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ĪSS PAMATOJUMS

Saistības, ko uzņēmusies Eiropas Savienība, tās dalībvalstis un Islande saskaņā ar Dohas 
grozījumu laikposmā no 2013. gada līdz 2020. gadam ierobežot savas vidējās ikgadējās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas līdz 80 % no to emisijām bāzes gadā, nav uzskatāmas par 
pietiekamām, ņemot vērā aizvien pieaugošo vienprātību attiecībā uz cilvēka darbības izraisīto
globālo sasilšanu. 

Referents norāda, ka Amerikas Savienotās Valstis nav ratificējušas Kioto Protokolu, Kanāda 
vairs nav tā līgumslēdzēja puse, bet Japāna, Jaunzēlande un Krievijas Federācija nav 
apņēmušās sasniegt otrajam saistību periodam izvirzīto mērķrādītāju. Lai veicinātu pušu 
uzticēšanos starptautiskās sarunās starp rūpnieciski attīstītajām un jaunattīstības valstīm, ir 
svarīgi, lai ES pildītu savas saistības un nodrošinātu juridiski saistoša starptautiska tiesiska 
regulējuma nepārtrauktību.

Neskatoties uz teikto, no Dohas grozījuma ir bijis arī labums, piemēram, automātiska 
līgumslēdzējas puses mērķrādītāja korekcija, lai nepieļautu, ka līgumslēdzēju pušu emisiju
daudzums pārsniedz to vidējo līmeni pagātnē, un tas, ka vērienīgāku saistību pieņemšanas 
process ir kļuvis vienkāršāks. Pozitīvi vērtējama arī konvencijas līgumslēdzēju pušu 
vienprātība, pieņemot saskaņotu dokumentu, kas kļūs juridiski saistošs visām konvencijas 
līgumslēdzējām pusēm ne vēlāk kā 2015. gadā; tam būtu jāstājas spēkā un tā īstenošana 
jāuzsāk 2020. gadā.

Referents uzskata, ka diplomātiskiem pasākumiem klimata jomā, tajā skaitā klimata drošības 
aspektiem, jābūt ES ārpolitikas neatņemamai sastāvdaļai un ka apņemšanās ievērot Dohas 
grozījumu jāpadara par prioritāti divpusējās sarunās ar trešajām valstīm, un jo īpaši tas 
attiecas uz visām augstākā līmeņa sanāksmēm ar ES stratēģiskajiem partneriem, kuri to vēl 
nav uzņēmušies. 

***********

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju nākt klajā ar priekšlikumu Parlamentam dot savu piekrišanu. 
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