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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Komisijas Balto grāmatu „Adaptācija klimata pārmaiņām — iedibinot Eiropas 
rīcības pamatprincipus”
(2009/2152(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas Balto grāmatu „Adaptācija klimata pārmaiņām — iedibinot Eiropas rīcības 
pamatprincipus” (COM(2009)0147),

– ņemot vērā 2008. gada 10. aprīļa rezolūciju par Komisijas Zaļo grāmatu “Adaptācija klimata 
pārmaiņām Eiropā. ES rīcības varianti”1,

– ņemot vērā 2009. gada 4. februāra rezolūciju „2050: Nākotne sākas jau šodien — ieteikumi ES 
turpmākai integrētai politikai saistībā ar klimata pārmaiņām”2,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām 
(UNFCCC) un tai pievienoto Kioto protokolu,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Transporta un tūrisma komitejas, 
Reģionālās attīstības komitejas un Zivsaimniecības komitejas atzinumus (A7-0000/2009),

A. tā kā globālā sasilšana un klimata pārmaiņas ir atzītas par ārkārtīgi nopietniem draudiem;

B. tā kā klimata pārmaiņu ietekme izraisīs smagas ekonomiskas un sociālas sekas; 

C. tā kā pat tad, ja pasaulei izdosies ierobežot un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju, joprojām 
būs vajadzīgi lieli pūliņi, lai pielāgotos un spētu risināt neizbēgamās problēmas;

D. tā kā klimata pārmaiņu ietekme Eiropas reģionus skars dažādi un tās intensitātes pakāpes būs 
atšķirīgas,

1. atzinīgi vērtē iepriekš minēto Balto grāmatu;

2. piekrīt ierosinātajam ES adaptācijas satvara mērķim, t. i., uzlabot ES izturētspēju pret klimata 
pārmaiņu ietekmi;

3. uzsver, ka ir svarīgi iekļaut adaptāciju visos ES politikas virzienos; 

Zināšanu bāzes radīšana

4. ir vienisprātis ar Komisiju, ka nepieciešamas labākas zināšanas par klimata pārmaiņu ietekmi, lai 
pētījumos gūto informāciju varētu izplatīt pēc iespējas plašāk un līdz ar to izstrādāt atbilstīgus 

                                               
1 OV C 247 E, 15.10.2009., 41. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0042.
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adaptācijas pasākumus; 

5. uzsver, ka pētniecības darbs būtu jāpastiprina saskaņā ar pašreizējo Septīto pamatprogrammu un 
turpmākajām pētniecības pamatprogrammām, lai novērstu pašreizējās zināšanu nepilnības un 
izstrādātu kārtību un paņēmienus, kā pielāgoties klimata pārmaiņām; 

6. uzsver, ka ir nepieciešama turpmāka izpēte situāciju modelēšanas jomā reģionālā un vietējā 
līmenī, kā arī adaptācijas spēju noteikšana visā ES teritorijā; 

7. uzskata, ka Komisijai jānodrošina, lai informācijas centralizācijas mehānisms nedublētu citas jau 
izveidotas sistēmas, piemēram, kopīgo vides informācijas sistēmu un globālo vides un drošības 
novērošanu, kā arī tai jāsniedz savs ieguldījums, sagatavojot ES piemērotu adaptācijas pasākumu 
plānošanai, finansēšanai un īstenošanai; 

Adaptācijas integrācija ES politikas virzienos

Ūdens

8. jo īpaši raizējas par ūdeni, jo klimata pārmaiņas būtiski ietekmēs ūdens daudzumu un kvalitāti;

9. uzsver, ka ES būtu iespējams ietaupīt ļoti daudz ūdens, ja ūdens apsaimniekošana būtu efektīvāka;  

10. uzsver, ka ir svarīgi pilnībā integrēt adaptācijas pasākumus upju baseina apsaimniekošanas plānos 
saskaņā ar 2009. gada 30. novembrī izdotajām vadlīnijām;

11. uzsver, ka ir svarīgi īstenot Plūdu direktīvu1, kurā noteikti visaptveroši mehānismi gan klimata 
pārmaiņu rezultātā palielināta plūdu riska novērtēšanai un pārraudzībai, gan adaptācijas pieeju 
izstrādei; 

Lauksaimniecība

12. uzsver, ka jāpalielina lauksaimniecības ekosistēmu izturētspēja, ilgtspējīgāk izmantojot resursus, 
jo īpaši ūdeni un augsni; 

13. uzskata, ka kopējai lauksaimniecības politikai ir liela nozīme, lai sekmētu adaptāciju; 

Augsne 

14. uzskata, ka direktīva par augsni būtu izšķirošs adaptācijas instruments, jo īpaši, lai mazinātu 
augsnes degradācijas un pārtuksnešošanās risku; tāpēc prasa, lai dalībvalstis censtos panākt 
direktīvas par augsni pieņemšanu;  

Veselība un sociālā politika

15. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu līdz 2011. gadam izstrādāt pamatnostādnes un novērošanas 
mehānismus attiecībā uz klimata pārmaiņu ietekmi uz veselību; uzsver pārnēsājamo slimību 
izplatības draudus; 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Direktīva 2007/60/EK par plūdu riska novērtējumu un 
pārvaldību (OV L 288, 6.11.2007., 27. lpp)
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16. uzsver, ka klimata pārmaiņu ietekme uz veselību, iespējams, visskaudrāk skars vistrūcīgākās 
kopienas un nabadzīgākās iedzīvotāju grupas; uzskata, ka ir ļoti svarīgi apsvērt adaptācijas 
pasākumus saistībā ar nevienlīdzību veselības jomā; 

17. aicina Komisiju izstrādāt visaptverošu pieeju attiecībā uz apdrošināšanas nozares iesaistīšanu 
jautājumu risināšanā par riska izpratni un riska dalīšanu; 

Infrastruktūra

18. uzsver, ka, veicot ieguldījumus vidēja termiņa vai ilgtermiņa infrastruktūras projektos, pilnībā 
jāņem vērā klimatisko apstākļu prognoze nākotnē, vienlaikus saglabājot noteiktu elastības pakāpi; 

19. uzsver, ka ir jānodrošina, lai, izsniedzot būvatļaujas un veicot pilsētplānošanu, kā daļa no 
ietekmes uz vidi novērtējuma tiktu ņemti vērā dažādi adaptācijas varianti; 

20. aicina Komisiju tuvākajā laikā izstrādāt metodoloģijas infrastruktūras projektu klimatizturības 
noteikšanai;

Bioloģiskā daudzveidība

21. ņemot vērā to, ka Natura 2000 ir galvenais balsts ES politikas centieniem saglabāt ekosistēmas 
mainīgajos klimatiskajos apstākļos, prasa aktīvi pārvaldīt Natura 2000 teritorijas, saņemot no 
dalībvalstīm pienācīgu finansējumu, lai nodrošinātu sugu migrāciju un izdzīvošanu, ja mainās 
klimatiskie apstākļi;

Kultūras mantojums 

22. uzsver, ka ir svarīgi izstrādāt adaptācijas pasākumus, kuros ņemti vērā visi Eiropas kultūras 
mantojuma aspekti;

Struktūra un pārvaldība

23. uzsver, ka vietējās un reģionālās iestādēs ir jāuzskata par galvenajām dalībniecēm cīņā pret 
kaitīgajām klimata pārmaiņu sekām; 

24. uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt atbilstīga līmeņa intervenci, lai palielinātu īstenoto pasākumu 
lietderību; 

25. aicina Komisiju un dalībvalstis, risinot jautājumu par adaptāciju, izmantot saskaņotu pieeju, lai 
visā ES nodrošinātu teritoriālo kohēziju; 

Finansējums

26. uzsver, ka salīdzinājumā ar pašreizējo daudzgadu finanšu shēmu nākamā shēma būtu vairāk 
jāpieskaņo klimata pārmaiņām un jo īpaši adaptācijas pasākumiem, nodrošinot nepieciešamo 
līdzekļu pieejamību; 

27. prasa par prioritāti noteikt klimata pārmaiņas, jo īpaši adaptāciju tām, veicot gaidāmo 
struktūrfondu reformu; 
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28. prasa Padomei un Komisijai atsākt Solidaritātes fonda1 regulas pārskatīšanas procesu, lai tādējādi 
efektīvāk, elastīgāk un savlaicīgāk varētu risināt jautājumus saistībā ar dabas vai cilvēka izraisītu 
katastrofu nodarīto kaitējumu; 

29. uzsver, ka liela daļa ienākumu, kas gūti kvotu izsolēs saskaņā ar Kopienas siltumnīcefekta gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ES ETS), tostarp aviācijas un jūras transporta kvotu izsolēs, 
būtu jāparedz tam, lai dalībvalstis un jaunattīstības valstis varētu cīnīties pret klimata pārmaiņām; 

Ietekmes un pielāgošanās vadības grupa

30. atbalsta Komisijas priekšlikumu izveidot vadības grupu ietekmes un adaptācijas jautājumos; lūdz 
Komisijai nodrošināt, lai Parlamenta pārstāvji piedalītos šajā grupā kā novērotāji; 

Komisijas progresa ziņojums

31. aicina Komisiju līdz 2012. gadam iesniegt Eiropas Parlamentam ziņojumu par panākto progresu, 
īstenojot iepriekš minēto Balto grāmatu; 

0

0      0

32. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un 
parlamentiem.

                                               
1 Padomes 2002. gada 11. novembra Regula (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes 
fondu (OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.).
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PASKAIDROJUMS

Apkopojot būtiskākās klimata pārmaiņu radītās sekas, var secināt, ka tās izpaužas šādi —
samazinās lietainu dienu skaits, tomēr palielinās nokrišņu intensitāte, samazinās sniega 
daudzums, kā arī palielinās sausuma periodu skaits.

Šie faktori tieši ietekmē zemes ģeogrāfiskos apstākļus, pastiprinot augsnes eroziju un 
palielinot plūdu risku, vienlaikus samazinot sniega daudzumu, kas savukārt kavē pazemes 
ūdeņu spēju neatkarīgi atjaunoties. Pašreizējā prakse ūdenssaimniecības jomā uzskatāmi 
parāda, kādēļ pieejas jāpielāgo pašreizējo resursu pārvaldībai. Nokrišņi lietus veidā pēc 
iespējas ilgāk jāsaglabā vietā, kur tie nolīst, savukārt sakarā ar pastiprināto risku, kas saistīts 
ar pēkšņiem plūdiem, ūdenstilpes būtu jāpielāgo tā, lai paildzinātu ūdens aizturēšanas 
periodus. Upju gultnes jāapsaimnieko pareizi, lai šādas apsaimniekošanas rezultātā iegūto 
ūdens daudzumu izmantotu elektroenerģijas ražošanai. Ilgāki sausuma periodi palielinās meža 
ugunsgrēku risku. Šajā gadījumā adaptācija izpaudīsies tādējādi, ka, retinot mežu, tiks 
samazinātas uguns izcelšanās iespējas, un tādējādi samazināsies meža ugunsgrēku 
uzliesmojumi un izplatības ātrums. Meža un lauksaimniecības biomasas atlikumu 
izmantošana faktiski būs nozīmīgs ieguldījums adaptācijas spēju palielināšanā. Adaptācijas 
pasākumiem ir būtiska nozīme, lai stātos pretī dinamiskajām klimata pārmaiņu radītajām 
problēmām un arī lai uzlabotu Eiropas Savienības iespējas drošības un pakalpojumu ziņā. 
Makroadaptācija ir svarīgs pasākums, kas ļaus uzlabot pašreizējās ārkārtas situāciju vadības 
sistēmas, apvienojot satelītnovērojumus un uz zemes bāzētu ierīču novērojumus, lai īstermiņā 
prognozētu nopietnas dabas katastrofas, turklāt tas ir saistīts ar samazināšanas pasākumiem, 
bet nav identificējams ar tiem.

Tomēr šajā Baltajā grāmatā ir izklāstīts tikai sagatavošanās darbs, kura mērķis ir nodrošināt 
plašākus politikas principus, uz kuriem pamatojoties vēlāk var izstrādāt nepieciešamos plānus 
un stratēģijas. Ņemot vērā šo mērķi, mūsu sagatavotajā ziņojumā nav ietvertas nekādas īpašas 
atsauces uz daudziem faktiem vairākās politikas jomās, bet ir izklāstīta vispārējā stratēģiskā 
pieeja, kā palielināt ES pretestību klimata pārmaiņu sekām. Kad tiks izstrādāti īpaši politikas 
plāni, noteikti vajadzēs veikt rūpīgu analīzi, jo īpaši par finansējuma aspektu. Faktiski 
līdzekļu apmēru varēs noteikt tikai tad, kad būs skaidrība par mērķi, kas jāsasniedz. 
Būtiskākie visaptverošas adaptācijas stratēģijas jautājumi ir šādi: uzsvars uz komunikāciju 
(datu vākšana un izplatīšana attiecīgajos valsts un vietējos tīklos), tostarp skaidra izpratne par 
to, kā kopīgiem spēkiem īstenot adaptācijas pasākumus, ņemot vērā valsts, reģionālā un 
vietējā mēroga adaptācijas spēju un šo pasākumu teritoriālo ietekmes zonu; uzsvars uz labas 
pārvaldības struktūru, nodrošinot patiesu politikas efektivitāti; ar adaptāciju klimata 
pārmaiņām saistītas politikas ietveršana visās pārējās ES politikās. Teritoriālajai dimensijai 
vairs nevajadzētu būt par mērķi tādai svarīgai politikai kā adaptācija, un tai būtu jākļūst par 
operatīvu dimensiju, tādēļ ļoti svarīga problēma ir zemes apsaimniekošana un saskaņota 
plānošana. Daži Baltajā grāmatā minētie ierosinājumi norāda uz nepieciešamību pievērsties 
jautājumam par attiecībām starp adaptāciju klimata pārmaiņām un cilvēku un dzīvnieku 
veselību. Visbeidzot, lai stātos pretī palielinātam riskam, vēlreiz ir jāizvērtē apdrošināšanas 
nozīme, ierosinot jaunus publiskā un privātā sektora partnerības veidus.
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