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IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzīst ES un citu teritoriju, kas rada vairumu siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju, 
vēsturisko atbildību pret jaunattīstības valstīm un nelabvēlīgā situācijā esošiem cilvēkiem, 
jo īpaši sievietēm, kas visvairāk cieš no klimata pārmaiņām; norāda, ka ir nepieciešams 
atjaunot ES vadošo pozīciju starptautiskajās sarunās par klimatu, lai 2015. gadā Parīzē 
notiekošajā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām Līgumslēdzēju pušu konferencē vienotos par vērienīgu saistošu nolīgumu, 
kura pamatā būtu taisnīga pūliņu sadale; uzsver — lai šajā vadošajā pozīcijā rīkotos 
uzticami un mudinātu visas pārējās valstis uz apņemšanos samazināt emisijas, ES 
vispirms atkārtoti jānostiprina centieni samazināt tās emisijas, tiecoties uz to, lai sasniegtu 
2050. gadam noteiktā SED emisiju samazināšanas mērķa (80–95 %) maksimālos 
rādītājus;

2. atzīst, ka pasaules mēroga rīcības termiņš strauji tuvojas beigām, ko apliecina Klimata 
pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) jaunākie zinātniskie ziņojumi, un ka bezdarbības 
izmaksas vairākkārt pārsniedz agrīnu klimata pasākumu izmaksas; pauž satraukumu par 
to, ka klimata ietekme varētu kavēt progresu, kas nesen panākts attiecībā uz tūkstošgades 
attīstības mērķiem (TAM), un līdz 2050. gadam par 10–20 % palielināt badu pasaulē, 
turklāt tās dēļ nabadzīgākajās un neaizsargātākajās valstīs jau tiek zaudētas dzīvības un 
iztikas līdzekļi;

3. uzsver — vispirms jānodrošina, ka attīstītās valstis pirmās ātri samazina savas emisijas un 
nodrošina jaunattīstības valstīm nepieciešamos finanšu līdzekļus, lai pielāgotos klimata 
pārmaiņām un mazinātu tās; tomēr brīdina tā vietā neizmantot kompensācijas 
mehānismus, piemēram, tīras attīstības mehānismu (CDM), jo uzskata, ka šādi mehānismi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā nav izrādījušies efektīvi un ka tie kavē 
būtiskas strukturālas izmaiņas attīstīto valstu ekonomikā;

4. atzīst starptautiskā mērogā apstiprināto mērķi klimata jomā — saglabāt vidējās globālās 
sasilšanas pieaugumu zemāku par 2 °C virs pirmsrūpniecības laikmeta līmeņa; 

5. aicina dalībvalstis attiecībā uz 2030. gadu pieņemt trīs saistošus mērķus, proti, SEG 
emisiju samazinājumu par vismaz 50 % no 1990. gada rādītājiem, atjaunojamo 
energoresursu īpatsvaru vismaz 40 % apmērā un energoefektivitātes pieaugumu par 
vismaz 30 %; atgādina, ka gan energoefektivitāte, gan atjaunojamo energoresursu 
izmantošana samazina SEG emisijas un tādējādi veicina to, ka tiek sasniegts ES mērķis 
saistībā ar SEG emisiju samazinājumu par vismaz 50 %;

6. mudina Komisiju un dalībvalstis pārtraukt visu subsīdiju un valsts palīdzības 
nodrošinājumu fosilajiem kurināmajiem un kodolenerģijai un izveidot tādu iekšējo 
elektroenerģijas tirgu, kas atbalsta atjaunojamos energoresursus;

7. uzsver, ka ir nepieciešams samazināt transporta nozares radītās oglekļa emisijas ietekmi; 
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šajā sakarā norāda, ka ar dažiem biodegvielas veidiem nav sasniegts cerētais SEG emisiju 
samazinājums, tie var veicināt pārtikas cenu pieaugumu konkurences par zemi dēļ un 
jaunattīstības valstu vietējām un pirmiedzīvotāju kopienām var apdraudēt piekļuvi 
būtiskiem resursiem, tostarp zemei un ūdenim; uzskata — lai novērstu negatīvo ietekmi uz 
tiesībām uz pārtiku, ir jāsamazina un līdz 2020. gadam jālikvidē publiskie stimuli 
(piemēram, saistošais ES mērķis par atjaunojamo energoresursu īpatsvaru 10 % apmērā 
transporta nozarē vai subsīdijas) biodegvielas ražošanai no pārtikā izmantojamiem 
kultūraugiem; jo īpaši aicina īstenot efektīvus pasākumus Eiropas tirgiem, lai novērstu 
biomasas enerģijas ražošanai kaitīgo ietekmi uz sociālo jomu un vidi;

8. uzsver, ka ir jāsamazina enerģijas patēriņš transporta nozarē, jo paredzams, ka procentuālā 
īpatsvara mērķi attiecībā uz enerģiju no atjaunojamajiem energoresursiem būs arvien 
grūtāk ilgtspējīgi sasniegt, ja arī turpmāk transporta nozarē pieaugs vispārējais 
pieprasījums pēc enerģijas;

9. uzsver, ka ir jāsaskaņo mērķi attīstības un klimata pārmaiņu jomā; uzsver, ka klimata 
pārmaiņas apdraud veselu reģionu spēju nodrošināt uzturu un tādējādi apliecina saikni 
starp mērķi izskaust nabadzību pasaulē, kas ir TAM un Rio+20 konferencē uzsāktā 
ilgtspējīgas attīstības mērķu izstrādes procesa pamatā; aicina šos divus procesus apvienot 
vienā visaptverošā sistēmā laikposmam pēc 2015. gada;

10. atgādina saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo konvenciju par klimata 
pārmaiņām ES pausto apņemšanos atbalstīt jaunattīstības valstu, jo īpaši vismazāk attīstīto 
valstu, centienus mazināt klimata pārmaiņas un pielāgoties tām, un palielināt izturību, 
veidojot spējas, ieguldot pētniecībā, nododot tehnoloģijas un sniedzot ieguldījumu 
Klimata pārmaiņu mazināšanas fondā (GCF), kam nekavējoties jāsāk pilnīga darbība;

11. uzsver, ka finansējumam ir izšķirīga nozīme, lai jaunattīstības valstis varētu veikt 
vērienīgus pasākumus klimata jomā; tāpēc uzstāj, ka ir nepieciešams izveidot klimata 
pārmaiņām paredzētu saskaņotu finansiālo sistēmu; aicina dalībvalstis pastiprināt 
centienus, lai palīdzētu īstenot attīstīto valstu pausto apņemšanos līdz 2020. gadam sniegt 
klimata pārmaiņu apkarošanas finansējumam vismaz USD 100 miljardus gadā, kas 
papildina apņemšanos maksāt 0,7 % no NKI kā oficiālo attīstības palīdzību;

12. uzsver, ka vismazāk attīstītajās valstīs par nozarēm, kuras apdraud klimata pārmaiņas, 
galvenokārt atbildīgas ir sievietes; uzsver, ka visās ES un dalībvalstu finansētās klimata 
pārmaiņu mazināšanas, pielāgošanās klimata pārmaiņām un katastrofu riska mazināšanas 
rīcības programmās ir svarīgi un nepieciešami veikt dzimumu analīzi un iekļaut dzimumu 
aspektu;

13. uzsver, ka ir jārisina jautājums par aviotransporta emisiju pieaugošo ietekmi uz klimata 
pārmaiņām; tādēļ pauž nožēlu par to, ka ES ir nācies uz laiku pārtraukt īstenot ES emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmu lidojumiem ārpus ES; uzsver, ka ir nepieciešama paplašināta 
un labāk funkcionējoša emisijas kvotu tirdzniecības sistēma, kas paredz efektīvus mērķus 
klimata jomā un stimulu SEG emisiju samazinājumam, atbilstošu CO2 cenu, kā arī 
atspoguļo patiesās fosilā kurināmā izmaksas; uzsver, ka kopējam oglekļa dioksīda kredītu 
apjomam pakāpeniski jāsamazinās, lai līdz 2050. gadam sasniegtu neitralitāti klimata 
pārmaiņu jomā; uzskata, ka ir ļoti būtiski piesaistīt papildu finansējumu klimata pārmaiņu 
apkarošanai un ETS ietvaros nošķirt procentuālu daļu izsoļu ieņēmumu kā klimata 
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pārmaiņu apkarošanas finansējumu, lai nodrošinātu Klimata pārmaiņu mazināšanas fonda 
pilnīgu darbību;

14. norāda — Eiropas Vides aģentūras jaunākajā ziņojumā konstatēts, ka laikposmā no 
1990. līdz 2012. gadam ES emisijas ir samazinātas par 18 %, tādējādi gandrīz sasniedzot 
mērķi līdz 2020. gadam samazināt emisijas par 20 %; tāpēc aicina Eiropas vadošās 
amatpersonas palielināt pašreizējo 2020. gada mērķi klimata jomā līdz 30 %, lai izvairītos 
no rīcības trūkuma laikposmā līdz minētajam gadam.
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