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B6-0000/2009

Eiropas Parlamenta rezolūcija par klimata politikas finansēšanu 

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā EK līguma 175. pantu,

– ņemot vēra Eiropas Parlamenta 2008. gada 17. decembrī pieņemto klimata un enerģijas 
paketi, jo īpaši Eiropas Parlamenta nostāju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai uzlabotu un paplašinātu 
Kopienas siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu1 un par 
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par dalībvalstu pasākumiem 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, lai izpildītu Kopienas saistības 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas jomā līdz 2020. gadam2,

– ņemot vērā 2008. gada 19.–20. jūnija un 2008. gada 11.–12. decembra Eiropadomes 
prezidentūras secinājumus, 

– ņemot vērā 2009. gada 4. janvāra rezolūciju ,,2050: „Nākotne sākas jau šodien —
ieteikumi ES turpmākai integrētai politikai saistībā ar klimata pārmaiņām”3,

– ņemot vērā ANO 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 Komisijas 2009. gada 28. janvāra paziņojumu ,,Kopenhāgenas sarunu mērķis 
— visaptverošs nolīgums par klimata pārmaiņām” (COM(2009)0039),

– ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

A. tā kā Kopenhāgenā 2009. gada decembrī ir jānoslēdz sarunas par visaptverošu 
starptautisko nolīgumu par klimata pārmaiņām saskaņā ar mērķi ierobežot planētas vidējās 
temperatūras pieaugumu, neļaujot tam pārsniegt 2ºC;

B. tā kā arvien vairāk zinātnieku atzīst, ka, lai izvairītos no bīstamajām klimata pārmaiņām, 
vajadzēs stabilizēt siltumnīcefekta gāzu koncentrācijas līmeni atmosfērā, nepārsniedzot 
350 ppmv CO2 ekvivalenta, kas ir ievērojami zemāks līmenis nekā iepriekš ieteiktais; 

C. tā kā Eiropas Savienība 2009. gada pavasara Eiropadomes sanāksmē vienosies par savu 
nostāju sarunās; 

D. tā kā Eiropas Savienība ir centusies uzņemties vadošo lomu cīņā pret globālo sasilšanu un 
pilnībā atbalsta UNFCCC sarunu procesu;

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0610.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0611.
3 Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0000.
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E. tā kā ES nesen pieņēma klimata pārmaiņu un enerģijas paketi, kurā ir iekļauti 
likumdošanas pasākumi, lai līdz 2020. gadam īstenotu vienpusēju siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazinājumu par 20 % salīdzinājumā ar līmeni 1990. gadā, apņemoties panākt 
samazinājumu par 30 %, ja Kopenhāgenā tiks panākts pietiekami tālākejošs starptautiskais 
nolīgums; 

F. tā kā jaunattīstības valstīs strauji pieaug emisijas, kuras tās nevar samazināt bez 
ievērojama tehniskā un finansiālā atbalsta;

G. tā kā ES emisiju tirdzniecības sistēma (ES ETS) var darboties kā paraugs emisiju 
tirdzniecības sistēmu izveidei citās attīstītās valstīs un reģionos; 

H. tā kā emisiju tirdzniecības kvotu izsolēs varētu gūt vērā ņemamus ieņēmumus, kurus 
turpmāk varētu izmantot, lai finansētu risku mazināšanas un pielāgošanās pasākumus 
jaunattīstības valstīs;

I. tā kā saskaņā ar nesenajām aplēsēm jauni ieguldījumi, kas nepieciešami emisiju 
samazināšanai pasaulē līdz 2020. gadam ir 175 000 miljoni eiro, no kuriem vairāk nekā 
pusi būtu jāiegulda jaunattīstības valstīs,

1. uzsver, ka Eiropas Savienībai ir jāsaglabā vadošā loma starptautiskajā klimata pārmaiņu 
politikā; 

2 aicina ES aktīvi panākt Kopenhāgenas nolīgumu, kurā ņem vērā jaunākos zinātniskos 
ziņojumus par klimata pārmaiņām, nosaka siltumnīcefekta emisiju koncentrācijas līmeņa 
stabilizācijas un vidējās temperatūra pieauguma ierobežošanas mērķus, kuri nodrošina 
pamatu iespēju izvairīties no bīstamajām klimata pārmaiņām un ļauj veikt regulārus 
pārskatus, lai nodrošinātu, ka mērķi ir saskaņā ar jaunākajiem zinātnes atklājumiem; 
atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu šajā jomā;

3. norāda, ka siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana jaunattīstības valstīs zemāk par 
noteiktajiem līmeņiem, būs lietderīga, lai ierobežotu vidējo globālo temperatūras 
pieaugumu zem 2ºC;

4. uzsver rūpnieciski attīstīto valstu atbildību sniegt pietiekamu finansiālo un tehnisko 
atbalstu jaunattīstības valstīm, lai tām dotu iniciatīvas apņemties samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, pielāgoties klimata pārmaiņu radītajām sekām un samazināt 
emisijas, kuras izraisa mežu izciršana un mežu degradācija; 

5. atgādina par minēto 2009. gada 4. februāra rezolūciju un īpaši par tām rezolūcijas daļām, 
kas veltītas starptautiskajai dimensijai un finansēšanai un budžeta jautājumiem;

6. pauž bažas par to, ka minētajā Komisijas paziņojumā trūkst precīzas norādes par ES 
finansiālās atbildības līmeni; aicina Padomi, apstiprinot sarunu pilnvaras Kopenhāgenas 
konferencei, noteikt reālas saistības par finansējumu, kas ir saskaņā ar pasaules mēroga 
centieniem, kuri nepieciešami, lai saglabātu klimata pārmaiņas +2C robežās; 

7. uzskata, ka šādās saistībās par finansējumu ir jāiekļauj, kā 2008. gada decembrī noteica 
Padome, nosacījums dalībvalstīm lielu daļu no ES ETS kvotu izsoles ieņēmumiem 
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izmantot darbību finansēšanai, lai mazinātu un pielāgotos klimata pārmaiņām 
jaunattīstības valstīs, kuras būs ratificējušas starptautisko nolīgumu; 

8. uzsver ka saistoši mērķi dotu ieguldītājiem iespēju labāk novērtēt ar klimata pārmaiņām 
saistītos riskus un iespējas un iesaistītu ieguldītājus projektos, kas paredzēti, lai panāktu 
gan klimata pārmaiņu mazināšanas, gan pielāgošanās mērķus; turklāt uzsver, ka ir 
nepieciešama skaidrība attiecībā uz privātā kapitāla nozīmi nepieciešamajos ieguldījumos, 
lai panāktu šos mērķus;

9. tomēr uzskata, ka ir ļoti svarīgi pieņemt daudz plašāku rīcības plānu par turpmāko 
finansējumu klimata politikai, kas attiektos uz visām atbilstošajām finansējuma jomām un 
avotiem;  uzskata, ka minētais Komisijas paziņojums ir labs sākuma punkts šim darbam, 
bet uzsver, ka tas ir jāstiprina ar skaidri noteiktiem mērķiem; aicina Padomi piešķirt 
Komisijai pilnvaras izstrādāt šādu rīcības plānu, ņemot vērā Kopenhāgenas sarunas;

10. uzsver, ka rūpnieciski attīstīto valstu izmantotie kompensācijas paņēmieni, lai panāktu 
emisijas samazinājuma mērķus, nevar būt daļa no jaunattīstības valstu saistībām 
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai starptautiskajā nolīgumā par klimata 
pārmaiņām; tāpēc uzskata, ka turpmāko kompensācijas mehānismu daļai ir jābūt 
stingrākiem politikas kritērijiem, lai izvairītos no tā, ka rūpnieciski attīstītās valstis atņem 
jaunattīstības valstīm rentablas iespējas emisiju samazināšanai;

11. aicina Padomi izpētīt rūpnieciski attīstītām valstīm saistošu emisijas samazināšanas 
principu jaunattīstības valstīs, papildus rūpnieciski attīstīto valstu emisiju samazināšanas 
saistībām; 

12. uzskata, ka kolektīvs ieguldījums attiecībā uz jaunattīstības valstu emisiju samazināšanas 
centieniem un ES nepieciešamību pielāgoties būtu apmētam 25 000 miljoni eiro gadā līdz 
2020. gadam;

13. uzskata, ka Eiropas Savienības vadībā nodrošinot finansiālo un tehnisko atbalstu 
jaunattīstības valstīm, ievērojami palielināsies iespējas panākt vienošanos Kopenhāgenas 
sarunās; uzskata, ka Eiropas Savienības vadošā nozīme finanšu jomā, nodrošinot 
konkrētus sarunu rādītājus jau sākuma posmā ir nepieciešama gan lai mobilizētu 
pietiekamu iekšzemes atbalstu, gan lai mudinātu Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizāciju sniegtu līdzīga veida ieguldījumu;

14. uzdod priekšsēdētājam prezidentam nosūtīt šo rezolūciju Eiropadomei, Padomei, 
Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī ANO Vispārējās konvencijas par 
klimata pārmaiņām sekretariātam ar lūgumu nodot to tālāk visām līgumslēdzējam pusēm, 
kas nav ES dalībvalstis.
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