decembrī Poznaņā (Polija) kā Kioto protokola 
pušu sanāksmi (COP/MOP 4), 

– ņemot vērā 2008. gada 12. un 13. jūnija pilsoņu forumu „Agora” par klimata pārmaiņām, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un dalībvalstu un valstu parlamentu 2008. gada 20. un 
21. novembra kopīgo sanāksmi par enerģiju un ilgtspējīgu attīstību, 

                                                 
1 OV C 74 E, 20.3.2008., 652. lpp. + 2008. gada 18. februāra protokols, 7. punkts. 
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0537 
3 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0032 
4 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0125 
5 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0223 
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– ņemot vērā Eirobarometra īpašās aptaujas Nr. 300 par Eiropas iedzīvotāju attieksmi pret 
klimata pārmaiņām rezultātus, 

– ņemot vērā Klimata pārmaiņu pagaidu komitejas publiskajās noklausīšanās un viedokļu 
apmaiņas ar augstu aprindu autoritātēm un delegāciju braucienu rezultātus, 

– pamatojoties uz Reglamenta 45. pantu,  

– ņemot vērā Klimata pārmaiņu pagaidu komitejas ziņojumu (A6-0000/2008), 

Politiskās pamatnostādnes 

A. tā kā sugu daudzveidības saglabāšana ir pienākums, kas tiek nodots no vienas paaudzes 
nākamajai; 

B. tā kā īpaši šī pilnvaru termiņa laikā Eiropas Parlamenta paveiktais darbs saistībā ar 
klimata pārmaiņām ir bijis iedvesmas avots un uzdevums rīkoties, izveidojot integrētu 
Eiropas klimata aizsardzības politiku; 

C. tā kā identitāti veidojošā vadošā Eiropas Savienības loma starptautiskajā cīņā pret globālo 
sasilšanu ir uzskatāma par obligātu attiecībā pret Eiropas pilsoņiem, ir nepieciešams ne 
tikai formulēt vidēja termiņa un ilgtermiņa mērķus klimata aizsardzībā, bet arī tos īstenot, 
tālredzīgi izmantojot politiskus pasākumus; 

D. tā kā pašreizējie un arī nākamie parlamentu pārstāvji un Eiropas pilsoņu pārstāvji no 
paaudzes paaudzē vadīsies pēc šiem klimata politikas principiem, kā arī ilgtspējības, 
sociālās kohēzijas un sociālā taisnīguma principiem, un tiem nevajadzētu apstāties pie 
nepieciešamo klimata aizsardzības mērķu īstenošanas; 

E. tā kā klimata pārmaiņas ir uzskatāmas par izaicinājumu, kuram nepastāv vispārīgs 
politisks risinājums, bet, papildinot ar pastāvošajām iespējām un ievērojami palielinot 
efektivitāti visās ekonomikas un sabiedrības jomās, var tikt panākts ieguldījums resursu 
un sadales problēmu risinājumā un izlīdzināts ceļš uz trešo rūpniecisko revolūciju; 

F. tā kā saskaņā ar Eiropas Vides aģentūras 2006. gada datiem ES ietvaros enerģijas 
ražošana veido 30,9 % no kopējā siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoma, transporta sektors 
veido 19,4 %, privātās mājsaimniecības un pakalpojumi – 14,6 %, būvniecība un 
rūpnieciskā ražošana – 12,9 %, lauksaimniecība – 9,2 %, rūpnieciskie procesi – 8,1 %, kā 
arī atkritumu sektors – 2,9 % un atlikušo emisiju apjomu veido ķīmiskie šķīdinātāji un 
nenoteikti sadedzināšanas procesi; 

G. tā kā daudzi sektori jau veic savu ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā 
un ir jau pieejami ekonomiski samazināšanas līdzekļi klimata pārmaiņu ierobežošanai, kā 
arī tehnoloģijas efektivitātes uzlabošanai, tomēr to visaptverošu izmantošanu kavē tirgus 
piekļuves šķēršļi, birokrātija un augstas finansēšanas izmaksas; 

H. tā kā klimata pārmaiņas nav uzveicamas tikai ar emisiju apjoma samazināšanu 
atsevišķajos sektoros un ir nepieciešama sistemātiska problēmas izpēte, lai rastu politikā 
visus sektorus ietverošus risinājumus un, izmantojot saskaņotu likumdošanu, panāktu 
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visā sabiedrībā īstenotas izmaiņas ražošanā un patēriņā; 

Starptautiskā dimensija: pēc 2012. gada, klimata ārpolitika un starptautiskā tirdzniecība 

I. tā kā sarunas par nolīgumu rīcībai pēc 2012. gada, kas noritēja ANO vadībā, saskaņā ar 
Bali rīcības plānu norit šādas galvenajās jomās:  emisiju apjoma samazināšana un jauni 
saistoši samazināšanas mērķi, pielāgošanas pasākumi, mežu līšana un iznīcināšana, 
tehnoloģiju attīstība samazināšanas un pielāgošanas pasākumiem, nepieciešamie finanšu 
resursi un, visbeidzot, elastīgo mehānismu pārskatīšana atbilstoši Marakešas nolīgumiem, 
kas saistīti ar Kioto protokolu; 

J. tā kā sarunas par nolīgumu rīcībai pēc 2012. gada ir jāpabeidz konferencē par klimata 
pārmaiņām, kas noritēs Kopenhāgenā 2009. gada beigās (COP 15), lai izvairītos no 
pārrāvumiem starp pirmo un otro saistību periodu; 

K. tā kā Padomes 2008. gada pavasara sanāksmē tika uzsvērts, ka ir nepieciešams paātrināt 
Bali rīcības plāna sarunu tempu, lai līdz 2009. gadam pieņemtu jaunu nolīgumu par 
klimata aizsardzību, kas būtu saderīgs ar ES mērķi ierobežot klimata pārmaiņas līdz 
2 grādiem pēc Celsija; 

L. tā kā pasaules vadošās attīstītās valstis pagājušajā G8 samitā Tojako, Hokaido salā 
(Japānā), ir apņēmušās līdz 2050. gadam samazināt oglekļa dioksīda emisiju uz pusi un 
vēlas šo mērķi īstenot arī sarunās par nolīgumu rīcībai pēc 2012. gada; 

M. tā kā klimata pārmaiņas var saasināt jau pastāvošo konfliktu iespējamību starptautiskajās 
attiecībās, piemēram, ar klimata pārmaiņām saistītas migrācijas, teritoriju zuduma un 
robežu strīdu dēļ, kas radušies plūdu un krasta līniju pārvietošanās rezultātā, kā arī 
konfliktu par resursiem, kas radušies lauksaimniecībā izmantojamo platību 
samazināšanās vai ūdens nepietiekamības rezultātā; 

N. tā kā Padomes 2008. gada pavasara sanāksmē Komisijai tika noteikts uzdevums iesniegt 
Eiropas stratēģiju saistībā ar klimata aizsardzības pasākumu finansēšanu, kuru mērķis ir 
emisiju apjoma samazināšana, adaptācija saistībā ar pētījumiem un attīstību zema oglekļa 
satura tehnoloģiju (low carbon technologies) jomā un to nodošana; 

O. tā kā jaunattīstības valstīm pieejamie finanšu līdzekļi nav pietiekami adaptācijas 
pasākumiem un tie ir ievērojami jāpalielina; 

P. tā kā modernu vides tehnoloģija un nodošana ir būtisks nosacījums, lai globāli veiksmīgi 
samazinātu emisiju apjomu un īstenotu adaptācijas stratēģijas; 

Q. tā kā tehnoloģiju nodošanu kavē bažas par intelektuālā īpašuma aizsardzību, vājas 
politiskās institūcijas un pilnīga tiesiskuma trūkums, kā arī vispārējais kapitāla trūkums; 

R. tā kā Pasaules Tirdzniecības organizācija (PTO) nav alternatīvs sarunu forumus 
starptautiskajai klimata aizsardzībai un tā kā bez veiksmīga sarunu par nolīguma rīcībai 
pēc 2012. gada noslēguma nav gaidāms pasaules tirdzniecības ieguldījums klimata 
aizsardzībā; 
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Enerģija 

S. tā kā, globāli vērtējot, primārajā enerģijas patēriņā jēlnafta ar aptuveni 35 % ir 
būtiskākais enerģijas avots, kam seko ogles ar 25 % un dabasgāze ar 21 %, savukārt lēto 
un fosilo enerģiju pārpilnības laikmets tuvojas beigām; 

T. tā kā Starptautiskā Enerģētikas aģentūra prognozē, ka pieprasījums pēc enerģijas pasaulē 
līdz 2030. gadam pieaugs vismaz par 60 %, un šis enerģijas pieprasījuma pieaugums tiek 
izraisīts arī valstīs, kas nesen sākušas industrializēties; 

U. tā kā ir izslēdzams, ka pieaugošo pieprasījumu pēc enerģijas vidējā termiņā un ilgtermiņā 
būs iespējams segt tikai ar fosiliem kurināmiem, un tā kā lēmumi investēt turpmākajos 
gados noteiks enerģētikas sistēmas struktūru un dažādos enerģijas veidus nākamajos gadu 
desmitos; 

V. tā kā pieprasījuma pēc enerģijas pieaugums rada nepieciešamību pēc vairākiem 
savstarpēji papildinošiem pasākumiem, piemēram, pēc pastāvošo fosilā kurināmā 
spēkstaciju modernizēšanas, lai panāktu ievērojamu efektivitātes paaugstināšanu, pēc 
jaunu spēkstaciju būvniecības un pastāvīgas atjaunojamo enerģijas avotu plašākas 
pielietošanas; 

W. tā kā enerģijas taupīšana ir lētākais un tīrākais veids, kā saglabāt resursus un līdz ar to 
aizsargāt klimatu; 

X. tā kā saistībā ar kodolenerģijas izmantošanu, neskatoties uz urāna pieejamību, joprojām 
pastāv jautājums par drošu kodolatkritumu gala noglabāšanu, kā arī par tehnoloģiju 
izplatīšanu nedemokrātiskās valstīs; 

Y.  tā kā, pateicoties ITER projektam, Eiropa ir kļuvusi par kodolsintēzes kā viena no 
iespējamajiem enerģijas avotiem nākotnē attīstības centru; 

 

Biodegviela 

Z. tā kā pašreizējā biodegvielas politika ir nonākusi mērķu pretrunās, kas izpaužas, no 
vienas puses, pārtikas trūkumā un pieaugošajās pārtikas cenās un, no otras puses, 
pieaugošajā pieprasījumā pēc enerģijas un alternatīvas degvielas meklējumos; 

AA. tā kā biomasas ražošana enerģijas ražošanas un degvielas nolūkā daudzās jaunattīstības 
valstīs paver jaunas saimnieciskas iespējas un padara tās neatkarīgākas no energoresursu 
importa; 

AB. tā kā saskaņā ar plašu dzīves cikla analīzi daudzu pirmās paaudzes biodegvielu emisiju 
apjoma samazināšanas potenciāls, salīdzinot ar parastajām degvielām, daļēji tiek 
ievērojami samazināts un līdz šim nav pietiekamā mērā atrisināti jautājumi par 
ilgtspējību, vides ilgtspējību un apstrādājamo platību pieejamību, konkurējot ar pārtikas 
produktu ražošanu; 

AC. tā kā ilgtspējīgai biodegvielu politikai ir jābūt vērstai gan uz to, lai noteiktu ilgtspējības 
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kritērijus pirmās paaudzes biodegvielu ražošanai, gan arī lai veicinātu otrās paaudzes 
attīstību bez ideoloģijas; 

AD. tā kā naftas pārstrādes rūpniecība jaunajām degvielām pilnīgu nepieciešamo 
infrastruktūru spēs izveidot tikai pie atbilstoša apmēra pieprasījuma pēc biodegvielas, 
savukārt automašīnu rūpniecībā ir vērojami tehnoloģiju attīstība, pateicoties kam ar 
sensora palīdzību transportlīdzeklī ir iespējams noteikt benzīna un biodegvielas 
maisījuma attiecību, un šis papildu aprīkojums sniedz iespēju uzpildīt ar biodegvielu arī 
vecāka izlaiduma transportlīdzekļus, tādejādi panākot CO2 emisiju apjoma samazināšanos 
visa veida transportlīdzekļiem; 

Energoefektivitāte 

AE. tā kā 40 % no enerģijas patēriņa veido ēku sektors un 33 % no visa siltumnīcefekta gāzu 
emisiju apjoma veido apbūve; 

AF. tā kā, pateicoties termiskās izolācijas un apkures, respektīvi, dzesēšanas sistēmu, 
elektroierīču un ventilācijas iekārtu modernizēšanai, ēku sektoram (dzīvojamajām, 
ražošanas, kā arī sabiedriskajām ēkām) piemīt liels un rentabls CO2 samazināšanas 
potenciāls; 

AG. tā kā maza enerģijas patēriņa ēkām bieži vien piemīt estētiski trūkumi; 

AH. tā kā elektrisko un elektronisko iekārtu efektivitātes standartu pastāvīga pārbaude un 
piemērošana tirgu attīstībai ir tikpat nepieciešama kā standartu paplašināšana attiecībā uz 
lielajām rūpnieciskajām iekārtām un gaidīšanas režīma aizlieguma pārbaude jaunām 
iekārtām; 

Mobilitāte un loģistika 

AI. tā kā ES transporta politikas galvenais mērķis ir transporta pieauguma atdalīšana no 
vispārējās ekonomiskās izaugsmes, tomēr pieprasījums pēc transporta pakalpojumiem 
joprojām ir pieaudzis vairāk nekā iekšzemes kopprodukts un tādejādi jau tā lielais 
transporta radīto emisiju īpatsvars siltumnīcefekta gāzu emisijās ES turpina pieaugt; 

AJ. tā kā patlaban vienu trešdaļu no ES gala enerģijas patēriņa veido transports un transporta 
sektors gandrīz pilnībā (līdz pat 97%) ir atkarīgs no degvielām, kas ražotas no naftas 
(benzīna un dīzeļdegvielas); 

AK. tā kā, ja transporta sektors būtu sasniedzis tādus pašus emisiju apjoma samazināšanas 
rādītājus kā citi sektori, tad laika posmā no 1990. gada līdz 2005. gadam ES 
siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoms būtu samazinājies par 14 %, nevis par 7,9 %; 

AL. tā kā 80 % Eiropas iedzīvotāju dzīvo pilsētu teritorijās, kuras veido 40 % no visām ar 
transportu saistītajām emisijām, turklāt transporta pārslogojums, kas arī galvenokārt 
koncentrējas urbanizētajās teritorijās, ES izmaksā aptuveni 1 % no IKP; 

AM. tā kā mobilitāte pilsētās, no vienas puses, ir tieši saistīta ar individuālo dzīves kvalitāti, 
no otras puses, tieši individuālā satiksme pilsētās ievērojami ietekmē siltumnīcefekta 
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gāzu emisiju apjomu un citas vides problēmas, piemēram, gaisa piesārņojumu un troksni, 
un tādējādi nevis uzlabo daudzu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, bet gan daļēji to ietekmē, 
stipri kaitējot veselībai; 

AN. tā kā puse no visiem Eiropas iedzīvotāju veiktajiem braucieniem ir īsāki par 5 km; 

AO. tā kā ik dienu reģionālo un piepilsētas pasažieru pārvadājumu ietvaros 60 % visu 
automašīnu braucienu un 90 % vilcienu braucienu distance ir maksimāli 30 km gara; 

AP. tā kā laika posmā no 2001. gada līdz 2006. gadam dzelzceļa un ūdensceļu kravu 
pārvadājumu apjoms ir samazinājies (no 18,6 % līdz 17,7 % un attiecīgi no 6,5 % līdz 
5,6 %) un sauszemes kravas pārvadājumu apjoms ir pieaudzis (no 74,9 % līdz 76,7 %); 

AQ. tā kā ūdensceļu pasažieru un kravu pārvadājumi ir viens no energoefektīvākajiem 
variantiem un pa ūdensceļiem pārvadātu kravu īpatsvars ES veido aptuveni 40 %; 

AR. tā kā saskaņā ar aplēsēm iekšzemes ūdeņu pārvadājumu uz katru kravas tonnu un 
kilometru enerģijas patēriņš veido vienu sesto daļu no sauszemes pārvadājumu enerģijas 
patēriņa un pusi no dzelzceļa pārvadājumu enerģijas patēriņa; 

AS. tā kā pieaug aizjūras tirdzniecība un kuģu būvniecībā vērojama tendence būvēt lielākus 
konteinerus un pasažieru kuģus, kas patērē vairāk mazuta un tādējādi noslogo vidi vēl 
vairāk nekā līdz šim, turklāt starptautiskā kuģošana nepiedalās starptautiskajos klimata 
aizsardzības pasākumos; 

AT. tā kā pagājušajā gadu desmitā veiktā pakāpeniskā gaisa satiksmes liberalizācija un 
deregulācija, no vienas puses, bija būtisks nosacījums dinamiskai Eiropas gaisa satiksmes 
attīstībai, un laika posmā no 1995. līdz 2004. gadam pasažieru gaisa pārvadājumi ES 
ietvaros ir pieauguši par 49 %, tomēr, no otras puses, oglekļa dioksīda emisiju apjoms 
šajā sektorā laikā no 1990. līdz 2005. gadam ir palielinājies par 79 %; 

AU. tā kā, neskatoties uz tehniskiem un darba uzlabojumiem, izaugsme aviācijas sektorā 
turpina palielināt kaitīgo ietekmi uz vidi, savukārt līdzšinējās debates par saistošiem 
emisiju standartiem lidmašīnu motoriem, lai tehnoloģiski uzlabotu dzinējus, ir notikušas 
tikai ierobežotā apmērā un trūkst pētījumu par īstenošanas iespējām; 

AV. tā kā aviācijas ietekmē atmosfērā nonāk ne tikai oglekļa dioksīds, bet arī slāpekļa oksīdi, 
ūdens tvaiki, sulfātu un kvēpu daļiņas, kas saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību 
padomes (IPCC) aplēsēm kopējo aviācijas radīto emisiju ietekmi pastiprina no divām līdz 
četrām reizēm, un šajās aplēsēs nav ņemta vērā spalvu mākoņu rašanās papildu ietekme; 

Tūrisms un kultūras pieminekļi 

AW. tā kā saskaņā ar UNESCO Pasaules mantojuma centra pētījumu vienu desmitdaļu no 
visiem pasaules kultūras pieminekļiem vai kultūrvēsturiskajām ainavām apdraud klimata 
pārmaiņu ietekme; 

AX. tā kā saskaņā ar Pasaules Tūrisma organizācijas (UNWTO) informāciju Eiropa ir pasaulē 
būtiskākais tūrisma reģions un 55 % ienākumu 2006. gadā no starptautiskā tūrisma 
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veidoja Eiropa; 

AY. tā kā klimata pārmaiņas var radīt izmaiņas tūrisma plūsmā un šīs izmaiņas attiecīgajiem 
tūrisma reģioniem nozīmētu ievērojamu ekonomisku kaitējumu; 

Emisiju kvotu tirdzniecības sistēma un rūpnieciskās emisijas 

AZ. tā kā Eiropas Emisiju kvotu tirdzniecības sistēma ir unikāls instruments emisiju 
samazināšanai, saglabājot maksimāli iespējamo efektivitāti, un tā ir paraugs līdzīgām 
sistēmām, kuru saderība būtu jānodrošina; 

BA. tā kā, lai varētu formulēt turpmākos emisiju samazināšanas mērķus attiecībā uz emisiju 
kvotu tirdzniecību, jo īpaši ir jāņem vērā arī investīciju cikli (jaunu ražošanas procedūru 
pieejamība, kapitāla vajadzības, laika komponentes); 

BB. tā kā ir nepieciešams stiprināt Tīrās attīstības mehānismu (TAM) un Kopīgo īstenošanu 
(KĪ), kuru pamatideja ir modernu un efektīvu tehnoloģiju izplatīšana; 

BC. tā kā rūpniecisku elektromotoru un dzinēju enerģijas patēriņu pēc nepieciešamības ir 
iespējams ievērojami samazināt, izmantojot regulējamu motoru ātrumu un uzlabotas 
motoru sastāvdaļas; 

CO2 uztveršana un sekvestrācija (CCS)  

BD. tā kā dažādās jomās, piemēram, naftas un gāzes ražošanā, CCS jau tiek piemērota 
nelielos apmēros, tomēr kā liela tehnoloģija klimata aizsardzībai tā vēl atrodas agrīnā 
stadijā; 

BE. tā kā izmaksas un riski pagaidām vēl ir lielāki par ekonomiskajām priekšrocībām un tā 
kā, neskatoties uz modernāko tehnoloģiju izmantošanu, spēkstaciju ar CCS 
energoefektivitāte pazeminās; 

BF. tā kā CO2 uztveršanas un sekvestrācijas (CCS) tehnoloģijai kā pārejas tehnoloģijai ceļā uz 
energosistēmas dekarbonizēšanu sniedz risinājumu iespējas spēkstaciju CO2 emisiju 
samazināšanai un tā varētu būt par papildinājumu atjaunojamo enerģijas avotu plašākai 
pielietošanai, taču CCS ir ražošanas cikla noslēguma iekārtu tehnoloģija; 

Lauksaimniecība un lopkopība 

BG. tā kā izmaiņu lauksaimniecības praksē, Eiropas vides tiesiskā regulējuma, kā arī jaunāko 
kopējās lauksaimniecības politikas strukturālo reformu mērķis ir ilgtspējība un tādējādi 
labāka pieejamo resursu izmantošana, kas netieši veicina emisiju samazināšanos; 

BH. tā kā lauksaimniecībā pietrūkst specifisku klimata aizsardzības mērķu, piemēram, 
saistošu noteikumu par metāna un smieklu gāzes emisiju samazināšanu, kā arī veicinošu 
sistēmu, lai varētu izmantot jau pastāvošo emisiju samazināšanas potenciālu; 

BI. tā kā plaša apmēra lopbarības audzēšana lopkopībai veido ievērojamu daļu no 
lauksaimniecības kopējā siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoma; 
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BJ. tā kā dabiska liellopu audzēšana būtiski labvēlīgi iespaido vidi, kopjot ainavas un 
saglabājot ganības, patērējot mazāk enerģijas un radot mazāk emisiju; 

BK. tā kā liellopu skaits ir jāpielāgo pieejamajai plātībai un zemes eroziju varētu novērst, 
izmantojot ilgtspējīgu ganību praksi; 

Meži 

BL. tā kā mežiem ir būtiska nozīme biosfērā, tomēr kopumā, neskatoties uz to daudzajām 
funkcijām globālajā ekoloģiskajā sistēmā, tiem nav tirgus cenas; 

BM. tā kā meži klāj vairāk nekā 30 % no visas pasaules zemes masas, tajos ir vairāk nekā 
divas trešdaļas no uz visas Zemes dzīvojošām sugām, un tā kā meži uzņem aptuveni 30 % 
no ikgadējām siltumnīcefekta gāzu emisijām; 

BN. tā kā mežiem, no vienas puses, ir būtiska loma klimata pārmaiņu ierobežošanā, tomēr, no 
otras puses, vismaz vienu trešdaļu no visas pasaules mežiem skar klimata pārmaiņu 
sekas; 

BO. tā kā mežu iznīcināšanas lielākā problemātika ir saistīta ar sociāli ekonomiskajiem 
faktoriem, piemēram, nabadzību un atpalicību, vājām politiskām iestādēm un trūkstošu 
tiesiskumu, kā arī netaisnīgām īpašumattiecībām un korupciju; 

Augsnes aizsardzība 

BP. tā kā Eiropas augsne ātrāk kā jebkad agrāk ir pakļauta neatgriezeniskiem kaitējumiem, 
kuru apmēru pastiprina klimata pārmaiņas; 

BQ. tā kā mūžīgā sasaluma slāņa kušana izmaina augsnes stāvokli ziemeļu puslodē un 
papildus tam izraisa ievērojama daudzuma metāna noplūdi atmosfērā; 

Ūdens apsaimniekošana 

BR. tā kā ūdens resursu pieejamība, dzeramā ūdens nodrošināšana, ūdens patēriņš un 
notekūdeņu attīrīšana ir cieši saistīti ar ekonomiskajiem un sociālajiem 
pamatnosacījumiem; 

BS. tā kā klimata pārmaiņas vēl vairāk pastiprina Eiropā pastāvošās reģionālās atšķirības 
saistībā ar ūdens resursu pieejamību; 

Zivsaimniecība 

BT. tā kā zivis un jūras veltes ir būtisks pārtikas avots, bet okeāns ir lielākais, globālais 
oglekļa uzglabātājs un biomasas un izejvielu avots; 

BU. tā kā jūru pārtikas resursi jau tiek pilnībā izmantoti; 

Atkritumu un resursu apsaimniekošana 

BV. tā kā, neskatoties uz visiem centieniem, atkritumu daudzums diemžēl turpina pieaugt; 
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BW. tā kā Eiropas tiesību akti atkritumu jomā jau veicina siltumnīcefekta gāzu emisiju neto 
apjoma atkritumu sektorā samazināšanos, lai arī vēl netiek izmantots viss potenciāls; 

Adaptācijas pasākumi 

BX. tā kā visa veida adaptācijas pasākumi ir garantija nākotnei, lai mazinātu vēsturiski 
veidojušos siltumnīcefekta gāzu emisiju kaitējumu un ar to saistīto temperatūras 
pieaugumu; 

BY. tā kā ar adaptācijas pasākumu attīstības izmaksu un ieguvumu analīzi vien nepietiek, lai 
nodrošinātu visām iedzīvotāju grupām nepieciešamo minimālo aizsardzību; 

BZ. tā kā saskaņā ar Tūkstošgades ekosistēmas novērtējuma ziņojumu dabisko resursu 
patēriņš apdraud jau divas trešdaļas no visas ekosistēmas, saasina neaizsargātību pret 
klimata pārmaiņām un tādejādi vēl palielina spiedienu pēc iespējas ātrāk attīstīt 
adaptācijas pasākumus; 

Veselība 

CA. tā kā klimata pārmaiņu ietekmi uz veselību ir iespējams kontrolēt, sagatavojot un 
stiprinot veselības aprūpes sistēmas un izmantojot atbilstošus preventīvus pasākumus; 

Izaugsme un nodarbinātība 

CB. tā kā 2007. gada pavasara sanāksmē atrunātie klimata politikas mērķi ir tehniski un 
ekonomiski īstenojami un piedāvā unikālas darījumu iespējas tūkstošiem Eiropas 
uzņēmumu; 

CC. tā kā daudzi uzņēmumi vēl nav pietiekamā apmērā apzinājuši ar klimata pārmaiņām 
saistīto iespēju un risku darbības jomu; 

CD. tā kā centieni klimata aizsardzības jomā ir saderīgi ar ilgstošu ekonomikas izaugsmi un 
labklājību; 

CE. tā kā darba vietu pārstrukturizēšana visdrīzāk notiks noteiktu nozaru ietvaros, nevis starp 
dažādām nozarēm; 

Nākotnes tehnoloģiju veicināšana 

CF. tā kā emisiju kvotu tirdzniecība ir būtiska Eiropas klimata aizsardzības programmas 
sastāvdaļa siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, paaugstinot energoefektivitāti; 

CG. tā kā energoefektivitātes paaugstināšana vien neizraisīs tehnoloģisku revolūciju, bet gan 
visdrīzāk veicinās jau attīstītās un apgrozībā laistās tehnoloģijas un procesus; 

CH. tā kā ar energoefektivitātes palielināšanu nav iespējams samazināt izmaksas pilnīgi jaunu 
un tādēļ arī dārgāku tehnoloģiju attīstīšanai, ne arī izmaksas jau attīstītu tehnoloģiju 
izplatībai tirgū, taču tā ir vitāli nepieciešama galvenokārt ilgtermiņa klimata aizsardzības 
mērķu īstenošanai; 
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CI. tā kā ar emisiju kvotu tirdzniecību vien nepietiek, lai rastu risinājumu oglekļa krīzei un 
izraisītu plašu revolūciju zema CO2 satura tehnoloģiju jomā; 

Inteliģentas datorsistēmas un informācijas un sakaru tehnoloģijas 

CJ. tā kā IST nozare rada apmēram 2 % CO2 emisiju pasaulē, tomēr tā varētu samazināt ne 
tikai pašas nozares CO2 emisiju apjomu, bet varētu attīstīt inovatīvus un energoefektīvus 
pielietojumus visā tautsaimniecībā; 

Finansēšana un budžeta jautājumi 

CK. tā kā pašreizējais ES budžets nav pietiekams klimata aizsardzības mērķu īstenošanai, jo 
klimata pārmaiņu apturēšanas politiskā prioritāte nav nodrošināta ar atbilstošu budžetu; 

CL. tā kā nākotnē tiks noteikta finanšu shēma budžetam klimata pārmaiņu apturēšanai un 
Eiropas adaptācijas politikas izveidošanai, lai būtu pieejams pietiekams ES budžets 
klimata aizsardzībai nākamajos budžeta periodos pēc 2013. gada,  

Izglītība, apmācība un sabiedrības izpratnes veicināšana 

CM. tā kā ekonomiskie un sabiedriski politiskie pasākumi klimata pārmaiņu apturēšanai 
aizsāk kultūras pārmaiņas, kas izmainīs izveidojušos ieradumus un dzīvesveidus, tomēr 
patiešām ilgtspējīgu patēriņu un izejvielu izmantošanu visās sabiedrības jomās nav 
iespējams īstenot bez attieksmes un uzvedības pārmaiņām, un šim nolūkam ir 
nepieciešams izveidot jaunus patēriņa modeļus un piedāvāt jaunus dzīvesveidus; 

CN. tā kā klimata pārmaiņas izraisīs tehnoloģiju modernizāciju, kuras ekonomiskās iespējas 
būs iespējams izmantot tikai tādā gadījumā, ja darba tirgū būs pieejami pietiekami 
kvalificēti speciālisti; 

CO. tā kā Eirobarometra īpašā aptauja (Eirobarometra īpašā aptauja Nr. 300) viennozīmīgi 
norāda, ka lielākais vairums no aptaujātajiem Eiropā klimata pārmaiņas uzskata par 
nopietnu problēmu, tomēr daudzi no aptaujātajiem sūdzas par informācijas trūkumu un 
personīgās iniciatīvas klimata pārmaiņu apturēšanai aprobežojas ar tādiem vienkāršiem 
pasākumiem kā, piemēram, atkritumu šķirošana vai mazāks enerģijas un ūdens patēriņš, 
kuru īstenošanai nav nepieciešamas būtiskas attieksmes izmaiņas ikdienas dzīvē; 

CP. tā kā ir pieejama nepieciešamā informācija, lai noteiktu mobilitātes ieradumus, piemēram, 
saistībā ar privāto vieglo automašīnu izmantošanu un alternatīviem pārvietošanās veidiem 
(iešana kājām, braukšana ar velosipēdu vai sabiedriskais transports); 

CQ. tā kā Eiropas klimata aizsardzības noteikumi un likumi vietējiem un pašvaldību lēmumu 
pieņēmējiem palīdz uzlabot dzīves kvalitāti daudzās Eiropas Savienības pilsētās un 
vietējās aktivitātes lielpilsētās veic būtisku ieguldījumu, lai samazinātu oglekļa dioksīda 
izmešus Eiropas Savienībā; 

CR. tā kā ne tikai mazumtirdzniecības uzdevums ir veicināt klientos alternatīvus iepirkšanās 
ieradumus, bet arī uzņēmumiem kopumā ar saviem darījumu modeļiem un ražošanas 
procesiem ir jābūt par paraugu ilgtspējībai un resursu efektivitātei un tā kā ar savu 
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darbinieku palīdzību tie var ievērojami vairot klimatam labvēlīgu tirdzniecību; 

CS. tā kā visumā patērētājiem trūkst informācijas par lauksaimniecības produktu ietekmi uz 
klimatu, taču mērķtiecīgas informatīvas kampaņas var ietekmēt patērētāju iepirkšanās 
ieradumus un tādējādi ir panākami arī veselības politikas mērķi; 

2050. gads — nākotne sākas šodien 

CT. tā kā pasaules iedzīvotāju pieprasījums pēc resursiem jau šodien par vienu ceturtdaļu 
pārsniedz dabas resursu atjaunošanās spējas un tādējādi mazinās nākamo paaudžu iztikas 
pamats; 

CU. tā kā pamati nākotnes ražošanas veidiem un patērētāju rīcībai primāri tiek likti ar 
tagadnes politiskajiem lēmumiem, kam jābūt tālredzīgiem un politiski vadošā pozīcijā, 
tomēr ilgtspējīgs dzīvesveids nav iespējams bez ekonomikas, zinātnes, plašsaziņas 
līdzekļu, organizētas pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdarbības; 

CV. tā kā klimata pārmaiņas ir globāla vides problēma, kuras cēloņi ir strukturāla rakstura, 

Politiskās pamatnostādnes 

1. uzsver, ka, sekojot horizontālai pieejai, klimata pārmaiņas kā pamatnosacījums steidzami 
ir jāintegrē visās nozarēs un politikas jomās un Eiropas likumdošanā ir jāņem vērā 
globālās sasilšanas cēloņi un sekas; 

2. īpaši uzsver nepieciešamo mērķu izvirzīšanu klimata pārmaiņu apturēšanai un uzsver 
skaidru vidēja termiņa mērķu izvirzīšanu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai līdz 
2020. gadam no 20 % līdz 30 %, kā arī ilgtermiņa mērķa izvirzīšanu emisiju 
samazināšanai līdz 2050. gadam no 50 % līdz 80 %, lai ar 50 % varbūtību ierobežotu 
globālās vidējās temperatūras pieaugumu līdz 2 °C virs tā līmeņa, kas pastāvējis pirms 
rūpniecības ēras; 

3. uzsver Eiropas Parlamenta atkārtoti ierosinātos politiskos pasākumus klimata aizsardzībai 
un sadarbību starptautiskā līmenī, kā arī ES un tās dalībvalstu līmenī; 

4. izjūt pienākumu pret vadošo Eiropas Savienības lomu starptautiskajās sarunās UNFCCC 
ietvaros COP un MOP līmenī, kā arī attiecībā pret citiem starptautiskiem forumiem; 
norāda vēl uz steidzamo nepieciešamību īstenot ES un tās dalībvalstu Kioto protokola 
mērķus, lai patiesi īstenotu šo vadošo lomu;  

5. piekrīt viedoklim, ka modernu vides tehnoloģiju attīstīšana, piemērošana un eksports ir 
ieguldījums Lisabonas stratēģijas un ES Kioto protokola mērķu, kā arī citu klimata 
aizsardzības noteikumu īstenošanā, un tādējādi iespējams realizēt vides aizsardzības 
mērķus un sasniegt ekonomikas izaugsmi; 

6. uzsver, ka sākotnēji ir nepieciešams ievērojami palielināt energoefektivitāti visās ikdienas 
dzīves jomās un paralēli sākt ilgtspējīga ražošanas un patērēšanas veida procesu ar 
apzinātu resursu saglabāšanu, balstoties uz atjaunojamiem enerģijas avotiem; 

7. šajā sakarā uzsver nepieciešamību pārbaudīt Eiropas Savienības budžeta un pašreizējo, kā 
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arī nākotnes finansēšanas instrumentu saderību ar Eiropas klimata aizsardzības politikas 
mērķiem un vajadzības gadījumā tos pielāgot; 

8. uzsver, ka veiksmīga pētījumu un attīstības politika ir iespējama, tikai praktiski 
piemērojot jaunas tehnoloģijas, izmantojot nodrošinātas pieejas tirgum; 

Starptautiskā dimensija: pēc 2012. gada, klimata ārpolitika un starptautiskā tirdzniecība 

9. aicina Komisiju un secīgās Padomes prezidentūras ieņemt vadošo lomu starptautiskajās 
sarunās par nolīgumu rīcībai pēc 2012. gada un pabeigt tās līdz 2009. gadam, lai atliktu 
pietiekami daudz laika ratificēt nākotnes nolīgumu par klimata aizsardzību un izvairītos 
no pārrāvumiem starp saistību periodiem; 

10. uzsver, ka jaunais nolīgums par klimata aizsardzību uz Apvienoto Nāciju izdoto 
konvenciju pamata ir jābalsta uz „kopējās, bet atšķirīgās atbildības” principu un 
industrializētajai pasaulei tajā pašā laikā jādod ievērojams ieguldījums emisiju 
samazināšanā, savukārt jaunattīstības valstīm arī jāapņemas savu iespēju robežās īstenot 
klimata aizsardzības pasākumus; 

11. uzsver, ka nolīgums par rīcību pēc 2012. gada ir jāsaskaņo ar citiem Apvienoto Nāciju 
vai Eiropas Savienības starptautiskās, politiskās darba kārtības mērķiem, tādiem kā 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, tūkstošgades attīstības mērķi vai drošības 
jautājumi, lai varētu izmantot politikas sinerģijas; 

12. aicina Komisiju un dalībvalstis integrēt attīstības palīdzības programmās emisiju 
samazināšanas prasības un pasākumus, kas paredz piemērošanos klimata pārmaiņu 
sekām, respektīvi, norādīt starptautiskajām attīstības palīdzības programmu aģentūrām, 
lai tās, pieņemot lēmumus, ņemtu vērā šīs vajadzības, un tādējādi ar alianšu palīdzību 
iesaistītu attiecīgo valstu un reģionu privāto sektoru un iestādes; 

13. pievienojas ieteikumiem Augstā pārstāvja kopējās ārpolitikas un drošības politikas lietās 
un Komisijas ziņojumā „Klimata pārmaiņas un starptautiskā drošība” un uzsver 
nepieciešamību izveidot atbilstošu daudzpusēju preventīvu ES „klimata diplomātiju”, lai 
starptautisko attiecību veidošanā vairāk integrētu klimata politikas aspektus saistībā ar 
citiem starptautisko attiecību faktoriem, tādiem kā pasaules iedzīvotāju skaita pieaugums 
un ar klimatu saistīta migrācija, urbanizācija, pieprasījums pēc enerģijas, enerģijas cenu 
pieaugums, kā arī ūdens un pārtikas trūkums; 

14. aicina ES un tās dalībvalstis Eiropas Drošības stratēģijas (EDS) un Eiropas Drošības un 
aizsardzības politikas ietvaros civilās aizsardzības un cilvēku drošības nolūkos pārbaudīt 
klimata pārmaiņu ietekmi un izrietošās dabas katastrofas; 

15. aicina ES un tās dalībvalstis noslēgt ar izraudzītām valstīm klimata alianses, patiecoties 
kurām būtu iespējams pārvarēt šķēršļus veiksmīgai tehnoloģiju nodošanai un izstrādāt 
atbilstošus risinājumus, un ņemt vērā jautājumus par intelektuālā īpašuma aizsardzību, 
tehnoloģijas attīstības stāvokli, institucionālo stabilitāti, kā arī pieejamajiem cilvēku un 
finanšu resursiem konkrētajā valstī; 

16. aicina Komisiju PTO sarunu un nolīguma rīcībai pēc 2012. gada noslēgšanas procesa 
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ietvaros īstenot savstarpēji saskaņotas tirdzniecības politikas un vides politikas sarunu 
stratēģijas, lai sniegtu sarunu partneriem ticamu informāciju par Eiropas klimata 
aizsardzības mērķiem un šim nolūkam izveidotajiem instrumentiem un kliedētu bažas par 
tirdzniecības barjerām vai citiem nelabvēlīgiem apstākļiem tirdzniecības attiecībās ar 
trešām valstīm bez saistošiem klimata aizsardzības mērķiem, kā arī īstenotu savstarpības 
principu globālās klimata aizsardzības izpratnē; 

17. aicina Komisiju, prezidējošās valstis, kā arī dalībvalstis ieņemt starpnieka lomu 
bilaterālajā līmenī sarunās par nolīgumu rīcībai pēc 2012. gada starp industriālajām 
valstīm, G5 un jaunattīstības valstīm, lai, nodrošinot interešu balansu, garantētu 
panākumus sarunām par klimata aizsardzību, iesaistot visus siltumnīcefekta gāzu 
emitentus;  

Enerģija 

18. uzsver, ka Eiropai ir nepieciešama uz nākotni orientēta, stratēģiska enerģētikas politika 
un enerģētikas ārpolitika, lai varētu lielā mērā nodrošināt energoapgādes drošību, 
ievērojot ilgtspējības, resursu efektivitātes un klimata neitralitātes nosacījumus, un tajā 
pašā laikā līdz ar jautājumu par enerģijas pieejamību kopējā enerģijas infrastruktūras 
termina ietvaros ir jāatbild arī uz jautājumiem par transportu un enerģijas uzkrāšanu; 

19. aicina ES un dalībvalstis nodrošināt politiski virzītu un uzņēmējdarbības vadītu dažādu 
enerģijas veidu pārejas posmu, kura ietvaros ar valsts sektora atbalstu dalībvalstīs un 
Eiropas līmenī fosilo kurināmo izmantošana pakāpeniski tiek papildināta un vēlāk 
aizstāta ar atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu; 

20. aicina dalībvalstis motivēt elektroenerģijas piegādātājus veikt nepieciešamo fosilā 
kurināmā spēkstaciju modernizēšanu, izmantojot amortizācijas sistēmas un nodokļu 
stimulus, lai šādā veidā sasniegtu ievērojamu tradicionālās elektroenerģijas 
energoefektivitātes paaugstināšanu; 

21. aicina dalībvalstis nodrošināt pieeju decentralizēti ražotu enerģiju un elektroenerģiju 
tīklam, likvidēt tirgus piekļuves šķēršļus, ļaujot pieeju inovatīviem elektroenerģijas 
piegādātājiem atjaunojamo enerģijas avotu sektorā, kā arī paātrināt lokālās koģenerācijas 
izplatību un vadīties pēc vidēja termiņa mērķiem; 

22. ierosina kā Eiropas enerģētikas ārpolitikas sastāvdaļu saules enerģijas alianses ar trešām 
valstīm Vidusjūras reģionā, kas veido pamatu ūdeņraža ražošanā un tādejādi pamatu 
zema CO2 satura uz ūdeņraža bāzes ekonomikas aizsākumam; 

23. aicina politiķus un ekonomistus investēt infrastruktūrā, tīklos un cauruļvados, lai iegūtu 
saules enerģiju ūdeņraža ražošanai, un enerģiju alianšu ietvaros piedāvāt trešām valstīm 
nepieciešamo iestāžu un infrastruktūru attīstības programmas, kā arī apmācības 
programmas vietējiem speciālistiem un pieeju tīklam pašu vajadzībām; 

24. aicina dalībvalstis atbilstoši vietējām un reģionālām iespējām palielināt dažādu enerģijas 
veidu izmantošanā tās vēja enerģijas īpatsvaru, kas, pateicoties intensīvam atbalstam, jau 
kļuvusi par noturīgu enerģijas iegūšanas veidu, kā arī hidroenerģijas un ģeotermisko 
apkures sistēmu īpatsvaru, un turpināt izmantot esošo attīstības potenciālu, lietojot arī 
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Eiropas pētījumu iniciatīvu un koordinējot pa izcilības tīkliem; 

25. uzsver biomasas izmantošanas enerģijas ražošanai ievērojamo potenciālu, lai samazinātu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu, un aicina veidot Eiropas stratēģiju biomasas 
izmantošanai apkurei un dzesēšanai;  

26. aicina Komisiju iesniegt visaptverošu analīzi par visām emisijām bioenerģijas pilna 
dzīves cikla ietvaros, lai noteiktu, kāda loma nākotnē varētu būt biomasai kā enerģijas 
nodrošinātājam; tās ietvaros atbilstoši rezultātiem ir arī jāpārbauda priekšrocības un 
trūkumi biomasas siltumspējas uzlabošanas iespējām, kas izriet no jaunas biomasas 
audzēšanas vai izmantošanas; 

27. uzskata, ka turpmākajai enerģētikas politikai CO2 izmešu samazināšanai ir jāpārbauda arī 
kodolenerģijas iespējamais ieguldījums nākotnes dažādo enerģijas veidu ietvaros un šajā 
sakarā galvenā uzmanība jāpievērš ne tikai oglekļa dioksīda novēršanai, bet arī investīciju 
nepieciešamībai, urāna nodrošināšanas garantijai, iekārtas pārvaldei, tehnoloģiskajiem un 
starptautiskajiem drošības jautājumiem, kā arī neatrisinātajiem jautājumiem par atkritumu 
gala noglabāšanu, salīdzinot ar atjaunojamajiem enerģiju avotiem; 

28. uzskata, ka kodolreaktora ITER kodolsintēzes tehnoloģisko iespēju izpētīšana ir pirmais 
solis, lai pietuvinātos mērķim izmantot šo enerģijas veidu komerciālos nolūkos, un 
uzsver, ka šī mērķa sasniegšana lielā mērā ir atkarīga no tā, vai tiek nodrošināta 
ilgtermiņa pētījumu finansēšana un vai tiek apsvērta pieejamo līdzekļu plašāka 
izmantošana, lai ātrāk realizētu projektu;  

Biodegviela 

29. konstatē, ka biodegvielas ražošana daļēji ir cēlonis pārtikas cenu pieaugumam, tomēr 
atteikšanās no biodegvielas neatrisinās ne bada problēmu pasaulē, ne arī sniegs atbildi uz 
jautājumu par klimatam labvēlīgu mobilitāti; 

30. ierosina Komisijai pārdomāt fiksētu biodegvielas kvotu koncepciju un tā vietā izveidot 
elastīgus scenārijus, kuros vienlīdzīgi tiktu ņemts vērā visā pasaulē lauksaimniecībā 
pieaugošais pieprasījums pēc apstrādājamās platības pārtikas produktiem un lopbarībai 
un jautājums par nepieciešamo biodegvielas importu ES, lai īstenotu nākotnes 
individuālās mobilitātes un kravu pārvadājumu prasības; 

31. uzskata, ka jaunattīstības valstu iesaistīšana ilgtermiņa stratēģijā biodegvielas attīstīšanai 
un ražošanai ir obligāti nepieciešama, lai izmeklētu ekonomisko plānošanu un 
saimnieciskumu, atbildētu uz jautājumu par ekoloģisko ilgtspējību un, visbeidzot, sniegtu 
iespēju sociālai attīstībai un ilgstošai ienākumu līmeņa uzlabošanai; 

32. aicina Komisiju un dalībvalstis intensificēt otrās paaudzes biodegvielu pētījumus un 
attīstību, nodrošinot ar nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem un sasaistot ar konkrētiem 
attīstības mērķiem biomasas audzēšanā un izmantošanā; 

Energoefektivitāte 

33. aicina Komisiju pārbaudīt ES mērķa palielināt energoefektivitāti līdz 2020. gadam par 
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20 % nesaistošo raksturu un vajadzības gadījumā ierosināt Padomei padarīt šo mērķi par 
saistošu; 

34. aicina veikt plašu, vietējā līmeņa informatīvu kampaņu iedzīvotājiem, lai palielinātu 
decentralizētu energoefektivitāti, kuras ietvaros māju un dzīvokļu īpašniekiem tiek 
piedāvātas siltuma fotogrāfijas ar enerģijas bilancēm un finansēšanas priekšlikumi 
iespējamiem modernizēšanas pasākumiem atbilstoši mikrokredītu pāraugam; 

35. rosina ar izstāžu, informāciju dienu un semināru palīdzību izraisīt sinerģijas efektu starp 
nekustamo īpašumu īpašniekiem, finanšu pakalpojumu sniedzējiem, amatniekiem un 
citiem nekustamā īpašuma sektora dalībniekiem; 

36. aicina īstenot skaidru Eiropas koordinēšanu koģenerācijas izplatīšanai un integrēšanai 
rūpnieciskajās iekārtās, lai nodrošinātu lokālas vai reģionālas iespējas klimata 
aizsardzības pasākumiem un vienlaikus enerģijas patēriņa energoefektivitātes 
palielināšanu; 

37. ierosina dalībvalstīm motivēt modernizēšanai ar pazeminātām PVN likmēm 
modernizēšanas pasākumiem un šim nolūkam izmantotajām ierīcēm, piemērojot 
nekustamā īpašuma vai īpašuma nodokli atbilstoši ēku energoefektivitātei vai izveidojot 
energoefektivitātes pases; 

38. ierosina kā motivācijas sistēmu izīrēto vai iznomāto nekustamo īpašumu modernizēšanai 
izmantot pazeminātas nodokļu likmes ienākumiem no īres vai nomas atbilstoši investīciju 
izmaksām; 

39. aicina dalībvalstu kompetentās pašvaldības un profesionālās apvienības ieviest 
energoefektivitātes kritēriju attiecībā uz jaunām ēkām kā galveno arhitektu un 
būvinženieru darbā, tajā pašā laikā ar celtniecību saistītās tiesību normas jauno ēku 
energoefektivitātes jomā varētu būt pirmais solis šī mērķa sasniegšanai; 

40. aicina Komisiju pēc pieciem gadiem pielāgot tirgus attīstībai energoefektivitātes 
noteikumus elektriskām un elektroniskām iekārtām visās lietošanas jomās, aktualizēt 
ierīču energoefektivitātes marķēšanas programmas vai kategorijas un tādejādi izvairīties 
no patērētājus maldinošas informācijas; 

41. aicina Komisiju Ekodizaina direktīvas pārskatīšanas ietvaros pārbaudīt gaidīšanas 
funkcijas jaunām ierīcēm aizliegumu un noteikt saistošas prasības par izslēgšanas 
automātiku un enerģijas taupīšanas režīmiem arī iekārtām ar lieliem motoriem, kā arī 
ierīcēm un mašīnām, kas tiek izmantotas rūpniecībā; 

Mobilitāte un loģistika 

42. konstatē, ka Eiropas ekonomikas un sabiedrības modelis ir balstīts uz to, lai nodrošinātu 
personu, preču un kravu mobilitāti un pieejamību, prevalējot laika efektivitātei, tā vietā, 
lai nodrošinātu resursu efektivitāti, un tādēļ turpmāk ir nepieciešams kombinēt iespējas, 
kas ietver abus faktorus; 

43. atgādina iesaistītajām personām, ka arī transporta nozarei ir jāīsteno prasības, ko paredz 
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ES klimata aizsardzības mērķi, salīdzinot ar 1990. gadu, līdz 2020. gadam samazināt CO2 
emisiju apjomu vismaz par 20 % un vienlaikus palielināt energoefektivitāti par 20 %; 

44. aicina veidot visaptverošu dažādu politiku kopumu ar savstarpēji atbalstošiem 
pasākumiem ilgtspējīgai transporta politikai, kas ietvertu transportlīdzekļu tehnoloģiju 
attīstību (ekoloģiskus jauninājumus), alternatīvu piedziņas veidu pastiprinātu 
izmantošanu, inteliģentu transporta pārvaldību, izmaiņas braukšanas veidā un vieglo 
automašīnu izmantošanā, kā arī CO2 aplikšanu ar nodokli un ko varētu veicināt ar 
skaidrām prioritātēm valsts iepirkumā; 

45. rosina, lai visi transporta veidi visaptveroši tiktu iesaistīti to ārējo izmaksu internalizācijā; 

46. atzinīgi vērtē Komisijas uzskaitījumu par transporta nozares radītajām emisijām 
(Greening Transport Inventory), kas uzskaita pastāvošos, kā arī nepieciešamos 
reglamentējošos pasākumus ilgtspējīgai transporta nozares izaugsmei; 

47. uzsver infrastruktūras projektu nozīmi transporta nozarē, tomēr aicina nākotnē plānošanā, 
dizaina veidošanā un konstruēšanā ņemt vērā iespējamo klimata ietekmi; 

48. pauž nožēlu par to, ka daudzviet pilsētplānošanā gandrīz nemaz vai pārāk vēlu, vai tikai 
atsevišķos aspektos ir īstenotas efektīvas satiksmes un videi labvēlīgas prasības attiecībā 
uz gājēju zonām, riteņbraucēju celiņiem un elastīgu savienojumu ar sabiedrisko 
transportu;  

49. aicina Eiropas pilsētas un pašvaldības piedāvāt elastīgas un savstarpēji saskaņotas vieglo 
automašīnu izmantošanas iespējas un paplašināt mobilitātes piedāvājumus, piemēram, 
īstenojot vēl intensīvākus savienojumus no centra un perifērijas pastāvošajos pilsētu 
tīklos un ceļu satiksmes noteikumos paredzot sabiedriskajam transportam dot priekšroku 
pilsētas centrā; 

50. uzsver dzelzceļa satiksmes kā energoefektīva transporta ar zemu CO2 emisiju potenciālu 
gan saistībā ar tālsatiksmes kravu transporta loģistiku, gan arī saistībā ar tuvo un vidēji 
tālo maršrutu reģionālajiem un piepilsētas pasažieru pārvadājumiem; 

51. atzinīgi vērtē Eiropas transporta tīkla izveidi un attīstīšanu un aicina pēc iespējas drīzāk 
pabeigt prioritāros projektus, kam kravas transporta loģistikas un ilgtspējīgas Eiropas 
transporta politikas jomā ir galvenā prioritāte;  

52. pauž neapmierinātību, ka, neskatoties uz transporta politikas nepieciešamību pārcelt 
kravu transportu uz dzelzceļu, pagājušā gadu desmita laikā investīcijas dzelzceļa attīstībā 
ir samazinājušās; 

53. aicina dalībvalstis un pilsētas sekmēt modālo pāreju no vieglajām automašīnām uz 
sabiedrisko pasažieru transportu un no autotransporta uz dzelzceļa transportu, izmantojot 
cenu politiku, un kopumā ievērojami paplašināt un veidot piedāvājumu pievilcīgāku, 
veicot atbilstošas investīcijas nepieciešamajās infrastruktūrās; 

54. uzver inteliģentu transporta sistēmu nozīmi komodalitātes izpratnē un to iekļaušanu 
Kopienas, dalībvalstu, reģionālajā un vietējā transporta politikā, jo tās veicinās lielāku 
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drošību, kā arī labāku transporta nozares ietekmi uz vidi; 

55. aicina ES un tās dalībvalstis cieši sadarboties ar rūpniecības nozari, lai nodrošinātu 
nepieciešamos tirgus politikas nosacījumus, lai inteliģentas transporta sistēmas – īpaši 
loģistikas un drošības pārvaldes sistēmas (ERTMS, RIS, eCall) – kļūtu par daļu no 
transporta pārvaldes; 

56. atbalsta Komisijas projektu kopā ar dalībvalstīm noteikt īpašas jūras maģistrāles 
(motorways of the sea), lai saīsinātu jūras ceļus un attīstītu transportu pa Eiropas jūras 
ceļiem; 

57. atbalsta Komisijas priekšlikumus piemērot ostas un noenkurošanas nodevas, pamatojoties 
uz kuģu izplūdes gāzu emisiju, un nodrošināt elektroapgādi ostā noenkurotiem kuģiem no 
krasta, nevis no kuģu ģeneratoriem; 

58. uzskata, ka kuģu būvētavām un kuģu īpašniekiem ir jāpievērš lielāka uzmanība tādām 
jaunajām tehnoloģijām energoefektivitātes palielināšanai kā buru izmantošana, latentā 
siltuma izmantošana enerģijas ražošanai, efektīvāki dzinēji, labāki virsbūves un stūres 
profili, precīzākās meteoroloģiskās prognozes kursa piemērošanai vai iespējas ietaupīt 
degvielu, pateicoties labākam virsbūves krāsojumam; 

59. aicina Starptautisko Jūrniecības organizāciju (SJO) noteikt nozares iekšējo samazināšanas 
mērķi kuģniecībai un minimālos tehnoloģiskos standartus šo jauno tehnoloģiju 
izmantošanai jaunu kuģu būvēšanā; 

60. uzskata, ka aviācijas nozarē ir nepieciešama integrējoša pieeja, kas noteiktu aviācijas 
industrijai, aviosabiedrībām un lidostu apsaimniekotājiem pienākumu īstenot līdz 
2020. gadam mērķi samazināt emisiju apjomu, taču tajā pašā laikā neapšauba emisiju 
kvotu tirdzniecību kā energoefektivitāti palielinošu instrumentu; 

61. mudina ES un tās dalībvalstis līdz emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas aizsākšanai šajā 
nozarē pēc iespējas efektīvāk īstenot un attīstīt gan kopējo Eiropas gaisa telpu, gan arī 
SESAR projektu (Single European Sky Air Traffic Management Research), pievērst 
prioritāru uzmanību funkcionālu un elastīgu gaisa telpas bloku izveidei, kā arī kopumā 
elastīgai gaisa telpas izmantošanai, lai uzreiz varētu izmantot pieejamo samazināšanas 
potenciālu un pazemināt lidmašīnu degvielas patēriņu par līdz pat 12 %; 

62. aicina transporta sektora piedziņas sistēmu un dzinēju ražotājus kopīgiem spēkiem īstenot 
pastāvīgu savu mašīnu energoefektivitātes uzlabošanu atbilstoši Euro 6 standartiem, taču 
arī ārpus tiem, noteikt nozares iekšējos mērķus energoefektivitātes palielināšanai un 
turpināt pētīt alternatīvu degvielu izmantošanas iespējas, lai šādi sniegtu ieguldījumu 
ilgtspējīgai nozares izaugsmei; 

63. aicina aizsardzības rūpniecībai arī pievērsties jautājumam par tās dzinēju un piedziņas 
sistēmu energoefektivitātes palielināšanu un izpētīt alternatīvu degvielu izmantošanas 
iespējas; 

64. aicina Komisiju līdz 2010. gadam sagatavot ziņojumu par kabotāžu un citiem faktoriem 
Eiropas Savienībā, kas iekšējā tirgū izraisa braucienus bez kravas un efektivitātes 
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zudumus; 

Tūrisms un kultūras pieminekļi 

65. pauž bažas, ka Eiropas kultūras pieminekļus un kultūrvēsturiskās ainavas apdraud 
ekstrēmi laika apstākļi un ilgtermiņa klimata pārmaiņas; 

66. aicina dalībvalstis koordinācijas procesa Eiropas līmenī ietvaros sastādīt vienotu klimata 
pārmaiņu apdraudēto Eiropas kultūras pieminekļu katalogu; 

67. aicina dalībvalstis un reģionus veikt tādus visaptverošus adaptācijas un preventīvus 
pasākumus pret klimatu jutīgās, sezonālās tūrisma teritorijās, kurām nav reālu alternatīvu, 
kā ūdensapgādes nodrošināšana, aizsardzība pret mežu un krūmu ugunsgrēkiem vai 
krastu aizsardzības uzlabošana, lai īstenotu ekonomiskas nozīmes tūrisma un darba 
vietām un ienākumiem atbilstošas infrastruktūras nosacījumus un novērstu ievērojamus 
ekonomiskus kaitējumus produktu vērtību ķēdē; 

68. uzskata, ka atsevišķos reģionos tūrisma nozares tālākā paplašināšana ir ekonomiski 
lietderīga un ekoloģiski pamatojama tikai tad, ja turpmākajā konkrētās vietas attīstībā tiek 
ņemta vērā tāda sagaidāmā klimata pārmaiņu ietekme kā pastiprināts ūdens vai sniega 
trūkums; 

69. aicina tūrisma nozari kopā ar vietējām pašvaldībām un uzņēmumu apvienībām attīstīt 
integrētas stratēģijas, lai īstenotu šajā nozarē emisiju samazināšanos un uzlabotu 
energoefektivitāti, īpaši transporta un izmitināšanas jomā, kā arī izplānot tūrisma iestāžu 
aizsardzības pasākumus pret ekstrēmiem laika apstākļiem;  

Emisiju kvotu tirdzniecības sistēma / rūpnieciskās emisijas 

70. aicina Komisiju pirms tālāko samazināšanas mērķu formulēšanas, pirmkārt, pārbaudīt 
citu nozaru iesaistīšanu Emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā (ETS), respektīvi, emisiju 
samazināšanas sloga sadales izmaiņas starp nozarēm ETS un ārpus ETS un, otrkārt, 
identificēt faktisko samazināšanas potenciālu, ņemot vērā oglekļa saturu izmantotajos 
izejmateriālos, kā arī pārbaudīt starptautiski konkurējošo uzņēmumu īpašo situāciju; 

71. aicina atkāpties no sertifikātu simtprocentīgas izsoles principa; uzskata, ka mērķim 
atbilstošāka būtu tirgojamo kvotu piešķiršana par brīvu, pamatojoties uz labākajām 
pieejamajām tehnoloģijām noteikto robežvērtību („benchmark”), jo tikai šādi ir 
nodrošināts, ka uzņēmumā pietiekamā apmērā saglabājas kapitāla ilgtermiņa ieguldījumi, 
lai īstenotu nepieciešamās investīcijas energoefektivitātes palielināšanas nolūkos; 

72. ierosina CDM/JI projektu ierobežošanas nolūkos ieviest valstīm atbilstošu kvotu vietā 
vispārēju robežvērtību; aicina Pamatkonvencijas par klimata pārmaiņām sekretariātu 
sarunu par nolīgumu rīcībai pēc 2012. gada ietvaros iesniegt priekšlikumus par 
stingrākiem kritērijiem CDM/JI projektu apstiprināšanai; 

73. ierosina Komisijai debatēs par rūpniecisko ierīču elektrisko piedziņu un elektromotoru 
energoefektivitātes palielināšanu sekot papildinātai koncepcijai, kurā tehnoloģiskais 
potenciāls, piemēram, regulējams piedziņas ātrums, arī tiek ņemts vērā kā ekodizaina 
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kritērijs; 

CO2 uztveršana un sekvestrācija (CCS)  

74. uzskata, ka tieši ES pieejas tehnoloģiskās neitralitātes dēļ ir nepieciešams atklāti pārrunāt 
CCS jautājumu;  

75. uzskata, ka ilgtermiņa pētniecībai un attīstībai ir nepieciešams ievērojams finansiāls 
atbalsts, lai attīstītu nākamās paaudzes tehnoloģijas un būtu iespējama nepieciešamā 
prasību paaugstināšana;  

76. vēlas, lai tiktu veicināta starptautiska sadarbība eksporta tirgu Eiropas tehnoloģijām 
piesaistīšanai, īpaši ar valstīm, kas nesen sākušas industrializēties un kas joprojām 
izmanto ogles kā enerģijas avotu; 

77. mudina UNFCCC locekļus Marakešas nolīgumu, kas saistīti ar Kioto protokolu, CDM 
projektu ietvaros atzīt CCS par tehnoloģiju tālāknodošanu; 

78. aicina ES un tās dalībvalstis nopietni izvērtēt iedzīvotāju skepsi vai bažas, kas paustas 
saistībā ar CO2 uztveršanu un sekvestrāciju, respektīvi, nenoliegt pastāvošās loģistikas 
problēmas; 

Lauksaimniecība un lopkopība 

79. aicina Komisiju atklāti pārbaudīt lauksaimniecības nepārprotamo iekļaušanu turpmākajā 
Eiropas integrētajā klimata aizsardzības politikā un saistošu siltumnīcefekta gāzu izmešu 
samazināšanas mērķu izstrādāšanu šajā nozarē, izmantojot visu jau pieejamo potenciālu; 

80. norāda, ka uzlabota zemes apsaimniekošana palielinās augsnes humusa saturu un 
apstrādājamās platības nodrošinās ievērojami labāku oglekļa uzglabāšanu, ja tiks īstenota 
uzlabota apstrādājamo platību pārvalde un novērstas neapzaļumotas vecaines; 

81. uzskata, ka uzlabota minerālmēslu uzglabāšana un lietojums var sniegt ievērojamu 
ieguldījumu smieklu gāzes emisiju apjoma samazināšanā; aicina šajā sakarā veicināt, lai 
mēslošanai minerālmēslu vietā tiek izmantota organiskā masa; 

82. mudina veikt ekonomiskas analīzes par noteiktu reģionālu attīstības prakšu 
saimnieciskumu, mainoties klimatiskajiem apstākļiem, lai noteiktu adaptācijas iespējas 
un atvieglotu zemes apsaimniekošanas pāreju uz adaptētiem kultūraugiem; 

83. mudina lauksaimniecības klimata aizsardzības politikas īstenošanas nolūkos intensificēt 
biotehnoloģiju pētniecību un attīstību sēklu un augu audzēšanas, „zaļās” gēnu 
tehnoloģijas un augu aizsardzības jomā; 

84. uzskata, ka jaunu atziņu augsnes apsaimniekošanā sniegšana ir nepieciešama klimatam 
atbilstošai lauksaimniecības praksei un jaunu lauksaimnieku profesionālās izglītības 
iestādēm ir vairāk jāpievēršas jautājumiem par klimata pārmaiņu ietekmi vai klimata 
nozīmi lauksaimniecības ražošanā; 

85. aicina piena un gaļas ražotājus pārbaudīt un pēc nepieciešamības uzlabot barības devas, 
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lai panāktu metāna veidošanās samazināšanos atgremotāju priekškuņģī, neierobežojot 
produktivitāti; 

86. apzinās biogāzes iekārtu enerģijas ražošanas nolūkam, pārstrādājot kūtsmēslus, attīstības 
ekonomisko un arī ekoloģisko ieguldījumu lopkopības radīto metāna emisiju 
samazināšanā; 

Meži 

87. uzskata, ka turpmākās Eiropas klimata politikas mērķim ir jābūt gan tropu lietus mežu un 
atlikušo boreālo mežu saglabāšana, gan arī Eiropas mežu kopšana un atjaunošana; 

88. uzskata, ka faktiskai emisiju apjoma samazināšanai, izvairoties no mežu iznīcināšanas, ar 
UNFCCC palīdzību nepieciešams izveidot ilgtspējīgu mežkopības kompensāciju shēmu, 
un aicina izveidot skaidrus, ekonomiskus stimulus ilgtermiņa pirmatnējo mežu un lielu 
mežu platību saglabāšanai, izmantojot mežus ilgtspējīgi, turklāt praktiskā vērtībā daudz 
lielākā mērā ir jāvērtē pēc tā, kādi „ekoloģijas pakalpojumi” un sociālās funkcijas tiek 
īstenoti; 

89. uzskata, ka kompensāciju shēmai noteiktā apmērā ir jāietver CDM projekti; aicina 
globālā CO2 tirgus ietvaros sniegt ekonomiskus stimulus mežu komerciālās vērtības 
saglabāšanai, jo īpaši valstīs, kurās vēl ir lielas, dabiskas mežu teritorijas; ierosina veikt 
pārbaudi, vai šajā sakarā ir lietderīgi koncentrēties tikai uz tropu lietus mežiem; 

90. aicina ES sadarbībā ar starptautisko sabiedrību izveidot satelītnovērošanas sistēmas un 
nepieciešamās infrastruktūras ilgtermiņa tropu mežu saglabāšanai; ierosina izveidot 
atbilstoši Pasaules Bankas prasībām globālu fondu satelītnovērošanas sistēmu attīstībai; 

91. uzskata, ka globālu satelītnovērošanas sistēmu mežu aizsardzībai veiksme ir nodrošināta 
tikai tādā gadījumā, ja paralēli tiks radīti un ilgtermiņā uzturēti nepieciešamie 
institucionālie nosacījumi un pārvaldes iestādes ar kvalificētu personālu; 

92. šajā sakarā norāda, ka Eiropas mežos, izmantojot satelītnovērošanas sistēmas, ir 
nepieciešams savlaicīgi noteikt kaitējuma iespējas un sākt atbilstošus preventīvus 
pasākumus meža aizsardzībai; 

93. uzskata, ka dalībvalstu mežu uzskaitījums ir būtisks informācijas avots, lai varētu 
izanalizēt Eiropas mežu kopējo stāvokli un to nozīmi kā CO2 samazinātājiem; aicina 
Komisiju paātrināt dalībvalstu iesniegto datu sagatavošanu un izvērtēšanu; 

Augsnes aizsardzība 

94. iesaka paplašināt zinātnisko darbību un augsnes stāvokļa pārraudzību, lai savlaicīgi 
varētu novērst eroziju un lietderīgo platību zudumu; 

95. aicina dalībvalstis ieviest augsnes aizsardzības politiku, izmantojot atbilstošas augsnes 
apstrādes metodes, kurā ņemta vērā augsnes organisko vielu nozīme saistībā ar augsnes 
auglību, ūdens uzglabāšanas kapacitāti un spēju darboties kā oglekļa uzglabātājiem; 

96. šajā sakarā norāda uz ekoloģiskās sistēmas pieejas nozīmi augsnes erozijas, 
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pārtuksnešošanās vai tuksnešu veidošanās, svešu sugu invāziju un ugunsgrēku novēršanā 
un mazināšanā; 

Ūdens apsaimniekošana 

97. uzskata, ka stratēģiska plānošana un integrēta ūdens apsaimniekošana, kas balstās uz 
pašreizējo un turpmāko pieprasījumu pēc ūdens, ir atslēga veiksmīgai klimata pārmaiņu 
ietekmes uz pieejamiem ūdens resursiem pārvarēšanai; 

98. uzskata, ka integrētai ūdens apsaimniekošanai ir jāietver stratēģijas ūdens patēriņa 
racionalizēšanai un ierobežošanai, un tā jāsniedz atbildes gan uz jautājumiem par 
potenciālu lietus ūdens savākšanu un uzglabāšanu dabiskos un mākslīgos rezervuāros, 
gan arī uz jautājumiem par sausuma izraisītiem riskiem un ietekmi; 

99. aicina Komisiju ūdens apsaimniekošanas jomā uzņemties būtisko pārrobežu koordinatora 
lomu, jo īpaši veidojot tīklus un finansējot inovatīvu tehnoloģiju pētījumus saistībā ar 
jūras ūdens atsāļošanu, jaunām apūdeņošanas sistēmām un lauksaimniecības un pilsētu 
ūdens patēriņu, kā arī saistībā ar pilotprojektu veicināšanu sausuma vai plūdu radīto 
kaitējumu mazināšanai; 

Zivsaimniecība 

100. uzsver, ka pašreizējā zivsaimniecības prakse vēl vairāk novājina zivju krājumu un jūras 
ekosistēmas organismu noturību pret klimata pārmaiņu ietekmi; 

101. uzstāj, ka ir nepieciešams visaptverošs pamatplāns jūrām, kā to paredz direktīva par jūras 
vides stratēģiju, lai nodrošinātu labāku un ilgtspējīgu jūras teritoriju un resursu 
apsaimniekošanu; brīdina, ka pretējā gadījumā aizsargātās jūras teritorijas varētu kļūt par 
pēdējām bioloģiskās daudzveidības oāzēm nepadzīvotā un tukšā okeānā; 

102. atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu palielināt zivju krājumu un kopējās jūras ekosistēmas 
noturību, nosakot rūpnieciskajai zivsaimniecībai nozvejas kvotas atbilstoši ilgtspējības 
kritērijiem; 

103. atbalsta viedokli, ka klimata pārmaiņu radīto vides izmaiņu rezultātā var būt 
nepieciešams pārcelt akvakultūras, kas attiecīgajās teritorijās radītu ekonomisku 
kaitējumu; brīdina arī, ka iespējamas akvakultūru pārcelšanas gadījumā var būt negatīva 
ietekme uz attiecīgajām ekosistēmām un aicina šajā sakarā veikt saistošus ietekmes 
novērtējumus; 

Atkritumu un resursu apsaimniekošana 

104. atzīst atkritumu hierarhiju par galveno Eiropas atkritumu apsaimniekošanas politikā, 
tomēr norāda, ka no klimata aizsardzības viedokļa neelastīga šīs hierarhijas piemērošana 
nav katrā ziņā uzskatāma par mērķtiecīgu; 

105. konstatē, ka atkritumu novēršana, piemēram, ar mazāku iepakojumu daudzumu, ir 
labākais veids, kā tieši samazināt šīs nozares atkritumu savākšanas rezultātā radīto 
emisiju apjomu; 



 

PE407.892v01-00 24/66 PR\728472LV.doc 

LV                                                Ārējais tulkojums 

106.  uzsver, ka bioloģiskā, iepriekšējā šķirošana, kā arī materiālu otrreizējā pārstrāde 
ievērojamā apmērā sniedz ieguldījumu atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu tieši 
radīto emisiju novēršanā; 

107. uzskata, ka tālsatiksmes atkritumu pārvadājumu novēršana ir lietderīga atkritumu nozares 
tieši radīto emisiju ierobežošanai; uzskata, ka tādēļ ir jāierobežo pārrobežu atkritumu 
pārvadājumi ES ietvaros, veicot tos tikai reģionāli; uzskata, ka ir jāpārtrauc otrreizēji 
pārstrādājamu materiālu eksports ārpus ES ietvariem, lai izvairītos no „eksporta 
emisijām” un saglabātu ES vērtīgas izejvielas;  

108.  uzskata, ka dalībvalstīm pēc „phasing-out” vidējā termiņā būtu pilnībā jāatsakās no 
nešķirotu mājsaimniecību atkritumu uzglabāšanas, jo labāka pastāvošo otrreizējās 
pārstrādes sistēmu noslogošana vai pilnīgi jaunu sistēmu izveidošana uzlabos visu 
atkritumu apsaimniekošanu un tiks izmantots viss pastāvošo tehnoloģiju potenciāls 
siltumnīcefekta gāzu samazināšanai; aicina šajā sakarā noteikt pastāvošajiem atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmumiem pienākumu atdalīt metānu siltuma ražošanai; 

109. uzskata, ka ar koģenerāciju saistītā enerģijas reģenerācija, sadedzinot iepriekš sašķirotus 
atkritumus stingras emisiju kontroles apstākļos, ir iespēja iegūt tādu enerģiju ar augstu 
efektivitāti, ko iespējams droši izmantot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai un 
kas aizstās fosilo kurināmo; 

110. uzskata, ka sarunu par nolīgumu rīcībai pēc 2012. gada un trešo valstu iekļaušanas 
ietvaros sistemātiska Eiropas atkritumu apsaimniekošanas standartu transponēšana ir 
iespēja saistīt tādus attīstības politikas mērķus kā labāka cilvēku veselības un vides 
aizsardzība ar jaunām ekonomiskām iespējām un ar pozitīvu ieguldījumu globālajā 
klimata aizsardzībā;  

111.  aicina Komisiju veikt pārbaudi par atkritumu apsaimniekošanas nozares iekļaušanu 
emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā un saderību ar CDM projektiem; 

Adaptācijas pasākumi 

112. atgādina par prasībām, kas noteiktas iepriekš minētās rezolūcijas par Komisijas Zaļo 
grāmatu „Adaptācija klimata pārmaiņām Eiropā. ES rīcības varianti” un gaida 
sabiedriskās apspriešanas rezultātus 2008. gada beigās, kā to paziņojusi Komisija; 

113. šajā sakarā atkārtoti uzsver, ka atbilstoši ir jāņem vērā proporcionalitātes princips, jo 
Eiropas reģionālajām un vietējām pašvaldībām tad būs iespējams labāk reaģēt uz pašu 
pieredzi ar klimata pārmaiņu ietekmes sekām, īstenojot politiskus pasākumus;  

114. atkārtoti uzsver koherences un pilnīgas adaptācijas pasākumu koordinēšanas ES līmenī, 
kā arī iespējamu sinerģiju izvērtēšanas nepieciešamību un atkārto savu aicinājumu 
izstrādāt visu ES aptverošu sistēmu adaptācijas pasākumu plānošanai; 

Veselība 

115. uzver ES koordinatora lomu, īpaši agrās brīdināšanas sistēmu izveidē karstuma viļņiem, 
ilgtermiņa salam un plūdiem, kā arī veselības, slimību, laika apstākļu un vides datu 
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apkopošanas sistēmas uzlabošanā; 

116. uzsver tādus pasākumus kā iespējamus pasākumus katastrofu gatavības, sabiedrības 
veselības aizsardzības un gatavības ārkārtas situācijām stiprināšanai, veselību veicinošu 
pasākumu atbalstīšanai visās nozarēs, kā arī tādus izpratnes veidošanas pasākumus kā 
informatīvi pasākumi par jauniem veselības apdraudējumiem, brīdinājumi un konkrēti 
norādījumi kaitīgās ietekmes profilaksei; 

Izaugsme un nodarbinātība 

117. uzskata, ka, globāli vērtējot, Eiropai sacensībās par ekonomiku ar zemiem emisiju 
rādītājiem ir lieliska starta pozīcija un ka tai ir jāizmanto šī situācija, lai izraisītu 
inovāciju uzplaukumu, kas radītu jaunus un konkurētspējīgus uzņēmumus un darbvietas 
tīrāku tehnoloģiju nozarē atbilstoši Lisabonas stratēģijas izpratnei; 

118. brīdina, ka, vērtējot visu drūmās krāsās, var palaist garām ekonomiskās iespējas, ko 
sniedz klimata pārmaiņas un politiskie pasākumi to apturēšanai, un tādējādi var zaudēt 
pasaules konkurentiem efektivitātes, inovāciju, izejvielu un nākotnes tehnoloģiju, kā arī 
tirgus ziņā; 

119. uzskata, ka izaugsmes un nodarbinātības potenciālu pilnībā iespējams izmantot tikai tad, 
ja vienlaikus tiks nodrošināta piekļuve tirgiem un novērsti birokrātiski šķēršļi, lai varētu 
arī izmantot pieejamās tehnoloģijas; 

120. aicina dalībvalstis pārbaudīt pastāvošo tiesību normu saderību ar klimata politikas 
mērķiem un izveidot motivējošus mehānismus, kas atvieglotu pāreju uz ekonomiku ar 
zemu CO2 izmešu saturu; 

121. aicina dalībvalstu sociālos un koplīgumu partnerus izveidot attiecīgajam sektoram 
kopīgas ekonomiskas stratēģijas, lai apzinātu pieejamo potenciālu un stratēģiski to 
izmantotu; 

Nākotnes tehnoloģiju veicināšana 

122. uzskata, ka ir jāaizsāk un jāizveido kombinēta pieeja, kas ietver emisiju samazināšanu un 
no tās neatkarīgu tehnoloģijas atjaunošanas procesu, kas tiek īstenots integrētās Eiropas 
klimata politikas ietvaros resursu nodrošināšanai nākamajām paaudzēm; 

123. ierosina, ka integrētajai Eiropas klimata politikai ir jāpievēršas priekšlikumiem par 
pamata stimuliem un veicinošiem pasākumiem, lai varētu aizsākt nepieciešamo 
tehnoloģiju atjaunošanu, samazināt tekošās izmaksas par dārgām, taču jaunām 
tehnoloģijām un nākotnē noteikt un īstenot stingrākus samazināšanas mērķus; 

124. šim nolūkam ierosina veikt tādus paralēlus pasākumus kā ekonomistu, inženieru un 
privātā sektora iesaistīšana institucionalizētā un paralēlā „Kioto plus procesā”, kas 
salīdzināms ar veiksmīgo Monreālas protokola „Par ozona slāni noārdošajām vielām” 
metodi; 

125. aicina izveidot Eiropas klimata fondu vai atbilstošus fondus dalībvalstīs, kas tiktu 
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finansēti no Emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas izsoles ienākumiem, un uzskata to par 
iespēju izveidot kapitāla ilgtermiņa ieguldījumus nākotnes klimata politikas finansēšanai, 
kuras atsevišķos pasākumus un to nolūkam nepieciešamo finansējumu šobrīd nav 
iespējams pilnībā izplānot; 

126. ierosina izmantot šos kapitāla ilgtermiņa ieguldījumus kapitāla tirgū, lai nodrošinātu 
ekonomikas dalībniekiem atgūšanu un reinvestēšanu nākotnes tehnoloģijās un tādejādi 
atstāt tirgus ziņā, kādas tehnoloģijas nākotnē izmantot, lai īstenotu vidējā termiņa un 
ilgtermiņa klimata aizsardzības mērķus, nevis to stingri reglamentēt ar likumu; 

127. uzsver Septītās pētniecības pamatprogrammas nozīmi tīru enerģijas veidu attīstīšanai un 
aicina Padomi un Komisiju atbalstīt šo prioritāti arī turpmākajās pētījumu 
pamatprogrammās; 

Inteliģentas datorsistēmas un informācijas un sakaru tehnoloģijas 

128. ierosina turpmākajām Padomes prezidentūrām padarīt nākotnes jautājumu par 
informācijas un sakaru tehnoloģijām un to nozīmi klimata pārmaiņu apturēšanā un 
adaptāciju par prezidentūras galveno jautājumu; 

129. aicina ES un tās dalībvalstis veicināt uz datorsistēmām un IST balstītu metožu pārbaudes, 
apstiprināšanu, ieviešanu un tālāku izplatīšanu, kas paredzētas energoefektivitātes 
uzlabošanai, īpaši elektrotīklu uzlabošanai, ēku energoefektivitātei un inteliģentākām 
apgaismojuma sistēmām, sadarbojoties ar rūpniecības nozari, patērētājiem, iestādēm, 
augstskolām un pētniecības iestādēm;  

Finansēšana un budžeta jautājumi 

130. uzskata, ka ES atbilstoši Savienības solidaritātes principam ir finansiāli jāiesaistās gan 
tādās pamatjomās kā tehnoloģiju klimata pārmaiņu apturēšanai un klimata attīstības 
atbalstam veicināšana un attīstība, gan arī pārrobežu adaptācijas pasākumu, 
energoefektivitātes palielināšanas un palīdzību katastrofu gadījumos atbalstīšanā;  

131. aicina Komisiju sastādīt pastāvošo finanšu instrumentu un to nozīmes Eiropas klimata 
aizsardzības mērķiem uzskaitījumu un, pamatojoties uz „klimata auditu”, izstrādāt 
priekšlikumus turpmākajai finansēšanas shēmai, lai budžeta vadlīnijas varētu pielāgot 
nepieciešamajām klimata politikas prasībām; 

132. aicina Padomi izskatīt jautājumu par ES budžeta neizmantoto attaisnoto izmaksu 
problemātiku, lai nepieciešamības gadījumā nodotu šos līdzekļu klimata politikas mērķu 
īstenošanai; 

133. kā budžeta iestāde ierosina kopā ar Padomi nākamajās finanšu prognozēs izvirzīt klimata 
pārmaiņas un to apturēšanas pasākumus par augstāko prioritāti; 

Izglītība, apmācība un sabiedrības izpratnes veicināšana 

134. aicina dalībvalstu kompetentās iestādes veidot jaunas profesijas un pielāgot ekonomiskās 
struktūras pārmaiņām, ko paātrina klimata pārmaiņas un to ietekme, atbilstošajām 
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nodarbinātības specifiskajām prasībām gan praktisko profesionālo izglītību, gan arī 
arodskolas un studiju programmas profesionālās izglītības augstskolās un universitātēs; 

135. uzskata, ka ir steidzami nepieciešams vēl vairāk integrēt iedzīvotāju ikdienas izpratnē 
enerģijas taupīšanas, energoefektivitātes un atjaunojamu enerģijas avotu jautājumus, un 
tādēļ aicina ieviest vispārējus un vienkāršus energoefektivitātes standartus visām dzīves 
jomām; 

136. aicina visas dalībvalstis kopā ar elektroenerģijas piegādātājiem uzsākt dialogu ar 
iedzīvotājiem, lai pārliecinātu sabiedrību par energoefektivitātes palielināšanas ar 
modernām fosilā kurināmā spēkstacijām nepieciešamību no klimata politikas viedokļa un 
pārrunāt arī jautājumus par CO2 uztveršanu un sekvestrāciju (CCS); 

137. norāda uz tādiem veiksmīgajiem projektiem Eiropas Mobilitātes nedēļas ietvaros kā 
„Diena bez auto” un uzsver nepieciešamību sniegt iedzīvotājiem vielu pārdomām saistībā 
ar pilsētu mobilitāti ar nolūku noskaidrot viņu kā satiksmes dalībnieku rīcību pilsētās un 
neierobežot jēdzienu „individuālā mobilitāte”, saprotot ar to ne tikai personīgās vieglās 
automašīnas izmantošanu, bet arī visus pārvietošanās veidus pilsētā un aglomerācijā, 
proti, riteņbraukšanu, automašīnu koplietošanu, automašīnu koplietošanas pakalpojumus, 
taksometru, sabiedrisko pasažieru transportu; 

138. atzinīgi vērtē lielāko pasaules pilsētu apvienošanos C40 ietvaros, īpaši ņemot vērā to, ka 
tā globālā līmenī tiek īstenota pieredzes apmaiņa par pārbaudītām procedūrām saistībā ar 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumiem un ir iespējams mācīties citam 
no cita;  

139. īpaši uzsver nepieciešamību informēt, konsultēt iedzīvotājus uz vietas un ļaut tiem 
piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos un mudina pilsētu centrus un lielpilsētas 
noteikt specifiskus samazināšanas mērķus un īstenot tos, izmantojot vietējās inovatīvās 
pētījumu pamatprogrammas; 

140. ierosina vietējām un reģionālām pašvaldībām, apgabalu padomēm, pilsētu daļām vai 
pašvaldībām un galvenokārt valsts iestādēm, skolām vai bērnu un jauniešu atbalsta 
iestādēm veikt „enerģijas taupīšanas konkursus”, lai veicinātu sabiedrības izpratni par 
enerģijas taupīšanas potenciālu un tādējādi panāktu iedzīvotāju iesaistīšanos un 
izglītošanos; 

141. ierosina Komisijai pasludināt Eiropas Resursu energoefektivitātes gadu, lai visos 
politikas līmeņos pievērstu iedzīvotāju uzmanību efektīvākai resursu izmantošanai un 
izmantotu jautājumu par klimata pārmaiņām, lai īstenotu debates par resursu pieejamību 
un izmantošanu; 

142. uzskata, ka ES ir jāveicina sabiedrības izpratne par to, ka pieeja pietiekamam daudzumam 
dzeramā ūdens nav pašsaprotama; 

143. uzskata, ka reklāma un informācija par produktiem ir būtisks instruments, lai veicinātu 
patērētāju izpratni par patēriņa preču vides jomā radītajām izmaksām un izmainītu 
patērētāju rīcību; tomēr brīdina par „Greenwashing” un aicina valstu un Eiropas 
rūpniecības apvienības izveidot savai nozarei reklāmas ētikas kodeksu, lai piemērotu 
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atbilstošas sankcijas maldinošām reklāmām un kļūdainai informācijai par produktu 
ietekmi uz vidi, kā arī respektētu pastāvošās Eiropas tiesību normas reklāmas jomā; 

144. uzskata, ka ir būtiski dialogā ar iedzīvotājiem un mazumtirdzniecības pārstāvjiem 
galvenokārt veicināt reģionālu un sezonālu produktu izmantošanu un tajā pašā laikā 
pieļaut iespēju piesaistīt kā palīginstrumentu lēmuma pieņemšanai informāciju 
patērētājiem par gaļas produktiem piemēroto ražošanas veidu, lai pievērstu lielāku 
lopkopības nozares uzmanību klimata pārmaiņu ietekmei;  

145. uzskata, ka informācijas trūkums par pasākumiem klimata pārmaiņu apturēšanai starp 
iedzīvotājiem ir ievērojama problēma; tādēļ aicina ES, tās dalībvalstis, kā arī reģionālās 
un pašvaldību iestādes un institūcijas kopīgiem spēkiem sastādīt koncepciju un īstenot 
informatīvu kampaņu par klimata pārmaiņu cēloņiem un ietekmi un resursu 
samazināšanos visā Eiropā, izmantojot presi, radio un globālā tīmekļa plašsaziņas 
līdzekļus, turklāt kampaņas galvenajam mērķim jābūt norādīt individuālās iespējas mainīt 
ieradumus ikdienas dzīvē, kā arī labāk un vispārēji saprotami atspoguļot Eiropas un 
valstu iestāžu darbu saistībā ar pasākumiem klimata pārmaiņu apturēšanai; 

146. atzinīgi vērtē uzņēmumu iniciatīvu, iesaistot organizācijas un vidējos piegādes 
uzņēmumus, īstenot uzņēmumu iekšējos emisiju samazināšanas mērķus un, izmantojot 
sakaru stratēģiju, reklamēt sabiedrībā ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu; mudina 
uzņēmumu apvienības dalībvalstīs un Eiropas līmenī uzsvērt ilgtspējīgu uzņēmējdarbības 
praksi kā īpašu monopolstāvokļa pazīmi konkurences ietvaros; 

2050. gads — nākotne sākas šodien 

147. uzsver nepieciešamību risināt klimata pārmaiņu un to ietekmes problēmu, izmantojot 
politiskus pasākumus, pamatojoties uz ilgtermiņa perspektīvām, un konsekventi īstenot to 
pamatā esošos lēmumus, un nepakārtoties īstermiņa politiskiem mērķiem; 

148. uzsver nepieciešamību nepadoties klimata pārmaiņu problēmas sarežģītības priekšā, bet 
gan reaģēt uz ekonomiskajiem, ekoloģiskajiem un sociālajiem izaicinājumiem, ko izvirza 
enerģētikas un klimata pārmaiņu laikmets izejvielu samazināšanās veidā, paužot nākotnes 
prasībām atbilstošu gribu un spēju uzņemties vadību politikā, ekonomikā un sabiedrībā; 

149. uzver nepieciešamību, pamatojoties uz Eiropas Savienības dibināšanas apsvērumiem, 
pieņemt lēmumus ar pārliecību, ka tie ir nepieciešami un pareizi, un izmantot unikālo 
iespēju veidot mūsu sabiedrības nākotni, rīkojoties stratēģiski; 

o 

o o 

150. uzdod tās prezidentam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un 
parlamentiem, kā arī UNFCCC sekretariātam ar lūgumu nodot tālāk visām līgumslēdzēju 
pusēm, kas nav ES dalībvalstis, un nolīgumā paredzētajiem novērotājiem. 
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A PIELIKUMS: 
ES VIDES TIESISKĀ REGULĒJUMA AR 

POZITĪVU IEGULDĪJUMU KLIMATA AIZSARDZĪBĀ IZVĒLE 

Spēkā esošās tiesību normas: 
-  Padomes 1991. gada 12. decembra Direktīva 91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu aizsardzību 

pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti1, 

- Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas 
faunas un floras aizsardzību2 un ar to saistītie tiesību akti, 

- Padomes 1993. gada 23. marta Direktīva 93/12/EEK par sēra saturu noteiktu veidu 
šķidrajā kurināmajā3 un ar to saistītie tiesību akti, 

 
- Padomes 1996. gada 24. septembra Direktīva 96/61/EK par piesārņojuma integrētu 

novēršanu un kontroli4 un ar to saistītie tiesību akti, 
 
- Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 13. oktobra Direktīva 98/70/EK, kas 

attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti un ar ko groza Padomes Direktīvu 
93/12/EEK5 un ar to saistītie tiesību akti, 

-  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīva 2000/60/EK, ar ko 
izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā6, 

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 23. oktobra Direktīva 2001/80/EK par 
ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošo vielu emisiju gaisā no lielām 
sadedzināšanas iekārtām7 un ar to saistītie tiesību akti, 

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīva 2002/91/EK par 
ēku energoefektivitāti8, 

-  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīva 2003/87/EK, ar kuru 
nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā 
un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK9 un ar to saistītie tiesību akti, 

-  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 16. decembra Direktīva 2003/105/EK, ar ko 
groza Padomes Direktīvu 96/82/EK par tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu 
pārzināšanu, kas saistīti ar bīstamām vielām10, 

-  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Direktīva 2004/12/EK, ar ko 

                                                 
1 OV L 375, 31.12.1991., 1. lpp. 
2 OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp. 
3 OV L 74, 27.3.1993., 81. lpp. 
4 OV L 257, 10.10.1996., 26. lpp. 
5 OV L 350, 28.12.1998., 58. lpp. 
6 OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp. 
7 OV L 309, 27.11.2001., 1. lpp. 
8 OV L 1, 4.1.2003., 65. lpp. 
9 OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp. 
10 OV L 345, 31.12.2003., 97. lpp. 
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groza Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu1, 

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regula (EK) Nr. 549/2004, ar ko 
nosaka pamatu Eiropas vienotās gaisa telpas izveidošanai („pamatregula”)2, 

-  Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 6. jūlija Direktīva 2005/32/EK, ar ko 
izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības attiecībā uz enerģiju patērējošiem 
ražojumiem, un ar ko groza Padomes Direktīvu 92/42/EEK un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 96/57/EK un 2000/55/EK3, 

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīva 2006/40/EK par 
emisijām no mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām un par 
grozījumiem Padomes Direktīvā 70/156/EEK4 un ar to saistītie tiesību akti, 

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Lēmums Nr. 1982/2006/EK 
par Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un 
demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads)5, 

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Regula (EK) Nr. 715/2007 par 
tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no 
vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un par 
piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai6 un ar to saistītie 
tiesību akti. 

  

                                                 
1 OV L 47, 18.2.2004., 26.-32. lpp. 
2 OV L 96, 31.3.2004., 1. lpp. 
3 OV L 191, 22.7.2005., 29. lpp. 
4 OV L 161, 14.6.2006., 12. lpp. 
5 OV L 412, 30.12.2006., 1. lpp. 
6 OV L 171, 29.6.2007., 1. lpp. 



 

PR\728472LV.doc 31/66 PE407.892v01-00 

                                                      Ārējais tulkojums LV 

Ierosinātie tiesību akti: 

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 
2003/87/EK tā, lai iekļautu aviācijas darbības Kopienas sistēmā siltumnīcefekta gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai (2006/0304 (COD)) (COM(2006) 818 galīgā redakcija);  

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums par dalībvalstu pasākumiem 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, lai izpildītu Kopienas saistības 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas jomā līdz 2020. gadam (2008/0014 (COD)) 
(COM(2008) 17 galīgā redakcija); 

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par ģeoloģisko oglekļa dioksīda 
uzglabāšanu un Padomes Direktīvu 85/337/EEK un 96/61/EK, Direktīvu 2000/60/EK, 
2001/80/EK, 2004/35/EK, 2006/12/EK un Regulas (EK) Nr. 1013/2006 grozīšanu 
{COM(2008) 30 galīgā redakcija} {SEC(2008) 54} {SEC(2008) 55} /* 
COM/2008/0018 galīgā redakcija - COD 2008/0015 */ (COM(2008)0018 galīgā 
redakcija); 

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanas veicināšanu {COM(2008) 30 galīgā redakcija} {SEC(2008) 57} 
{SEC(2008) 85}/* COM/2008/0019 galīgā redakcija  - COD 2008/0016 */ (COM(2008) 
19 galīgā redakcija); 

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko, īstenojot daļu no Kopienas 
integrētās pieejas CO2 emisiju mazināšanai no vieglajiem automobiļiem, nosaka 
emisijas standartus jauniem pasažieru automobiļiem /* COM/2007/0856 galīgā 
redakcija - COD 2007/00297 */ (COM(2007) 856 galīgā redakcija). 
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B PIELIKUMS: 
EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PAR KLIMATA PĀRMAIŅĀM UN 

ENERĢĒTIKU 

 
– 2004. gada 17. novembra rezolūcija par Eiropas Savienības stratēģiju Buenosairesas 

konferencei (COP 10)1, 

– 2005. gada 13. janvāra rezolūcija par klimata pārmaiņām veltītās Buenosairesas 
konferences rezultātiem2, 

– 2005. gada 12. maija rezolūcija par Valdības ekspertu semināru par klimata pārmaiņām3, 

– 2005. gada 16. novembra rezolūcija par stratēģiju cīņai ar klimata pārmaiņām pasaulē4, 

– 2006. gada 18. janvāra rezolūcija par klimata pārmaiņām5, 

– 2006. gada 1. jūnija rezolūcija par Zaļo grāmatu „Energoefektivitāte vai kā ar 
ierobežotiem resursiem sasniegt labāku rezultātu”6, 

 
– 2006. gada 4. jūlija rezolūcija par to, kā samazināt aviācijas ietekmi uz klimata 

pārmaiņām7, 

– 2006. gada 26. oktobra rezolūcija par Eiropas Savienības stratēģiju Nairobi konferencē par 
klimata pārmaiņām (COP 12 un COP/MOP 2)8, 

– 2006. gada 14. decembra rezolūcija par Eiropas stratēģiju ilgtspējīgai, konkurētspējīgai un 
drošai enerģijai — Zaļā grāmata9, 

– 2007. gada 14. februāra rezolūcija par klimata pārmaiņām10, 

– [..] rezolūcija par pasaules klimata pārmaiņu alianses izveidošanu starp Eiropas Savienību 
un nabadzīgajām jaunattīstības valstīm, ko īpaši apdraud klimata pārmaiņas 
(2008/2131(INI))11. 

                                                 
1 OV C 210 E, 18.8.2005., 81. lpp. 
2 OV C 247 E, 6.10.2005., 144. lpp. 
3 OV C 92 E, 20.4.2006., 384. lpp. 
4 OV C 280 E, 18.11.2006., 120. lpp. 
5 OV C 287 E, 24.11.2006., 182. lpp. 
6 OV C 298 E, 8.12.2006., 273. lpp. 
7 OV C 303 E, 13.12.2006., 119. lpp. 
8 OV C 313 E, 20.12.2006., 439. lpp. 
9 OV C 317 E, 23.12.2006., 876. lpp. 
10 OV C 287 E, 29.11.2007., 344. lpp. 
11  
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PAMATOJUMS 

 
Esiet tās pārmaiņas, kuras vēlaties redzēt pasaulē 

Mahatma Gandijs 
 
 
Klimata pārmaiņu pagaidu komitejas izveidošana ir Eiropas Parlamenta atbilde un 
ieguldījums, lai padarītu klimata pārmaiņu izaicinājumu par Eiropas un starptautiskās darba 
kārtības prioritāti. Pēc priekšsēdētāju 2007. gada 19. aprīļa konferencē pieņemtā lēmuma 
ierosināt Parlamentam izveidot Klimata pārmaiņu pagaidu komiteju un pēc pilnsapulces 
25. aprīļa lēmuma izveidot šādu pagaidu komiteju pieņemšanas, jaunizveidotā Klimata 
pārmaiņu pagaidu komiteja 2007. gada 22. maijā noturēja atklāšanas sanāksmi.  2008. gada 
18. februārī Parlaments nolēma pagarināt Klimata pārmaiņu pagaidu komitejas mandātu līdz 
2009. gada 9. februārim.2008. gada 21. maijā pilnsapulce pieņēma Klimata pārmaiņu pagaidu 
komitejas starpposma ziņojumu par zinātniskajiem faktiem klimata pārmaiņu jomā: 
secinājumus un ieteikumus lēmumu pieņemšanai. 
Šis nobeiguma ziņojums sniedz ieteikumus turpmākajai integrētajai ES klimata aizsardzības 
politikai, lai sagatavotos zema oglekļa satura ekonomikai, un tā mērķis ir koordinēt kopējo EP 
nostāju saistībā ar sarunām par nākotnes starptautisko nolīgumu par klimata pārmaiņām.  
Tas ir sagatavots, pamatojoties uz visu Klimata pārmaiņu pagaidu komitejas darbības ietvaros 
apkopoto informāciju, un pieņem, ka šobrīd jau ir izveidojusies pamatota zinātniska 
vienprātība par lomu, kāda pasaules klimata ietvaros piemīt antropogēnajām siltumnīcefekta 
gāzu emisijām, un ka ņemot vērā pašreizējo riska novērtējumu ir jārīkojas steidzami.  
Referents ir pārliecināts, ka klimata pārmaiņu apturēšanā nav vispārēja, universāla risinājuma, 
un ka klimata aizsardzības politiskas izaicinājumiem ir jāstājas pretī, ievērojami palielinot 
energoefektivitāti un uzlabojot resursu pārvaldību; no otras puses, mums ir jābūt arī gataviem 
izmantot jaunas iespējas. Runa nav par dabiskām klimata pārmaiņām vai svārstībām, bet gan 
par cilvēku izraisītu globālās vidējās temperatūras palielināšanos dzīves veida dēļ, kura 
ietvaros resursi tiek nevis saglabāti, bet gan nelietderīgi izmantoti, un kas nav vērsts uz 
ilgtspējīgu attīstību, kas atbilstu pašreizējās paaudzes prasībām, neapdraudot nākamo paaudžu 
iespējas.   
 
Šajā nobeiguma ziņojumā ir ietverti 23 jautājumi:  
 
1. Klimata politikas principi un pamatnostādnes 
 
Klimata pārmaiņu pagaidu komitejas nobeiguma ziņojuma klimata politikas principi un 
pamatnostādnes ir balstīti uz Eiropas Parlamenta nostāju, ko tas paudis līdzšinējās 13 
rezolūcijās par klimata pārmaiņām pašreizējā 6. pilnvaru termiņa laikā. Turklāt tiek īpaši 
uzsvērts, ka klimata pārmaiņas ir jāizprot kā kohēzijas politika, kas ir jāņem vērā visos 
likumdošanas pasākumos.   
Primāri pie tās pieder tādi atrunātie un vairākkārt apstiprinātie galvenie mērķi kā globālo 
klimata pārmaiņu ierobežošana līdz 2 grādiem pēc Celsija, emisiju samazināšana, salīdzinot 
ar 1990. gadu, līdz 2020. gadam par 20 % (vai 30 %, ja citas rūpnieciskās valstis uzņemsies 
pienākumu īstenot līdzīgu emisiju samazināšanu) vai līdz 2050. gadam par 60-80 %. 
Identitāti veidojošā vadošā Eiropas Savienības loma starptautiskajā cīņā pret globālo sasilšanu 
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ir uzskatāma par obligātu attiecībā pret Eiropas pilsoņiem, tādēļ ir nepieciešams ne tikai 
formulēt vidēja termiņa un ilgtermiņa mērķus klimata aizsardzībā, bet arī tos īstenot, 
tālredzīgi izmantojot politiskus pasākumus. Tādēļ ir nepieciešams, lai pašreizējie un arī 
nākamie parlamentu pārstāvji un Eiropas pilsoņu pārstāvji no paaudzes paaudzē vadās pēc 
šiem klimata politikas principiem, kā arī ilgtspējības, sociālās kohēzijas un sociālā taisnīguma 
principiem, un neapstājas pie nepieciešamo klimata aizsardzības mērķu īstenošanas. 
 
 
2. Starptautiskā dimensija 
 
Sarunas par nolīgumu rīcībai pēc 2012. gada ir jāpabeidz konferencē par klimata pārmaiņām, 
kas noritēs Kopenhāgenā 2009. gada beigās (COP 15), lai izvairītos no pārrāvumiem starp 
pirmo un otro saistību periodu. Klimata pārmaiņas var saasināt jau pastāvošo konfliktu 
potenciālu starptautiskajās attiecībās, piemēram, ar klimata pārmaiņām saistītas migrācijas, 
teritoriju zuduma un robežu strīdu dēļ, kas radušies plūdu un krasta līniju pārvietošanās 
rezultātā, kā arī konfliktu par resursiem, kas radušies lauksaimniecībā izmantojamo platību 
samazināšanās vai ūdens nepietiekamības rezultātā.  
 
 
3. Enerģija 
 
Saskaņā ar 2006. gada World Energy Outlook, globāli vērtējot, primārajā enerģijas patēriņā 
jēlnafta ar aptuveni 35 % ir būtiskākais enerģijas avots, kam seko ogles ar 25 % un dabasgāze 
ar 21 %. Uzticami avoti un prognozes liecina par ievērojamu pieprasījuma pēc enerģijas 
pieaugumu pasaulē un Eiropā līdz 2020. gadam un pēc tam.  Starptautiskā enerģētikas 
aģentūra prognozē, ka līdz 2030. gadam pasaules pieprasījums pēc enerģijas pieaugs par 
vismaz 60 %. Ar to ievērojami ir saistīta arī sadales problēma, jo pieaugošais pieprasījums 
pēc enerģijas valstīs, kas nesen sākušas industrializēties, tuvākajos gados saasinās konkurenci 
par drošu pieeju fosilajiem enerģijas avotiem, it īpaši tādēļ, ka lēto, fosilo enerģiju pārpilnības 
laikmets tuvojas beigām. 
Lai apmierinātu šo pieaugošo pieprasījumu, pasaules sabiedrībai ir jāstājas pretī ievērojamam 
izaicinājumam. Tomēr šķiet, ka nav iespējams pieaugošo pieprasījumu pēc enerģijas, kas 
veidojas, pieaugot pasaules iedzīvotāju skaitam, apmierināt vienīgi ar energoefektivitātes 
palielināšanu.  Tādēļ tuvāko gadu lēmumi investīciju jomā noteikts nākamo gadu desmitu 
enerģētikas sistēmas struktūru un dažādos enerģijas veidus.  
 
 
4. Biodegviela 
 
Pašreizējā biodegvielas politika ir nonākusi mērķu pretrunās, kas izpaužas, no vienas puses, 
pārtikas trūkumā un pieaugošajās pārtikas cenās un, no otras puses, pieaugošajā pieprasījumā 
pēc enerģijas un alternatīvas degvielas meklējumos. Ilgtspējīgai biodegvielu politikai ir jābūt 
vērstai gan uz to, lai noteiktu ilgtspējības kritērijus pirmās paaudzes biodegvielu ražošanai, 
gan arī lai veicinātu otrās paaudzes attīstību bez ideoloģijas. 
 
 
5. Energoefektivitāte 
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Turpmāk minētie zinātniskie dati liecina par nenoliedzamiem faktiem: 40 % no enerģijas 
patēriņa veido ēku sektors un tādējādi tas veido 33 % no visas apbūves siltumnīcefekta gāzu 
emisijām. Tādējādi, pateicoties termiskās izolācijas un apkures, respektīvi, dzesēšanas 
sistēmu, elektroierīču un ventilācijas iekārtu modernizēšanai, ēku sektoram piemīt liels un 
rentabls CO2 samazināšanas potenciāls. Ļoti būtisks šajā sakarā ir arī jautājums, kādi stimuli 
tiks radīti, lai sāktu šos ievērojamos modernizēšanas pasākumus.  
 
 
6. Mobilitāte un loģistika 
 
ES transporta politikas galvenais mērķis ir transporta pieauguma atdalīšana no vispārējās 
ekonomiskās izaugsmes, tomēr pieprasījums pēc transporta pakalpojumiem joprojām ir 
pieaudzis vairāk nekā IKP, un tādejādi jau tā lielais transporta radīto emisiju īpatsvars 
siltumnīcefekta gāzu emisijās ES turpina pieaugt. Šobrīd vienu trešdaļu no ES gala enerģijas 
patēriņa veido transports un transporta nozare gandrīz pilnībā (līdz pat 97 %) ir atkarīgs no 
degvielām, kas ražotas no naftas (benzīna un dīzeļdegvielas).  
Mobilitāte pilsētās, no vienas puses, ir tieši saistīta ar individuālo dzīves kvalitāti, no otras 
puses, tieši individuālā satiksme pilsētās ievērojami ietekmē siltumnīcefekta gāzu emisiju 
apjomu un citas vides problēmas, piemēram, gaisa piesārņojumu un troksni. Tā vietā, lai 
uzlabotu daudzu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, tie daļēji tiek pakļauti negatīvai ietekmei, kas 
stipri kaitē veselībai.  
Arī šajā gadījumā mēs nedrīkstam izvairīties no izaicinājumiem: Arī transporta nozarei ir 
jāīsteno prasības, ko paredz ES klimata aizsardzības mērķi, salīdzinot ar 1990. gadu, līdz 
2020. gadam samazināt CO2 emisiju apjomu vismaz par 20 % un tajā pašā laikā palielināt 
energoefektivitāti par 20 %. Tādēļ mums visiem kopā ir jāatbild uz jautājumu, kā padarīt 
Eiropas ekonomikas un sabiedrības modeli, kas ir balstīts uz to, lai nodrošinātu personu, preču 
un kravu mobilitāti un pieejamību, prevalējot laika efektivitātei, saderīgu ar nepieciešamo 
resursu efektivitāti.  
 
 
7. Tūrisms un kultūras pieminekļi 
 
Saskaņā ar UNESCO Pasaules mantojuma centra pētījumu vienu desmitdaļu no visiem 
pasaules kultūras pieminekļiem vai kultūrvēsturiskajām ainavām apdraud klimata pārmaiņu 
ietekme. Eiropā tas ievērojami skar arī tūrisma nozari, jo saskaņā ar Pasaules Tūrisma 
organizācijas (UNWTO) informāciju Eiropa ir pasaulē būtiskākais tūrisma reģions, un 55 % 
ienākumu 2006. gadā no starptautiskā tūrisma veidoja Eiropa. Ir vispārzināms, ka klimata 
pārmaiņas var ietekmēt tūristu plūsmu, kas var nozīmēt ievērojamu ekonomisku kaitējumu 
attiecīgajiem tūrisma reģioniem. 
 
 
8. Emisiju kvotu tirdzniecības sistēma un rūpnieciskās emisijas 
 
Eiropas Savienība ar Emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu ir izveidojusi unikālu instrumentu 
emisiju samazināšanai, nodrošinot maksimāli iespējamo efektivitāti. Pirmā starptautiskā 
Emisiju kvotu tirdzniecības sistēma stājās spēkā 2005. gada 1. janvārī. Ņemot vērā, ka tā ir 
pasaulē pirmā šāda veida sistēma, tai ir jāpilda arī parauga funkcija attiecībā uz mūsu 
starptautiskajiem partneriem.  
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2008. gada 23. janvārī ES Komisija prezentēja direktīvas projektu par Emisiju kvotu 
tirdzniecības sistēmas izmaiņām. Turpmāko mērķu emisiju kvotu tirdzniecībai emisiju 
samazināšanai formulēšanai īpaši ir jāņem vērā arī investīciju cikli (jaunu ražošanas 
procedūru pieejamība, kapitāls, laika komponenti). 
 
 
9. CO2 uztveršana un sekvestrācija (CCS)  
 
Starptautiskā enerģētikas aģentūra prognozē, ka līdz 2030. gadam pasaules pieprasījums pēc 
enerģijas pieaugs par vismaz 60 %. Jau šobrīd 24 % no CO2 emisijām ES dalībvalstīs veido 
ogļu spēkstacijas. Tomēr šajā sakarā jautājums ir nevis par to, kā atteikties no ogļu 
izmantošanas, bet gan kā īstenot tīrāku ogļu izmantošanu.  
ANO Klimata pārmaiņu starpvaldību padome (IPCC) savā īpašajā CSS ziņojumā „IPCC 
Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage” (2005. gads) pauž viedokli, ka līdz 
gadsimta beigām CO2 uztveršanas un sekvestrācijas tehnoloģija varētu īstenot 15 % līdz 55 % 
no nepieciešamās siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas un varētu kalpot par 
papildinājumu atjaunojamajām enerģijām.  Tomēr izmaksas un riski pagaidām vēl ir lielāki 
par ekonomiskajām priekšrocībām. Piemēram, CCS pati patērē enerģiju, tādēļ elektroenerģijas 
spēkstacijām ir nepieciešams par 10 līdz 40 % vairāk primārās enerģijas, lai saražotu tādu 
pašu daudzumu elektroenerģijas.  
Neskaidri ir arī daži jautājumi saistībā ar uzglabāšanas vietām: CO2 uzglabājas vismaz 800 
metru dziļumā (kur gāze praktiski ieņem šķidru agregātstāvokli) izmantotos vai gandrīz 
tukšās naftas un gāzes atradnes vietās, iežu slāņos vai sālsūdens āderēs. Tiek izpētīta arī 
iespēja uzglabāt CO2 mineralizētā veidā. Tomēr pastāv būtisks risks, ka uzglabāšanas vietās 
rodas sūces un atmosfērā pakāpeniski nonāk sākotnēji neliels, bet vēlāk liels daudzums CO2.  
Turklāt ne gluži katra augsne ir piemērota uzglabāšanai. Visbeidzot, ir nopietni jāizvērtē 
iedzīvotāju skepse vai bažas, kas paustas saistībā ar CO2 uztveršanu un sekvestrāciju. 
Kopumā runa būs par to, lai ES pieejas tehnoloģiskās neitralitātes dēļ CCS jautājums tiek 
pārrunāts atklāti.  
 
 
10. Lauksaimniecība un lopkopība 
 
Klimata pārmaiņas nostāda Eiropas un pasaules lauksaimniecību vairāku, līdzvērtīgu 
izaicinājumu priekšā. Tai sākotnēji ir pašai jāsamazina emisiju apjoms un jāattīsta adaptācijas 
pasākumi atbilstoši izmaiņām klimatiskajos apstākļos. Kā biomasas un materiālu biodegvielai 
ražotājs lauksaimniecība nodrošina būtiskākos pamatproduktus nākamajiem enerģijas 
avotiem. Turklāt ir nepieciešams nodrošināt pietiekami daudz pārtikas produktu pasaules 
iedzīvotājiem, kuru skaits turpina pieaugt. Šajā sakarā būtiska loma ir tieši lopkopībai: 
Pārtikas un lauksaimniecības organizāciju (FAO) prognozē 2050. gadā gaļas ražošanas 
pieaugumu no 229 miljoniem līdz 465 miljoniem tonnu un piena ražošanas pieaugumu no 
580 miljoniem līdz 1043 miljoniem tonnu. Tas nozīmē, ka lopkopības nozarē novērojams 
straujāks pieaugums nekā citās lauksaimniecības nozarēs. Vienlaikus lopkopība produktu 
vērtību ķēdes ietvaros veido 18 % no globālajām siltumnīcefekta gāzu emisijām un tādējādi 
rada vairāk siltumnīcefekta gāzu nekā transporta nozare! 
Izmaiņu lauksaimniecības praksē, Eiropas vides tiesiskā regulējuma, kā arī jaunāko kopējās 
lauksaimniecības politikas strukturālo reformu mērķis ir ilgtspējība un tādējādi labāka 
pieejamo resursu izmantošana, kas netieši veicina emisiju samazināšanos. Tomēr nedrīkstam 
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ignorēt faktu, ka lauksaimniecībā pietrūkst specifiski klimata aizsardzības, kā arī veicinošas 
sistēmas, lai varētu izmantot jau pastāvošo emisiju samazināšanas potenciālu. Līdzīgi kā citās 
nozarēs, arī šajā aizvien vairāk pieaug modernu profesiju nozīme ar skaidru klimata 
aizsardzības politikas profilu.  Tādēļ klimatam atbilstošai lauksaimniecības praksei ir 
nepieciešamas jaunas atziņu augsnes apsaimniekošanā, un jaunu lauksaimnieku profesionālās 
izglītības iestādēm ir vairāk jāpievēršas jautājumiem par klimata pārmaiņu ietekmi vai 
klimata nozīmi lauksaimniecības ražošanā, lai varētu stāties pretī izaicinājumiem, ko klimata 
pārmaiņas rada lauksaimniecības un lopkopības nozarē.  
 
 
11. Meži 
 
Nav šaubu par to, ka mežiem ir būtiska nozīme biosfērā. Meži klāj vairāk nekā 30 % no visas 
pasaules zemes masas, tajos ir vairāk nekā divas trešdaļas no visām uz Zemes dzīvojošām 
sugām. Turklāt meži uzņem aptuveni 30 % no ikgadējām siltumnīcefekta gāzu emisijām. Tas 
nozīmē, ka mežiem ir būtiska loma klimata pārmaiņu apturēšanā. Tomēr kopumā, neskatoties 
uz to daudzajām funkcijām globālajā ekoloģiskajā sistēmā, tiem nav tirgus cenas. Taču 
vismaz vienu trešdaļu no visas pasaules mežiem jau tagad skar klimata pārmaiņu sekas. 
Kopumā ir jānosaka mežu ekoloģiskie pakalpojumi un sociālās funkcijas vai, vienkārši 
izsakoties: ir jāapzinās, ka mežs ir kas vairāk, kā tikai tajā augošo koku summa.  
 
 
12. Augsnes aizsardzība 
 
Augsne ir būtiskākais teritoriālais pamats ekonomikai. Pirmkārt, tā ir pamats 90 % no visas 
cilvēku pārtikas produktu, lopbarības, tekstilizstrādājumu un visu kurināmo ražošanas.  
Eiropas augsne pieaugošo un bieži vien pretrunīgo prasību no tādu gandrīz visu ekonomikas 
sektoru puses rezultātā kā lauksaimniecība, privātās mājsaimniecības, rūpniecība, transports 
un tūrisms, ir pakļauta neatgriezeniskiem kaitējumiem ātrāk nekā jebkad agrāk augsnes 
sablīvēšanās un augsnes erozijas, organisko vielu satura samazināšanās, piesārņojuma, sāļu 
uzkrāšanās augsnē, zemes sēšanās, augsnes bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, zemes 
sablīvēšanās, nogruvumu un plūdu dēļ. 
Pastāv skaidra saikne starp klimata pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību, vides kvalitāti un augsnes 
degradāciju. Klimata pārmaiņas kaitē augsnei, kas var izraisīt arī turpmāku augsnes 
degradāciju. Vienlaikus humusa dinamikas dēļ augsnei ir būtiska loma oglekļa piesaistīšanai 
no atmosfēras.  Organiskais augsnes sastāvs zūd augsnes degradācijas dēļ (un līdz ar to 
samazinās arī augsnes oglekļa saturs), un tādējādi zūd arī augsnes spēja darboties kā oglekļa 
samazinātājam. 
Tādēļ mums ir jādara viss iespējamais, lai ieviestu augsnes aizsardzības politiku, izmantojot 
atbilstošas augsnes apstrādes metodes, kurās tiek ņemta vērā augsnes organisko vielu nozīme 
saistībā ar augsnes auglību, ūdens uzglabāšanas kapacitāti un spēju darboties kā oglekļa 
uzglabātājiem. 
 
 
13. Ūdens apsaimniekošana 
 
Klimata pārmaiņu negatīvās ietekmes dēļ un daļēji nepārdomātās ūdens apsaimniekošanas dēļ 
ūdens kvalitāte Eiropas ūdeņos nav apmierinoša. Ūdens kvalitāti īpaši apdraud dažāda veida 



 

PE407.892v01-00 38/66 PR\728472LV.doc 

LV                                                Ārējais tulkojums 

ietekme, ko izraisa bīstamu vielu iekļūšana, emisijas vai zudumi. Cilvēku rīcība tik ļoti 
ietekmē globālo hidroloģiju, ka ūdeņiem praktiski nav iespējas reģenerēties. Galvenokārt 
norādama ūdens centrālā loma klimata pārmaiņās, jo tas, tāpat kā ūdens, kas radies ledus 
kušanas rezultātā, gan veicina klimata pārmaiņu procesus, gan arī pats ir pakļauts šīm 
pārmaiņām. Savukārt klimata pārmaiņu ietekme uz ūdens apsaimniekošanu var izraisīt 
domino efektu un skart dažādas ekonomikas nozares, piemēram, lauksaimniecību (lielāks 
pieprasījums pēc apūdeņošanas), enerģētikas nozari (hidroenerģijas potenciāla samazināšanās 
un dzesēšanas ūdens pieejamības samazināšanās), sabiedrības veselību (slikta ūdens 
kvalitāte), izklaidi un atpūtu (tūrisma ierobežojumi), zivsaimniecību un kuģošanu, kā arī 
negatīvi ietekmēt jau tā apdraudēto sugu daudzveidību.  
Centrālais izaicinājums, kam mums jāstājas pretī, ir jautājums par integrētu ūdens 
apsaimniekošanu, kas balstīta uz pašreizējo un turpmāko pieprasījumu pēc ūdens, un tādējādi 
tā būtu pamats veiksmīgai klimata pārmaiņu ietekmes uz pieejamajiem ūdens resursiem 
apturēšanai. 
 
 
14. Zivsaimniecība 
 
Vidusmēra globālā temperatūra pēdējo simts gadu laikā ir paaugstinājusies par ~0,6°C, jūras 
līmenis — par 0,17 m. Šajā laika posmā gan jūras, gan saldūdens ir sasiluši par 0,04°C, 
savukārt virsmas temperatūra ir paaugstinājusies par 0,6°C. 
Ir paredzams, ka klimata pārmaiņas pamudinās būtiskas izmaiņas Eiropas Savienības jūras 
zvejniecībā un akvakultūrā. Cita starpā ir sagaidāms arī temperatūras paaugstinājums un līdz 
ar to arī jūras līmeņa paaugstinājums, kas izraisīs izmaiņas Atlantijas okeāna termokalīnajā 
cirkulācijā, sāļuma sadalījumā, kā arī organismu ģeogrāfiskajā izplatībā, pārceļoties zivju 
populācijām, ka arī kvantitatīvi samazinoties augu planktoniem. Tas nozīmē, ka klimata 
izmaiņām ir tieša ietekme uz atsevišķo dzīvnieku izdzīvošanas iespēju, izplatību, auglību un 
uzvedību un tādējādi uz rūpniecisko zivju krājumu apmēru un izplatību.   
Tādēļ mums ir nepieciešams visaptverošs pamatplāns jūrām, kā to paredz direktīva par jūras 
vides stratēģiju, lai nodrošinātu labāku un ilgtspējīgu jūras teritoriju un resursu 
apsaimniekošanu. 
 
 
15. Atkritumu un resursu apsaimniekošana 
 
Atkritumu un resursu apsaimniekošanai ir jāstājas pretī galvenajiem izaicinājumiem: no 
vienas puses, mēs varam norādīt, ka Eiropas tiesību akti atkritumu jomā jau veicina 
siltumnīcefekta gāzu emisiju neto apjoma atkritumu sektorā samazināšanos. Tas noteikti 
pieskaitāms pie panākumiem. Taču diemžēl ir jākonstatē, ka, neskatoties uz centieniem, 
atkritumu daudzums turpina pieaugt. Nākotnes prognozes liecina par līdzīgu tendenci: 
Eiropas Vides aģentūra (EVA) prognozē laika posmā no 2005. līdz 2020. gadam sadzīves 
atkritumu pieaugumu par 25 %. Tomēr EVA paredz ievērojamu emisiju samazināšanos par 
vairāk kā 80 %, salīdzinot ar astoņdesmito gadu beigām. 
Tādēļ mums jāpievērš pastiprināta uzmanība bioloģiskajai, iepriekšējai šķirošanai, kā arī 
materiālu otrreizējai pārstrādei, lai izvairītos no atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu tieši 
radītajām emisijām. Turklāt enerģijas reģenerācija, sadedzinot iepriekš sašķirotus atkritumus, 
kas saistīta ar koģenerāciju, sniedz ievērojamu ieguldījumu netiešo emisiju novēršanā, jo 
aizstāj fosilos kurināmos elektroenerģijas un siltuma ražošanas procesā. Noteikti būtu 
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lietderīgi izmantot tuvuma principu: Būtu ieteicams izvairīties no tālsatiksmes atkritumu 
pārvadājumiem, lai ierobežotu atkritumu apsaimniekošanas nozares tiešo emisiju apjomu.  
 
 
 
16. Adaptācijas pasākumi 
 
Eiropas Parlaments par šo jautājumu jau detalizēti pauda savu nostāju 2008. gada 10. aprīļa 
rezolūcijā par Komisijas Zaļo grāmatu „Adaptācija klimata pārmaiņām Eiropā. ES rīcības 
varianti” (COM(2007)0354).  
Šajā nobeiguma ziņojumā Klimata pārmaiņu pagaidu komiteja atkārtoti uzsver koherences un 
pilnīgas adaptācijas pasākumu koordinēšanas ES līmenī nepieciešamību un atkārtoti aicina 
izstrādāt visu ES aptverošus sistēmu adaptācijas pasākumu plānošanai, turklāt pietiekamā 
apmērā ņemot vērā proporcionalitātes principu, lai Eiropas reģionālajām un vietējām 
pašvaldībām būtu iespējams labāk reaģēt uz pašu pieredzi, īstenojot politiskus pasākumus. 
 
 
17. Veselība 
 
Klimata pārmaiņas ietekmē sabiedrības veselību gan ar izmaiņām laika apstākļos (piemēram, 
intensīvi un biežāki ekstrēmi laika apstākļi), gan netieši ar izmaiņām, kas skar ūdens, gaisa un 
pārtikas kvalitāti un kvantitāti, kā arī ekoloģisko sistēmu, lauksaimniecību, eksistences 
pamatus un infrastruktūru. PVO konstatē, ka klimata apstākļi ietekmē slimības, kas tiek 
nodotas ar ūdens vai noteiktu vektoru starpniecību, piemēram, moskītiem. Šeit minamas tādas 
slimības kā caureja, malārija vai vielmaiņu slimības, ko izraisa nepietiekams uzturs. Tās skar 
galvenokārt Āfriku. Papildus tam klimata pārmaiņām ir ietekme uz alergēnu izplatīšanos un 
UV starojuma pieaugumu.  
Saskaņā ar PVO datiem klimata pārmaiņu ietekmē ik gadu mirst 150 000 cilvēku, bet pieci 
miljoni saslimst. Īpaši būtiskas ir netiešās sekas, ko izraisa plūdi, augsnes izžūšana, 
neveiksmīgas ražas, faunas un floras izmaiņas, kā arī kaitējumi, ko rada laika apstākļi. 
Īpašais izaicinājums, ar ko ir jāsaskaras šajā nozarē, ir divējāds. No vienas puses, mums ir 
nepieciešams ievērojami stiprināt mūsu veselības aprūpes sistēmas, jo tādējādi būs iespējams 
kontrolēt daļu klimata pārmaiņu ietekmes uz veselību. No otras puses, ļoti dažādajiem, ar 
klimata pārmaiņām saistītajiem veselības apdraudējumiem ir nepieciešami atbilstoši 
preventīvi pasākumi.  
 
 
18. Izaugsme un nodarbinātība 
 
Eiropai globālajās sacensībās par ekonomiku ar zemiem emisiju rādītājiem ir lieliska starta 
pozīcija. Tādēļ mums ir jāizmanto šī situācija, lai izraisītu inovāciju uzplaukumu, kas radītu 
jaunus un konkurētspējīgus uzņēmumus un darbvietas tīrāku tehnoloģiju nozarē atbilstoši 
Lisabonas stratēģijas izpratnei. Mums būtu jāizvairās vērtēt visu drūmās krāsās, jo tādējādi 
var palaist garām ekonomiskās iespējas, ko sniedz klimata pārmaiņas un politiskie pasākumi 
to apturēšanai.  
Tādēļ mums būtu jāpievērš uzmanība tam, lai nodrošinātu efektīvām, inovatīvām 
tehnoloģijām 
piekļuvi tirgiem, novērstu birokrātiskus šķēršļus un vienlaikus veidotu stimulus, kas 
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atvieglotu pāreju uz zema oglekļa satura ekonomiku, lai varētu izmantot visas iespējas, ko 
piedāvā globālā konkurence efektivitātes, inovāciju, izejvielu un nākotnes tehnoloģiju, kā arī 
tirgu jomā. 
 
 
 
19. Nākotnes tehnoloģiju veicināšana 
 
Energoefektivitātes palielināšana klimata pārmaiņu apturēšanā ir nepieciešams, taču ne 
pietiekams nosacījums. Energoefektivitātes paaugstināšana vien neizraisīs nepieciešamo 
tehnoloģisko revolūciju, lai rastu risinājumu oglekļa krīzei. 
Kaut arī emisiju kvotu tirdzniecība ir būtiska Eiropas klimata aizsardzības programmas 
sastāvdaļa siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, paaugstinot energoefektivitāti, tomēr 
tā būs labvēlīga tikai tām tehnoloģijām un procesiem, kas jau ir attīstīti un laisti apgrozībā. Ar 
energoefektivitātes palielināšanu nav iespējams samazināt izmaksas pilnīgi jaunu un tādēļ arī 
dārgāku tehnoloģiju attīstīšanai, ne arī izmaksas jau attīstītu tehnoloģiju izplatībai tirgū, taču 
tā galvenokārt ir vitāli nepieciešama ilgtermiņa klimata aizsardzības mērķu īstenošanai.  
Tādēļ mums būtu jāpievēršas pamata stimulu un veicinošu pasākumu izveidošanai, lai varētu 
aizsākt nepieciešamo tehnoloģiju atjaunošanu, samazināt tekošās izmaksas par dārgām, taču 
jaunām tehnoloģijām un nākotnē noteikt un īstenot stingrākus samazināšanas mērķus. 
 
 
20. Inteliģentas datorsistēmas un informācijas un sakaru tehnoloģijas 
 
Šobrīd IST nozare rada apmēram 2 % CO2 emisiju pasaulē. Tomēr šī nozare varētu samazināt 
ne tikai pašas CO2 emisiju apjomu, bet varētu attīstīt inovatīvu un energoefektīvu 
piemērošanu visai tautsaimniecībai. Tādēļ ir nepieciešama intensīvāka koncentrēšanās uz 
datorsistēmām un IST balstītu metožu pārbaudēm, apstiprināšanu, ieviešanu un tālāku 
izplatīšanu, kas paredzētas energoefektivitātes uzlabošanai.  
 
 
21. Finansēšana un budžeta jautājumi 
 
Pašreiz pieejamais ES budžets nav pietiekams klimata aizsardzības mērķu sasniegšanai. ES ir 
atbilstoši Savienības solidaritātes principam finansiāli jāiesaistās gan tādās pamatjomās kā 
tehnoloģiju klimata pārmaiņu apturēšanai un klimata attīstības atbalstam veicināšana un 
attīstība, gan arī pārrobežu adaptācijas pasākumu, energoefektivitātes palielināšanas un 
palīdzību katastrofu gadījumos atbalstīšanā. Pirmais solis pareizajā virzienā būtu sastādīt 
uzskaitījumu par pastāvošajiem finanšu instrumentiem un to nozīmi Eiropas klimata 
aizsardzības mērķiem un, pamatojoties uz šo „klimata auditu”, izstrādāt priekšlikumus 
turpmākajai finansēšanas shēmai, lai budžeta vadlīnijas varētu pielāgot nepieciešamajām 
klimata politikas prasībām. Turklāt pēc nepieciešamības klimata politikas mērķu īstenošanai 
varētu izmantot ES budžeta neizmantotās attaisnotās izmaksas. 
 
22. Izglītība, apmācība un sabiedrības izpratnes veicināšana 
 
Energoefektivitātes tēma būtu vēl aktīvāk jāpārrunā mūsu ikdienas dzīvē.  Pirmais solis 
pareizajā virzienā varētu būt vienkāršu un elastīgu energoefektivitātes standartu noteikšana 
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visām ikdienas dzīves jomām. Turklāt steidzami ir nepieciešams pielāgot ekonomiskās 
struktūras pārmaiņām, ko paātrina klimata pārmaiņas un to ietekme, atbilstošajām 
nodarbinātības specifiskajām prasībām gan praktisko profesionālo izglītību, gan arī 
arodskolas un studiju programmas profesionālās izglītības augstskolās un universitātēs. Šeit 
minama arī „ar klimatu saistītu profesiju” izveidošana. Šajā nobeiguma ziņojumā kā 
iespējams izpratni veidojošs pasākums citu starpā ir norādīts Eiropas Resursu 
energoefektivitātes gads, lai visos politikas līmeņos pievērstu iedzīvotāju uzmanību 
efektīvākai resursu izmantošanai un izmantotu jautājumu par klimata pārmaiņām, lai sekmētu 
debates par resursu pieejamību un izmantošanu.  
 
 
23. 2050. gads — nākotne sākas šodien 
 
Klimata pārmaiņas ir globāla vides problēma, kuras iemesli ir strukturāla rakstura. Viens no 
iemesliem neapšaubāmi ir mūsu nepārdomātā resursu izmantošana: Pasaules iedzīvotāju 
pieprasījums pēc resursiem jau šodien par vienu ceturtdaļu pārsniedz dabas resursu 
atjaunošanās spējas. Ar savu dzīvesveidu mēs samazinām nākamo paaudžu iztikas pamatu. 
Tādēļ ir būtiski risināt klimata pārmaiņu un to ietekmes problēmu, izmantojot politiskus 
pasākumus, pamatojoties uz ilgtermiņa perspektīvām, un konsekventi īstenot to pamatā esošos 
lēmumus, un nepakārtoties īstermiņa politiskiem mērķiem.  
Ilgtspējīgs dzīvesveids nav iespējams bez ekonomikas, zinātnes, plašsaziņas līdzekļu, 
organizētas pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdarbības. Tādēļ ir būtiski nepadoties 
klimata pārmaiņu problēmas sarežģītības priekšā. Mums ir jāreaģē uz ekonomiskajiem, 
ekoloģiskajiem un sociālajiem izaicinājumiem, ko izvirza enerģētikas un klimata pārmaiņu 
laikmets izejvielu samazināšanās veidā, paužot nākotnes prasībām atbilstošu gribu un spēju 
uzņemties vadību politikā, ekonomikā un sabiedrībā. Mēs tiekam mudināti rīkoties šodien, jo 
šodienas rīcība ir noteicoša mūsu nākotnei.  
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ANNEX 1 : WORK PROGRAMME OF 
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE 

 
• Tuesday, 17.07.2007, 15:00-18:30 

 Exchange of views with Commissioner Dimas 
 

• Thursday, 06.09.2007, 10:00-12:00 
 Discussion on COP 13 draft resolution 

 
• Monday, 10.09.2007, 15:00-18:30  

1st thematic session: Climate impact of different levels of warming 
 

• Monday, 01.10.2007, 15.00 - 18.30 - Tuesday, 02.10.2007, 9.00 - 12.30 
Joint Parliamentary Meeting on Climate organised by the President of the European 
Parliament and the President of the Portuguese Parliament 

 
• Thursday, 04.10.2007, 09:00-12:30 

 Consideration of amendments to COP 13 draft resolution 
 Exchange of views with Mr Hans-Gert Poettering, President of the European 

Parliament 
 

• Thursday, 04.10.2007, 15:00-18:30 
2nd thematic session: The Climate Protection Challenge post-2012 
 

• Monday, 22.10.2007, 19:00-20:30 
 Vote on COP 13 draft resolution 

 
• Monday, 05.11.2007 - Wednesday, 07.11.2007  

 Delegation visit to China 
 

• Monday, 19.11.2007, 15:00-18:30  
3rd thematic session: Social and economic dimension, R&D, new technologies, 
transfer of technologies, innovation and incentives 

 
• Wednesday, 12.12.2007 - Saturday, 15.12.2007 

EP delegation to the Thirteenth Conference of the Parties to the UN-Convention on 
Climate Change (COP 13) - Bali, Indonesia 

 
• Monday, 17.12.2007, 15:00-18:30  

 Outcome of COP 13 Bali - Exchange of views  
 

• Wednesday, 23.01.2008, 15h00-18h30  
 Exchange of views with Minister Podobonik, Slovenian Minister for Environment 
 Consideration of draft resolution on adaptation 
 Adoption of draft resolution on outcome of COP 13 
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• Monday, 28.01.2008, 15h00-18h30  

 Consideration of Florenz draft interim report 
 

• Tuesday, 29.01.2008, 15h00-18h30  
4th thematic session: Climate change and the world's water with special focus on 
sustainable development, land use, land use change and forests 
 

• Monday, 04.02.2008 - Friday, 08.02.2008 
 Delegation visit to India and Bangladesh 
 

• Monday, 18.02.2008, 19h00-20h00  
 Consideration of amendments to draft resolution on adaptation  

 
• Monday, 3.03.2008, 15h00-18h30  

5th thematic session: Sources of emission from the industry and energy sector and 
transport emissions at global level 

 
• Monday, 10.03.2008, 21h00-22h30  

 Consideration of amendments to Florenz draft interim report 
 

• Wednesday, 26.03.2008, 15h30-19h00 
6th thematic session: How to engage other main actors - climate change, 
adaptation in third countries and global security 

 
• Thursday, 27.03.2008, 9h00-12h30  

 Vote on draft resolution on adaptation 
 

• Tuesday, 1.04.2008, 9h00-12h30 
 Vote on Florenz draft interim report 

 
• Monday, 28.04.2008 - Wednesday, 30.04.2008  

 Delegation visit to United States 
 

• Thursday, 29.05.2088,   
7th thematic session:  Meeting the climate commitments: addressing 
competitiveness, trade, financing and sustainable employment in a European and 
global context  

 
• Thursday, 12.06.2008 - Friday, 13.06.2008 

Citizens' Agora on Climate Change 
 

• Monday, 23.06.2008, 15h00-18h30   
• 8th thematic session: Achieving significant CO2 emission reductions in short time: 

learning from Best Practices regarding successful policies and technologies 
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• Tuesday, 24.06.2008, 9h00-12h30  
 Report back by Commission on UNFCCC AHW negotiation sessions  
 First exchange of views without document on Florenz draft report 

 
• Monday, 14.07.2008, 15h00-17h30 

 Second exchange of views without document on Florenz draft report 
 
• Thursday, 17.07.2008, 11h00-12h30  

 Exchange of views with Minister Borloo, Minister of Environment, Energy and 
Sustainable Development of France 

 
• Monday, 15.09.2008, 15h00-18h30 

 First consideration of Florenz draft report  
 

• Thursday, 18.09.2008, 9h00-12h30 
 Second consideration of Florenz draft report  

 
• Monday, 29.09.2008 - Wednesday, 1.10.2008  

 Delegation visit to Russia 
 

• Wednesday, 8.10.2008, 16h00-18h30 
 Exchange of views with Ms Hedegaard, Minister for Climate Change and Energy 

(Denmark), Mr Nowicki, Minister for Environment (Poland) and Commissioner 
Dimas 

 
• Monday, 20.10.2008 (STR - time tbc) 

 Consideration of amendments to Florenz draft report 
 

• Tuesday, 04.11.2008, 9h30-12h30  
 Consideration of amendments to Florenz draft report 

 
• November STR (tbc) 

Briefing by Commissioner Dimas in preparation to COP14 
 

• Thursday, 20.11.2008 - Friday, 21.11.2008 (Strasbourg) 
Joint Parliamentary Meeting on Energy and Sustainable Development  

 
• Tuesday, 2.12.2008, 15h00-18h30  

 Adoption of Florenz draft report 
 

• 10-12.12.2008  
EP delegation to the Fourteenth Conference of the Parties to the UN-Convention on 
Climate Change (COP 14) - Poznan, Poland 
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• Thursday, 18.12.08 (STR - time tbc) 

 Exchange of views on outcome of COP 14 
 

*** 
 

February 2009 part-session: Plenary vote on Florenz final report 
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ANNEX 2 : THEMATIC SESSIONS HELD BY 
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE 

 
 
1st THEMATIC SESSION, "Climate Impact of different levels of warming", Monday, 
10.09.2007, 15:00-18:30 
 
Theme leader: Vittorio Prodi 
 
Key-note speaker:  
Prof. Hans Joachim SCHELLNHUBER 
Director of the Potsdam Institute for Climate Impact Research, Germany 
 
Experts: 
Prof. Dr. Richard LINDZEN  
Professor of Meteorology at the Massachusetts Institute of Technology 
 
Michel JARRAUD  
Secretary General of the World Meteorological Organisation, Switzerland 
 
Prof. Javier MARTIN VIDE 
University of Barcelona 
 
Dr. Malte MEINSHAUSEN  
Institute for Climate Impact Research, Germany 
 
Dott.ssa Cristina SABBIONI  
Istituto Scienze dell’Atmosfera e del Clima, Italy 
 
Prof. Sir Brian HOSKINS   
Dept. of Meteorology at the University of Reading, United Kingdom  
 
Prof. Jean-Pascal VAN YPERSELE  
Vice-Chair of  IPCC Working Group II,  
Catholic University of Louvain, Belgium 
 
Prof. Dr. Robert WATSON 
School of Environmental Sciences,  
University of East Anglia, United Kingdom 
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2nd THEMATIC SESSION, "The Climate Protection Challenge post-2012", Tuesday, 4.10 
2007, 15:00-18:30 
 
Theme leader: Satu Hassi 
 
Key-note speakers: 
John ASHTON 
Special Representative on Climate Change of the UK Foreign and Commonwealth Office 
 
Yvo DE BOER,  
Executive Secretary of the UN Framework Convention on Climate Change 
 
Experts: 
H.E. Takekazu KAWAMURA  
Ambassador, Mission of Japan to the EU, Brussels, Belgium 
 
H.E. C. Boyden GRAY  
Ambassador, Mission of the United States of America to the EU, Brussels, Belgium  
 
Ronglai ZHONG 
Minister Counsellor of the Mission of the People's Republic of China to the EU, Brussels, 
Belgium 
 
Karsten NEUHOFF 
Faculty of Economics 
University of Cambridge 
 
Nick CAMPBELL 
Chair, International Chamber of Commerce Climate Change Task Force, Paris, France 
 
Katherine WATTS 
Policy Officer, Climate Action Network (CAN), Brussels, Belgium 
 
Chris MOTTERSHEAD 
Distinguished Advisor, Energy and the Environment, BP, United Kingdom 
 
Andrei MARCU 
Chief Executive, International Emissions Trading Association (IETA), Brussels, Belgium 
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3rd THEMATIC SESSION, "The social and economic dimension, R & D, new 
technologies, transfer of technologies, innovation and incentives", Monday 19.11.2007, 
15:00-18:30 
 
Theme leader: Philippe Busquin 
 
Key-note speakers: 
Prof. Carlo RUBBIA 
Nobel Prize for Physics 
 
Günter VERHEUGEN 
Vice-President of the European Commission 
 
Experts: 
Kevin ANDERSON,  
Professor, Tyndall Center, University of Manchester 
 
Stefan  MARCINOWSKI,  
Member of Board of Executive Directors, BASF AG 
 
Graeme SWEENEY,  
Executive Vice-President of Future Fuels and CO2, Shell  
 
Bernard FROIS,  
CEA Grenoble 
 
Milan NITZSCHKE,  
CEO, German Renewable Energy Federation (BEE) 
Solarworld  AG, Authorized Representative 
 
 
4TH THEMATIC SESSION, "Climate change and the world's water, with a specific focus 
on sustainable development, land use change and forests", Tuesday, 29.01.2008, 15:00-
18:30 
 
Theme leader:  Cristina Gutiérrez-Cortines 
 
Key-note speaker: 
Kaveh ZAHEDI 
UNEP Deputy-Director and Climate Change Coordinator 
 
Experts: 
Dr. Franz FISCHLER 
President of Ecosocial Forum Europe  
 
Dr. Henning STEINFELD 
Head of the livestock sector analysis and policy branch at the UN Food and Agriculture 
Organization (FAO)  
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John LANCHBERY 
Principal Climate Change Advisor at the Royal Society for the Protection of Birds  
 
Prof. Riccardo PETRELLA 
International Committee for the World Contract on Water  
 
Prof. John A. DRACUP 
Professor at the University of California, Berkeley  
 
Prof. Seppo KELLOMAKI 
Dean of Faculty of Forest Sciences, University of Joensuu  
 
 
5TH THEMATIC SESSION, "Source of emission from the industry and energy sector and 
transport emissions at a global level", Monday, 3.3.2008, 15.00 – 18:30 
 
Theme leader: Etelka Barsi-Pataky 
 
Experts: 
Gordon MCINNES 
Deputy Director, European Environment Agency 
 
Philippe EYDALEINE 
Senior Vice President European Affairs, Air France - KLM  
 
Matthias WISSMANN 
President of VDA 
 
Jos DINGS 
Director of T&E, The European Federation for Transport and Environment 
Christian AZAR 
Professor of Energy and Environment, Professor of Sustainable Industrial Metabolism, 
Chalmers University of Technology 
 
Lars Göran JOSEFSSON 
CEO, Vattenfall  
 
Felix MATTHES 
Dr. rer.pol. Dipl.-Ing., Öko-Institut (Institute for Applied Ecology)  
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6TH THEMATIC SESSION, "How to engage other main actors - climate change, 
adaptation in third countries and global security", Wednesday, 26.3.2008, 15:30-19:00 
 
Theme leader: Justas Vincas Paleckis 
 
Key-note speaker: 
Dr. Rajendra K. PACHAURI  
Chairman of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007 Nobel Peace Prize 
laureate 
 
Experts: 
Prodipto GHOSH 
Member of the India's National Council on Climate Change, chaired by the Prime Minister, 
former Secretary in the Ministry of Environment and Forest, India  
 
Rubens BORN 
Vitae Civilis, Brazil 
 
Amjad ABDULLA 
Environment Ministry, Maldives 
 
Frank ACKERMAN 
Stockholm Environment Institute and Global Development and Environment Institute, Tufts 
University 
 
Tapani VAAHTORANTA  
Finnish Institute for International Affairs, Helsinki 
 
 
7TH THEMATIC SESSION, "Meeting the Climate Commitments: Addressing 
Competitiveness, Trade, Financing and Sustainable Employment in a European and 
Global Context", Thursday, 29 May 2008, 15.00 – 18.30 
 
Theme leaders: Lambert van Nistelrooij andRobert Goebbels 
 
Key-note speaker: 
Pascal LAMY 
Director-General of the World Trade Organisation 
 
Experts: 
Matthew STILWELL 
European Director of the Institute for Governance and Sustainable Development 
 
René VAN SLOTEN 
Executive Director Industrial Policy, CEFIC (European Chemical Industry Council) 
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Adam JACKSON 
Climate Change Director, Tesco 
 
John MONKS 
Secretary General, ETUC 
 
Michele DE NEVERS 
Senior Manager, Environment Department, World Bank 
 
Mike MATHIAS 
Chair, CONCORD Policy Forum 
 
 
8TH THEMATIC SESSION, "Achieving significant CO2 emission reductions in short 
time: learning from best practices regarding successful policies and technologies", Monday 
23 June 2008, 15:00 – 18:30 
 
Theme leader: Bairbre de Brún 
 
Key-note speaker: 
Ken LIVINGSTONE 
Former Mayor of London 
 
Experts: 
Frederic XIMENO I ROCA 
Director General for Environmental Policies and Sustainability, Generalitat of Cataluña 
 
Mark HARBERS 
Rotterdam Climate Initiative, City Councillor (Wethouder) 
 
Gösta GUSTAVSSON 
Vice Mayor of Linköping, Sweden 
 
Carin Ten Hage 
Director Programme "Planet Me" 
TNT  
 
Neil HARRIS 
Head of Green IT and Sustainability, CISCO Europe 
 
Franco MIGLIETTA 
Associate Professor, Department of Nuclear and Theoretical Physics, Research Director at the 
Institute of Biometeorology of CNR, Firenze 
 

*** 
 
All documents related to the Thematic Sessions can be found on : 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/hearingsCom.do?language=EN&body=CLIM 
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ANNEX 3 : DELEGATION VISITS OF THE TEMPORARY COMMITTEE ON 
CLIMATE CHANGE 

 

Place Date Chair of the Delegation 

Beijing, China 05.11.- 07.11.2007 Guido Sacconi 

EP-delegation 
to COP 13, 

Bali 

11.12.- 15.12.2007 Alejo Vidal-Quadras 

Delhi, India / 

Dhaka, 
Bangladesh 

04.02. - 07.02.2008 Guido Sacconi 

Romana Jordan Cizelj (for the 
Bangladesh part) 

Washington, 
US 

28.04. - 30.04.2008 Guido Sacconi 

Moscow, 
Russia 

29.09.-  01.10.2008 tbc 

EP-delegation 
to COP 14, 

Poznan 

10.12.- 12.12.2008 tbc 

 
 

All documents related to the Delegation visits, including the summary reports, can be found 
on: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/publicationsCom.do?language=EN&body=CLIM  
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ANNEX 4 : PARTICIPATION OF THE TEMPORARY COMMITTEE 
ON CLIMATE CHANGE IN THE WORK OF PARLIAMENTARY DELEGATIONS 

 

Meeting  Date CLIM representatives 

EP-China Interparliamentary Meeting  

 

Bejing and Tibet, 

 23-29 June 2007 

Fiona HALL reported 
back to CLIM 

EP-South Africa interparliamentary 
meeting 

Strasbourg,  

5-6 September 2007 

Guido SACCONI, 
Chairman 

COP 8 to the UN Convention to combat 
desertification 

 

Madrid,  

11-14 September 2007 

Roberto MUSACCHIO, 
vice-chairman, reported 
back to CLIM 

EP-China Interparliamentary Meeting  

 

Strasbourg, 

 26-27 September 2007 

Fiona HALL reported 
back to CLIM 

EP delegation for relations with India Brussels,  

21 November 2007 

Guido SACCONI, 
Chairman 

Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 

EP-Canada interparliamentary meeting Brussels, 

22 November 2007 

Guido SACCONI, 
Chairman 
 

Baltic Sea Parliamentary Conference 
(BSPC), working group on energy and 
climate change 

Tallinn,  

5 February 2008 

Paul RÜBIG, EP 
representative in the 
working group 

EP-Mexico interparliamentary meeting Strasbourg, 

22 May 2008 

Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 

Elisa FERREIRA 

EP-US interparliamentary meeting 

  

Ljubljana, 

 24-26 May 2008 

Romana JORDAN 
CIZELJ to report back to 
CLIM 

EP-Japan interparliamentary meeting Brussels, 

3 June 2008 

Guido SACCONI, 
Chairman 

Romana JORDAN 
CIZELJ 
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ANNEX 5 : PRESS ACTIVITIES BY 
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE 

 
 
 

PRESS CONFERENCES HELD IN THE CONTEXT OF CLIM ACTIVITIES  

Subject  Date Participants 

CLIM 1st thematic session 
Brussels,  

10 September  2007 

Guido SACCONI, Chairman 
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur 
Vittorio PRODI, theme-leader 
Prof. Hans-Joachim 
SCHELLNHUBER, key-note 
speaker 

Delegation visit to Bejing Bejing,  
7 November 2007 

Guido SACCONI, Chairman  

Vincenzo LAVARRA, Bairbre de 
BRÙN, Anne LAPERROUZE, 
members of the delegation 

Adoption of resolution in view 
of COP 13  

Strasbourg,  

14 November 2007 

Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 13 
Guido SACCONI, CLIM 
Chairman 
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur  
Satu HASSI, rapporteur on COP 
13 

CLIM 3rd thematic session 
Brussels,  

19 November  2007 

Guido SACCONI, Chairman 
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur  
Philippe BUSQUIN, theme-leader 
Prof. Carlo RUBBIA, key-note 
speaker 
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In the context of the COP 13 Climate negotiations: 

 

Joint Press Conference with 
Commission 

 

Bali, 11 December 
2008  

Commissioner Dimas 
Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 
13 
Miroslav OUZKÝ, Co-Chairman 
EP delegation to COP 13 

 

EP Press Conference on round-
table of parliamentarians 

Bali, 12 December 
2008 

Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 
13 
Guido SACCONI, Co-Chairman 
EP delegation to COP 13 
Karl-Heinz FLORENZ, EP 
speaker at round-table  
 

Joint Press Conference with 
Council and Commission 

Bali, 15 December 
2008 

statement read on behalf of Guido 
SACCONI, Co-Chairman EP 
delegation to COP 13 

Delegation visit to Delhi 
 

Delhi,  
5 February 2008 

Guido SACCONI, Chairman  

Romana JORDAN CIZELJ, Co-
Chairman of the delegation 

Neena GILL, Chairman of the 
delegation for relations with India

CLIM 6th thematic session  
Brussels,  

26 March  2008 

Guido SACCONI, Chairman 
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur  
Justas Vincas PALECKIS, 
theme-leader 
Dr. Rajendra K. PACHAURI, 
key-note speaker 

Delegation visit to Washington Washington,  
30 April 2008 

Guido SACCONI, Chairman  

Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 

Adoption of CLIM interim 
report 

Strasbourg,  
21 May 2008 

Guido SACCONI, Chairman 

Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur  
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CLIM 8th thematic session 
Brussels,  

23 June 2008 

Guido SACCONI, Chairman 
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur  

Bairbre DE BRÚN, theme-
leader 
Ken LIVINGSTONE, key-note 
speaker 

Presentation of results of 
Eurobarometer survey 

Brussels,  
11 September 2008 

Commissioner Wallström 

Guido SACCONI, Chairman 

Delegation visit to Moscow Moscow,  
1 October 2008 (tbc) tbc 
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ANNEX 6 : OTHER ACTIVITIES BY 
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE 

 

RELATIONS WITH NATIONAL PARLIAMENTS 

Meeting  Date CLIM 
representatives 

Joint Parliamentary Meeting on climate 
change Brussels, 1-2 October 2007 EP activity - several 

CLIM members 

Hearing and exchange of views with EU 
delegation of French National Assembly  Paris, 17 October 2007 

Guido SACCONI, 
Chairman 
Karl-Heinz 
FLORENZ, 
rapporteur  

Meeting of the Chairpersons of the 
committees responsible for energy and the 
environment from the national parliaments 
and the European Parliament organised by 
the Slovenian National Assembly 

Ljubljana,  

20-21 January 2008 

Guido SACCONI, 
Chairman 

Joint Parliamentary Meeting on energy 
and sustainable development 

Strasbourg,  

20-21 November 2008 

EP activity - several 
CLIM members 

 
 

PARTICIPATION TO INFORMAL COUNCILS 

Informal Environment Council 
Ljubljana/Brdo 

10-12 April 2008 

Hans BLOKLAND represented 
both ENVI and CLIM 

Informal Environment /Energy 
Council Paris, 3-5 July 2008 Guido SACCONI, Chairman 

 
 

RELATIONS WITH LOCAL AUTHORITIES 

Final session of the Catalan 
Convention on Climate Change 
organised by the government of 
Catalunya 

Barcelona,  
14 February 2008 Guido SACCONI, Chairman 
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RELATIONS WITH CIVIL SOCIETY 

Agora on climate change Brussels, 12-13 June 
2008 

EP activity - several CLIM 
members 

International Expo 2008, 
European Day 

Zaragoza,  
5 September 2008 

Roberto Musacchio, Vice-
Chairman 

 
 

OTHER ACTIVITIES 

Request for an Eurobarometer survey on 
Europeans´attitudes towards climate 
change 

to be delivered end of 
August 2008  

Request to the EP Bureau to ask the 
Secretary-General to look into the 
possibility of setting-up within the EP a 
scheme for emissions offsetting 

letter by CLIM Chairman 
of 31.3.2008  
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ANNEX 7 : STUDIES AND BRIEFING PAPERS REQUESTED BY 
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE 

 

Joint Parliamentary meeting on Climate change and climate change related 
legislation 
National Legislation and national initiatives and programmes (since 2005) on topics 
related to climate change 
By IEEP, 03/09/07 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=17631 
This study presents national legislation, initiatives and programmes recently launched by EU 
Member States and EEA countries to tackle climate change. Lessons learnt from 'good' EU 
practices and efforts aimed at halting the loss of biodiversity and the fight to climate change 
indicate that these initiatives were not successful, mainly due to weak implementation (e.g. 
the lack of financial resources) and lack of political will. The various legislation, initiatives 
and programmes have been collected via a questionnaire sent out by the European Parliament 
through the ECPRD network to the different National Parliaments. This network is especially 
designed to facilitate the exchange of information between national parliaments and the 
European Parliament. The overall material has been processed, the main results are presented 
in comparative tables and the information within these tables and ‘interesting practices’ are 
briefly discussed. 
 
Climate change legislation and initiatives at EU level 
By Copenhagen Economics, 01/10/07 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18835 
The study was to review current and prospective EU climate policy related legislation and 
initiatives and provide recommendations for future policies. It evaluates current performance 
and puts forward options for reform in the post-2012 regime. For policy actions already 
affecting the commitment period up to 2012, three priorities are underlined all with the aim of 
improving the cost-effectiveness of climate policies: create a better functioning internal 
market for energy, take a more selective approach to regulatory energy standards, and use 
more market based mechanisms to reduce road transport emissions. For the period post 2012, 
two issues are stressed: the needed reform of the ETS, and the challenges involved in 
distributing the target reductions among member states. 

 
Climate Change Legislation and Initiatives at International Level and Design options for 
Future International Climate Policy 
By Ecofys, 05/12/07 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18491 
This study provides background information for the Conference of the Parties (COP) to the 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the Conference 
of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (COP/MOP) in 
December 2007 in Bali, Indonesia. It discusses the major issues under discussion at the start 
of the official negotiation of an international post 2012 framework agreement, initiated at the 
COP/MOP meeting in Bali and to be reached by 2009. The study provides an overview an 
assessment of the approaches that can be taken in a future international agreement on climate 
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change. The study includes a review of climate change policies of major countries (European 
Union, USA, Japan, Russia, China, India, Brazil) and private and non-governmental 
initiatives as well as the extent to which they are implementing their existing commitments 
under the Kyoto Protocol. Future international climate policy is discussed in various 
international processes in addition to the UNFCCC, including the Gleneagles G8 plus 5 
process, the Asia-Pacific Partnership (AP6), the United Nations High-Level Climate Change 
Talks, the US major emitters initiative and the Greenland/South Africa/Sweden Ministerial 
dialogue on climate change. 

Social and economic dimension, R&D, new technologies, transfer of 
technologies, innovation and incentives 
Burden Sharing - impact of climate change mitigation policies on growth and jobs 
By IEEP, 15/03/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19998 
This report provide a synthesis and review of existing studies addressing the impact of climate 
change mitigation polices on growth and jobs in different economic sectors (energy, iron and 
steel, cement, transport, construction). It looks at the implications of different mitigation 
scenarios for 2020 and beyond. The study reveals that, according to many literature sources, 
mitigation policy will lead to job creation in some sectors (e.g. related to RES, energy 
efficiency, CCS, etc), while some jobs will be lost in others (e.g. related to fossil fuels and 
production of inefficient products). In general, the studies highlight that the overall net effect 
is likely to be positive, as jobs in less labour intensive industries could be replaced by jobs in 
more labour intensive ones, or in sectors with longer value chains. Furthermore, it appears 
that the average cost of mitigation is usually considered relatively small, in the order of no 
more than 1% of GDP – with changes to assumptions resulting in slightly higher and lower 
estimates. Aggregated EU GDP could even slightly increase thanks to positive restructuring 
of the economy, such as the opening of profitable new markets (e.g. RES, CCS technologies 
and fuel efficient vehicles). 

Climate change and the world's water with special focus on sustainable 
development, land use, land use change and forests 
Climate change–induced water stress and its impact on natural and managed 
ecosystems 
By IEEP, 07/01/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19073 
This study has shown that much of the impact anticipated from climate change can be 
attributed to changes in water regimes. The simple summary is to say that this means in some 
places there will be too much water, in other places not enough; but the story is more complex 
– shifts in the timing of runoff due to early snow melt; increased annual average precipitation 
but falling in winter instead of during the growing season; interactions with rising CO2 levels 
and temperatures that can benefit certain plant species, but only up to a point. Preparing for 
and responding to climate impacts will require reviewing approaches to natural and managed 
ecosystems, for example through the lens of ecosystem services, by which greater emphasis is 
placed on the preservation of healthy ecosystems; and through sustainable agricultural and 
forestry practices that can lend to rather than working against climate resilience and species 
health. 
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Forestry and climate change: potential for carbon sequestration 
By Goossens, Policy Dept. A 
(only internal; available upon request) 
The note aims to give some exact figures and data on - amongst others - global forest 
resources, deforestation and carbon stock in vegetation, supplementing the study requested 
and commissioned by the European Parliament to IEEP on "Climate change - Induced water 
stress and its impact on natural and managed ecosystems". The briefing note highlights the 
potential of forestry to contribute to climate change mitigation through carbon sequestration. 
 

Sources of emission from the industry and energy sector and transport 
emissions at global level 
An overview of global greenhouse gas emissions and emissions reduction scenarios for 
the future 
By IEEP, 15/02/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19411 
This study focuses on carbon dioxide (CO2) emissions from fossil fuels. Key drivers of these 
emissions are activity, economics, energy intensity and carbon intensity. As reducing GDP or 
population is not a likely aim of climate policy, the primary means of affecting emissions is to 
change the last two of the four factors: reducing the amount of energy needed per GDP, and 
decarbonising the fuel mix. The study tries to quantify current greenhouse emissions and 
anticipate their future evolution which are important analytical inputs for policymaking.  

How to engage other main actors - climate change, adaptation in third 
countries and global security  
State of play of post-Bali negotiations 
By Ecofys, 15/03/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19955 
The note summarises the status of negotiations after the Bali meeting (COP 13/CMP 3) of 
December 2007, and presents the issues at stake for building the elements of a future climate 
agreement: on mitigation the specification of “measurable, reportable and verifiable 
nationally appropriate mitigation commitments or actions” for developed countries (most 
likely continuing the emission reduction targets under the Kyoto Protocol);. on adaption, the 
difficult issue is to define exactly which adaptation activities should be supported by the 
international system and how developing countries would be able to apply for support; on 
technology, a comprehensive framework for technology transfer has been decided and ways 
to assess the effectiveness of technology transfer are being developed; on finance, the 
challenge is to create a constant flow of financial resources, substantially larger than the 
currently available funds, and independent of government budgets. 

 

Engaging developing countries in climate change negotiations 
By IEEP, 26/03/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=20148  
Engaging the developing world has become increasingly more important and urgent. This 
paper explores the possible ways to attract developing countries on board in addressing 
climate change and reducing their own emissions. The paper addressed the following issues: 
the division of the world into Annex I/B and non Annex I/B countries; the lack of 
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commitment globally to defining a long-term objective on when climate change becomes 
dangerous for the earth and defining a pathway towards achieving such a long-term goal; the 
limited resources available in the multiple funds especially for adaptation; the Clean 
Development Mechanism (CDM); the slow rate at which technology transfer and capacity 
building; land-use and deforestation; and adaptation. The paper concludes with a menu card 
of policy options and a set of recommendations on a long-term objective, on policies and 
measures. 
 
Engaging emerging economies - Removing barriers for technology cooperation 
By Wuppertal Institute, 26/03/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19911 
For emerging economies technology transfer is crucial in order to ensure a steady energy 
supply for their rapid economic development. Energy demand in these countries is growing 
fast, particularly in India and China.. To ensure that the economic growth is not coupled with 
the high GHG emission growth, technology transfer of low-carbon technologies and 
technology avoiding negative impact on adaptation is essential. The briefing gives an 
overview of key partnerships and points the barriers that technology transfer is facing and 
examples for appropriate tools that can help to overcome the remaining obstacles and 
promote technology transfer and climate change-related projects.  
 
Linking the EU ETS with other Emissions Trading Schemes 
By Wuppertal Institute, 26/03/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19802 
In this note, different options of linking the EU ETS with other emissions trading schemes are 
quantitatively and qualitatively assessed, as well as the economic and environmental impacts 
and the design implications of these options. Economic analysis shows the important role of 
cap-setting and global emissions constraints for the economic impacts of linking the EU ETS 
internationally. The institutional analysis shows that several design issues of emerging 
schemes have important implications for the equity, the economic and the environmental 
effectiveness in a combined scheme. The report concludes that these problematic issues 
fundamentally flow from countries’ level of ambition as regards climate protection and that 
linking should therefore only be sought between countries which have a comparably 
ambitious climate policy outlook. 
 
Engaging the US & other industrialized countries: US climate change policy 
By World Resources Institute, 26/03/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19959 
The United States’ cumulative GHG emissions have continue to be among the world’s largest 
– topped only by the rise in Chinese emissions on an annual basis. Due to lack of leadership at 
the federal level, the U.S. still does not have a comprehensive plan to reduce emissions. In the 
absence of a national direction, many regions, states, and municipalities have begun to 
implement policies to reduce emissions on their own and in concert with other regions, states, 
and municipalities. The policies addressing a variety of sectors – in particular the electricity 
and transportation sectors and many aim to increase energy efficiency and renewable energy 
use are presented in this note. These efforts are complemented by action in the private and 
nongovernmental sectors and, in part driven by local and business initiatives, new proposals 
for legislation in the U.S. Congress. The paper also presents the U.S. Presidency candidates 
policy perspectives in the field of climate change. 



 

PR\728472LV.doc 63/66 PE407.892v01-00 

                                                      Ārējais tulkojums LV 

Meeting the Climate commitments: Addressing competitiveness, trade, 
financing and sustainable employment in a European global context 
Competitive distortions and leakage in a world of different carbon prices 
Compilation of briefing notes by several authors, 04/07/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=21551 
Effective climate policy in Europe requires early commitment to ambitious emission 
reduction targets, with tight emission caps and rapid shifts towards auctioning of emissions. 
This guides a transition to a low carbon economy, provides growth opportunities for 
innovative sectors and technologies, and demonstrates leadership to drive international 
climate policy. Whether or not an agreement is reached at the Copenhagen in 2009, it is very 
unlikely that a single global price for carbon will prevail. A frequently voiced concern is that 
states with stringent climate policies will place domestic industries at a disadvantage relative 
to competitors in states with less ambitious climate efforts. This study compilation is an 
attempt to present the policy options available in this possible future situation of different 
levels of ambitions in climate policies. This is done in 5 chapters by different authors, from 
different points of views and academic disciplines. The study compilation asks the question 
whether competitive distortions and leakage, either in CO2 or employment, present a realistic 
danger in a world of different carbon prices. 

 
Climate change financing in developing countries 
Compilation of briefing notes by several authors 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studiesCom/download.do?file=21631#se
arch=%20Climate%20change%20financing%20in%20developing%20countries%20 

Part 1 the report assesses the interaction between climate change financing and development 
aid: what are the impacts of those policies today, and what are potential incoherencies in the 
different intervention areas of development assistance with regards to climate change 
adaptation and mitigation objectives and development objectives. Part2 provides an overview 
of EC programmes and international EC funded financing initiatives aimed at developing 
countries in the field of climate change mitigation and adaptation (objective, allocated 
budgets and financing mechanisms) and recommendations to improve coherence and 
effectiveness of the different EC mechanisms. Part 3 assesses the mechanisms for 
mainstreaming of adaptation and mitigation of climate change in development policies and 
programmes at EU and international level and for climate risk assessment and 
recommendations for improvement (EU/donor perspective). Part 4 assesses the mechanisms 
for mainstreaming of adaptation and mitigation into development projects on a national and 
local level and recommendations for improvement (recipient countries perspective) 

 

Achieving significant CO2 emission reductions in short time: learning from 
Best Practices regarding successful policies and technologies 
Sustainable cities: Best practices on CO2 savings in urban areas - Building efficiency, 
household emissions and energy use 
By Wuppertal Institute, 23/06/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN  
In Europe, numerous good practice examples related to emission reductions in cities can be 
found. A high number of cities and towns have implemented local energy action plans, local 
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emission reduction targets or even plan to become carbon neutral. These targets usually 
include a whole package of different measures and instruments. The aim of the following 
compilation is to identify medium-scale examples that are innovative, show short-term 
emission reductions and are replicable to other urban areas throughout Europe. The focus lies 
on energy efficiency in buildings, household emissions and energy use.  
 

Delegations 
China and climate change: Impacts and policy responses 
By Prof Ash, London University, 01/10/07 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18039 
This briefing paper seeks to demonstrate that the challenges for China posed by climate 
change are real. The consequences of global warming are already apparent. The scientific 
evidence of investigations by Chinese and international bodies overwhelmingly indicates that 
the threat to the sustainability of China’s future social and economic development, as well as 
to fragile ecosystems, will intensify. That the Chinese government recognises the scale of the 
problems that China faces as a result of climate change is beyond doubt, as is its commitment 
to address those problems, subject to its insistence that industrialised countries bear the major 
responsibility in meeting the challenges of global warming. More questionable, however, is 
whether the policies Beijing has so far put in place will be capable of halting, let alone 
reversing, the recent inexorable and accelerating increase in China’s GHG emissions. 
 
China's energy policy in the light of climate change, and options for cooperation with 
the EU 
By Prof. Holslag, 01/10/07 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18035 
This paper briefly introduces China’s new comprehensive energy security policy. 
Subsequently, it sheds a light on how the European Union tries to take advantage of this 
move, by stepping up its efforts to promote green energy and simultaneously tapping China’s 
vast market. Afterwards, an assessment is made of the success of this European approach for 
wind and solar energy, clean coal technologies, natural gas, hydropower and bio-fuel and 
recommendations for EU policy in this area are provided. 
 
Climate Change and India: Impacts, Policy Responses and a Framework for EU-India 
Cooperation 
By Dr Kumar, TERI-Europe, 24/01/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19208 
The briefing note provides a brief overview of the impacts that climate change is having on 
the Indian economy, government policies that are in place that assist in adaptation to climate 
change in sectors, India’s contribution to global greenhouse gases and mitigation efforts 
currently underway and indicative areas for collaboration between the EU and India on 
adaptation to climate change as well as on mitigation efforts.  
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Climate Change Impacts and Responses in Bangladesh 
By Dr. Huq, International Institute for Environment and Development, 24/01/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19195 
Bangladesh is one of the most vulnerable countries to climate change because of its 
disadvantageous geographic location; flat and low-lying topography; high population density; 
high levels of poverty; reliance of many livelihoods on climate sensitive sectors, particularly 
agriculture and fisheries; and inefficient institutional aspects. Many of the anticipated adverse 
affects of climate change, will aggravate the existing stresses that already impede 
development in Bangladesh, particularly by reducing water and food security and damaging 
essential infrastructure. This briefing note describes the country characteristics that make it 
particularly vulnerable to climate change, before outlining the main climate change impacts 
that are of concern. These impacts are discussed in relation to their adverse effects on 
different sectors. Finally, the national and international policy responses to manage these 
effects are outlined. 
 
Engaging the US & other industrialized countries: US climate change policy 
By World Resources Institute, 26/03/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19959 
The United States’ cumulative GHG emissions have continue to be among the world’s largest 
– topped only by the rise in Chinese emissions on an annual basis. Due to lack of leadership at 
the federal level, the U.S. still does not have a comprehensive plan to reduce emissions. In the 
absence of a national direction, many regions, states, and municipalities have begun to 
implement policies to reduce emissions on their own and in concert with other regions, states, 
and municipalities. The policies addressing a variety of sectors – in particular the electricity 
and transportation sectors and many aim to increase energy efficiency and renewable energy 
use are presented in this note. These efforts are complemented by action in the private and 
nongovernmental sectors and, in part driven by local and business initiatives, new proposals 
for legislation in the U.S. Congress. The paper also presents the U.S. Presidency candidates 
policy perspectives in the field of climate change. 
 
Russia and climate change 
By IEEP, 15/09/08 
Study will be available by end of July 2008. 
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ANNEX 8 : WORKING DOCUMENTS DRAWN UP IN THE CONTEXT OF THE 
ACTIVITIES OF THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE 

Working Documents on Thematic Sessions 
No 1  on Climate Impact of different levels of warming by Vittorio Prodi, theme-leader 
No 2  on The Climate Protection Challenge Post-2012 by Satu Hassi, theme-leader 
No 3  on The social and economic dimension R & D, New Technologies, transfer of 

technologies, innovation and incentives by Philippe Busquin, theme-leader 
No 4  on Climate change and the world's water, with a specific focus on sustainable 

development, land-use change and forests by Cristina Gutiérrez-Cortines, theme-
leader 

No 5  on Sources of Emission from the Industry and Energy Sector and Transport 
Emission at Global Level by Etelka Barsi-Pataky, theme-leader 

No 6  on How to engage other main actors - climate change, adaptation in third countries 
and global security by Justas Vincas Paleckis, theme-leader 

No 7  on Meeting the climate commitments: addressing Competitiveness, Trade, Financing 
and Sustainable Employment in a European and Global Context by Lambert van 
Nistelrooij and Robert Goebbels, theme-leaders 

No 8  on Achieving significant CO2 emission reductions in short time: learning from best 
practices regarding successful policies and technologies by Bairbre de Brún, theme-
leader 

 

Working Documents by Karl-Heinz Florenz, Rapporteur 
No 9  on waste treatment and resource management as part of a climate protection strategy  
No 10  on water  
No 11  on fisheries  
No 12  on health 
No 13  on adaptation to the consequences of climate change 
No 14  on agriculture  
No 15  on livestock breeding 
No 16  on transport 
No 17  on forests 
No 18  on growth and employment  
No 19  on Carbon Dioxide Capture and Storage (CCS) 
No 20  on soil protection 
No 21  on energy efficiency in the building sector 
No 22  on energy 
No 23  on financing and budgetary affairs 

 
*** 

 
All working documents can be found on:  
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=CLIM 
 


