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Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām konferenci (COP 17) Durbanā, 
Dienvidāfrikā

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju, kas tikās Padomē, Eiropas 
Parlamenta un Komisijas 2005. gada 20. decembra kopīgo paziņojumu par Eiropas 
Savienības attīstības politiku „Eiropas Konsenss” un jo īpaši tā 22., 38., 75., 76. un 
105. punktu1,

– ņemot vērā Apvienotās Karalistes parlamenta Apakšpalātas Vides audita komitejas 
2011. gada 29. jūnija ziņojumu “AK sniegtā aizjūras atbalsta ietekme uz vides aizsardzību 
un pielāgošanos klimata pārmaiņām un to seku mazināšanu”,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas 2000. gada 8. septembra Tūkstošgades 
deklarāciju, kurā izklāstīti Tūkstošgades attīstības mērķi (TAM), ko starptautiskā 
sabiedrība kopīgi noteikusi kā uzdevumus nabadzības izskaušanai,

– ņemot vērā Padomes 2011. gada 25. jūnija secinājumus par vides aspekta iekļaušanu 
attīstības sadarbībā,

– ņemot vērā 2009. gada 25.–29. maijā izstrādāto Nairobi deklarāciju par Āfrikas klimata 
pārmaiņu novēršanas procesu, 

A. tā kā 2010. gada Pasaules attīstības ziņojumā tiek lēsts, ka kopējās papildu izmaksas seku 
mazināšanas un pielāgošanās pasākumiem nabadzīgajās valstīs līdz 2030. gadam sasniegs 
170 līdz 275 miljardus ASV dolāru gadā; 

B. tā kā jebkādā klimata pārmaiņu nolīgumā būtu jāņem vērā notiekošie attīstības procesi gan 
starptautiskā (galvenokārt TAM un Parīzes deklarācija par atbalsta efektivitāti), gan 
valstiskā līmenī (valstu pielāgošanas rīcības projekti);

C. tā kā ar ES atbalstu būtu jāpalīdz jaunattīstības valstīm pakāpeniski pārtraukt ar augstu 
oglekļa emisiju līmeni saistītu attīstību un veidot infrastruktūru ar zemu oglekļa emisiju 
līmeni un tā kā ar ES atbalstu būtu jāveicina vietējās ekonomikas attīstība, videi 
draudzīgas darbavietas un nabadzības mazināšana un šo atbalstu nedrīkst piesaistīt ES 
uzņēmumiem vai izmantot, lai tos subsidētu; 

D. tā kā pašreizējam to Pasaules Bankas aizdevumu apjomam, kas paredzēti ar fosilā 
kurināmā izmantošanu nodrošinātas energoieguves atbalstam, ir jābūt saskaņā ar 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas mērķi;

E. tā kā parlamentu deputātiem, jo īpaši jaunattīstības valstīs, var būt liela nozīme un ir jābūt 
                                               
1 OV C 46, 24.2.2006., 1. lpp.
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lielai nozīmei šā plāna īstenošanā, nodrošinot valdību pārskatatbildību un efektivitāti, kā 
arī nodrošinot ārkārtīgi svarīgo zināšanu saiti ar vēlētājiem, jo abi šie aspekti ir svarīgi, lai 
nodrošinātu valsts spēju elastīgi piemēroties klimata pārmaiņām;

F. tā kā pašreizējie finansēšanas mehānismi ir sarežģīti un sadrumstaloti; tā kā lielākā daļa 
donorvalstu nav īstenojušas apņemšanos 0,7 % no NKP novirzīt oficiālajai attīstības 
palīdzībai, lai sasniegtu TAM; un tā kā ANO Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām (UNFCCC) finansēšanas mehānismi ir atkarīgi no līdzekļu pieplūduma, ko 
nodrošina brīvprātīgas līdzekļu devēju iemaksas;

G. tā kā mežu apsaimniekošanas uzlabošana ir būtisks priekšnoteikums stabilai atmežošanas 
mazināšanai; un tā kā klimata sarunās ir jāizvērtē gūtā pieredze atmežošanas un mežu 
degradācijas problēmu risināšanā, piemēram, ES Rīcības plāns par mežu tiesību aktu 
ieviešanai, pārvaldībai un tirdzniecībai, kas paredz nelegālas mežizstrādes mazināšanu ar 
mežu apsaimniekošanas pasākumiem;

H. tā kā būtu jāizveido kopēja sistēma pielāgošanās pasākumu finansēšanas iespēju 
uzraudzībai, lai nodrošinātu saprotamu un pārredzamu finansēšanas sistēmu,

1. atgādina, ka visneaizsargātākās pret klimata pārmaiņu ietekmi ir nabadzīgās valstis un tām 
ir vismazākās pielāgošanās spējas;

2. atgādina, ka pašreizējās ar klimata pārmaiņām saistītās finansējuma plūsmas jaunattīstības 
valstīm pieaug, tomēr tās sedz vienīgi nelielu daļu (mazāk par 5 %) no līdzekļiem, kas 
jaunattīstības valstīm būs nepieciešami turpmāko desmitgažu laikā;

3. stingri prasa Durbanā izveidot saskaņotu finansējuma sistēmu attiecībā uz klimata 
pārmaiņām, jo īpaši lai garantētu, ka pēc 2012. gada nerodas finansējuma pārtraukums; 
šajā sakarībā uzsver, ka ir vajadzīgi gan jauni resursi (piemēram, finanšu darījumu 
nodoklis, speciālo aizņēmuma tiesību piešķiršana, kuģniecības/aviācijas nodevas u.c.), gan 
efektīvi īstenošanas mehānismi;

4. atbalsta izpildes mehānisma izveidi, lai nodrošinātu, ka tiek efektīvi pildītas saistības 
attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju mazināšanu, tehnoloģijām un spēju veidošanu; 

5. aicina līdzekļu devējus apņemties zināmu līdzekļu apjomu piešķirt Pasaules Vides fonda 
papildināšanai un arī turpmāk šajā jomā par prioritārām uzskatīt Āfrikas valstis, kā arī 
piešķirt finanšu līdzekļus, pamatojoties uz valstu vajadzībām un prioritātēm; 

6. mudina izveidot fondu, kas atalgotu vai veicinātu emisiju samazināšanu, kuru nodrošina ar 
ilgtspējīgu zemes apsaimniekošanas praksi, tostarp mežu saglabāšanu, ilgtspējīgu mežu 
apsaimniekošanu, izvairīšanos no atmežošanas, apmežošanu un ilgtspējīgu 
lauksaimniecību;

7. aicina Komisiju un ES dalībvalstis panākt labāku saikni starp TAM un klimata 
pārmaiņām, TAM sasniegšanai paredzētajos projektos un programmās, kā arī visās 
plašākas nozīmes nabadzības izskaušanas stratēģijās un attīstības politikas virzienos 
iekļaujot klimata pārmaiņu ietekmi un pielāgošanos tai; šajā sakarībā mudina Komisiju 
uzlabot savu finanšu ziņojumu instrumentu, lai sekmētu klimata pārmaiņu jomā uzņemto 
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ES saistību finansiālo analīzi, kā arī veicinātu klimata jomas integrāciju attīstības politikas 
virzienos; 

8. mudina ieviest institucionālu sistēmu, lai risinātu visus tehnoloģiju attīstības un nodošanas 
aspektus, īpaši pievēršoties tā sauktajai piemērotajai tehnoloģijai (AT), kas izstrādāta, īpaši 
ņemot vērā kopienas, kurai tā paredzēta, vides, ētiskos, kultūras, sociālos, politiskos un 
ekonomiskos aspektus; izveidot patentu kopfondus, kuros dažādu vienību, piemēram, 
uzņēmumu, universitāšu vai pētniecības institūtu, patentus kopīgā fondā dara pieejamus 
pārējiem ražošanas vai turpmākas pētniecības vajadzībām; kā arī mudina jaunattīstības 
valstis pilnībā izmantot ar tirdzniecību saistīto intelektuālā īpašuma tiesību elastību;

9. atgādina, ka tikai publiskais finansējums ļauj patiesi sasniegt visneaizsargātākās kopienas, 
kurām ir grūti pielāgoties klimata pārmaiņām, un palīdzēt nabadzīgajām valstīm pieņemt 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas; turklāt uzsver — Komisijai un dalībvalstu valdībām ir 
jānodrošina, ka šis finansējums tiek piešķirts papildus finansējumam pašreizējo atbalsta 
mērķu sasniegšanai saskaņā ar UNFCCC 4. panta 3. punktu; aicina Komisiju saskaņā ar 
2007. gada decembra Bali Rīcības plānu nodrošināt „klimatam paredzētā papildu 
finansējuma” kritērija īstenošanu izmērāmā, pārskatāmā un pārbaudāmā veidā;

10. norāda uz milzīgo atjaunojamās enerģijas potenciālu jaunattīstības valstīs; aicina ES un 
dalībvalstis īstenot atjaunojamās enerģijas projektus jaunattīstības valstīs un sniegt tām 
tehnoloģijas, pieredzi un ieguldījumus;

11. atgādina, ka principa „maksā piesārņotājs” mērķis ir labvēlīgi ietekmēt piesārņošanas 
mazināšanu, tomēr ir grūtības to piemērot jaunattīstības valstīs; tādēļ mudina ar 
jaunattīstības valstīm paredzēto klimata pārmaiņu finansējumu detalizētāk risināt šo 
jautājumu;

12. atgādina — lai mazinātu atmežošanas un mežu degradācijas radītās emisijas, ir jāpāriet no 
šaurā mežu oglekļa uzkrājumu izmaiņu uzskaites procesa uz plašāku pieeju, tostarp 
identificējot tiešos un netiešos mežu izciršanas veicinātājus, pamatojoties uz apspriežu 
procesu, kas līdzīgs brīvprātīgā partnerattiecību nolīguma apspriežu procesam;

13. turklāt aicina ES panākt, lai REDD+ būtu iekļauti aizsardzības mehānismi, kas 
nodrošinātu, ka netiek pārkāptas mežos dzīvojošo cilvēku tiesības un tiek efektīvi apturēta 
mežu bojāeja; jo īpaši prasa, lai REDD+ nekaitētu līdz šim panāktajiem uzlabojumiem, 
īstenojot mežu tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību (FLEGT), sevišķi 
attiecībā uz mežu apsaimniekošanu un paražu īpašumtiesību precizēšanu un atzīšanu;

14. pauž viedokli, ka REDD finansēšanas mehānismam būtu jāpamatojas uz izpildes 
kritērijiem, tostarp mežu apsaimniekošanas kritērijiem, un būtu jāņem vērā mērķi, kas 
noteikti Bioloģiskās daudzveidības konvencijas Līgumslēdzēju pušu konferences 
desmitajā sanāksmē (COP 10) Nagojā pieņemtajā Stratēģiskajā plānā bioloģiskās 
daudzveidības jomā (2011–2020);

15. aicina Pasaules Banku nodrošināt, lai tās portfelis būtu pielāgots klimata pārmaiņu 
aspektam;

16. uzskata, ka būtu attiecīgi jāizpēta klimata pārmaiņu izraisītā migrācija, lai varētu pienācīgi 
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risināt šo jautājumu.


