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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par dažādu iespēju analīzi, kā panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu par 
vairāk nekā 20 %, un oglekļa emisiju pārvirzes riska analīzi
(2011/2012(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Dažādu iespēju analīze, kā panākt siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazinājumu par vairāk nekā 20 %, un oglekļa emisiju pārvirzes riska 
analīze” (COM(2010)0265) un tam pievienoto dokumentu (SEC(2010)0650), 

– ņemot vērā ES tiesību aktu kopumu klimata un enerģētikas jomā,

– ņemot vērā tā iepriekšējās rezolūcijas klimata pārmaiņu jomā, īpaši 2010. gada 
25. novembra Rezolūciju par Klimata pārmaiņu konferenci Kankunā (COP16) 1,

– ņemot vērā Reglamenta 48. un 50. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumu (A7-0000/2011),

A. tā kā ES mērķis klimata pārmaiņu jomā ir ierobežot klimata pārmaiņas līdz 2 °C, 
salīdzinot ar pirmsrūpniecības laikmeta līmeni; tā kā 2008. gada decembrī pieņemtais 
tiesību aktu kopums klimata jomā ir pirmais pasākums ceļā uz to, lai nodrošinātu ES 
rīcību saskaņā ar šo mērķi; tā kā valstis, kas rada 80 % pasaules emisiju, ir apņēmušās tās 
samazināt, lai gan ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (UNFCCC) 
līgumslēdzējas puses Kankunā atzina, ka ar pašreizējiem pasākumiem nepietiks, lai 
sasniegtu 2 °C mērķi,

B. tā kā saskaņā ar Eiropas Vides aģentūras sniegto informāciju ES radīto siltumnīcefekta 
gāzu emisiju daudzums 2009. gadā bija par 17,3 % mazāks nekā 1990. gadā,

C. tā kā pasaules kopējais oglekļa emisiju daudzums, ar ko varētu sasniegt 2 °C mērķi, ir 
aptuveni 800 miljardi CO2 tonnu no 2005. līdz 2050. gadam; tā kā tiek prognozēts, ka 
2050. gadā ES dzīvos 5,7 % pasaules iedzīvotāju,

D. tā kā ekonomikas krīzes dēļ ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) nozaru radīto 
emisiju daudzums ir bijis daudz mazāks par plānoto un zemāks par sākotnējo piešķīruma 
līmeni, 

E. tā kā zemākai oglekļa cenai būs būtiska ietekme uz lēmumiem attiecībā uz ieguldījumiem 
un tā samazinās ienākumus no izsolītajām kvotām, kas paredzēti, lai finansētu klimata 
politikas īstenošanu ES un jaunattīstības valstīs,

F. tā kā Komisija uzskata, ka gadījumā, ja ES emisiju samazinājuma mērķis tiktu palielināts 
līdz 30 %, bet citas valstis joprojām ievērotu savas mazāk vērienīgās apņemšanās, šāda 
pasākuma ietekme uz ES energoietilpīgo rūpniecību būtu salīdzinoši neliela, kamēr vien ir 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2010)0442.
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spēkā īpaši pasākumi attiecībā uz rūpniecību,

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu, kas apliecina, ka centieni sasniegt 30 % mērķi ir 
tehniski un ekonomiski realizējami;

2. aicina Komisiju pēc iespējas drīzāk un ne vēlāk kā 2011. gada beigās ierosināt 
priekšlikumus attiecībā uz to, lai līdz 2020. gadam sasniegtu mērķi par 30 % samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas;

Pašreizējā 20 % mērķa analīze

3. uzsver, ka saskaņā ar klimata zinātni klimata pārmaiņu ierobežošana līdz vidēji 
2 °C nenodrošina izvairīšanos no būtiski nelabvēlīgas ietekmes uz klimatu, bet 2 °C 
pārsniegšana varētu daudzkārt pastiprināt nelabvēlīgo ietekmi un palielināt iespēju, ka tiks 
sasniegta robeža, kad temperatūras līmenis veicinās oglekļa atbrīvošanos no tā dabiskajām 
piesaistītājsistēmām, proti, mežiem un mūžīgā sasaluma slāņa, un ierobežos dabas spēju 
absorbēt oglekli okeānos; 

4. atgādina, ka saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 4. novērtējuma ziņojumu 
50 % iespēju ierobežot klimata pārmaiņas līdz 2 °C nodrošinātu tas, ja rūpnieciski 
attīstītās valstis līdz 2020. gadam samazinātu savu emisiju daudzumu par 25–40 %; 
norāda, ka ES pašreizējais mērķis neatbilst tās 2 °C mērķim; 

5. atzīmē, ka Eiropas Padome ir atzinusi, ka līdz 2050. gadam ir jāturpina samazināt emisiju 
daudzumu 80–95 % robežās, salīdzinot ar 1990. gadu; norāda, ka lineāra trajektorija starp 
2009. un 2050. gadu 2020. gadā ļautu sasniegt mērķi 34–38 % robežās, salīdzinot ar 
1990. gadu; 

6. atkārtoti uzsver, ka kumulatīvās emisijas ir izšķirošas klimata sistēmai; atzīmē, ka, pat 
sasniedzot 30 % samazinājumu 2020. gadā, 55 % — 2030. gadā un 90 % — 2050. gadā, 
ES joprojām būtu atbildīga par aptuveni divkāršu vienam iedzīvotājam aprēķināto daļu no 
kopējā oglekļa daudzuma, kas saderīgs ar 2 °C mērķi, un ka emisiju daudzuma 
samazināšanas atlikšana būtiski palielina kumulatīvo daļu;

7. uzsver, ka, atliekot pasākumus klimata jomā, rastos lielākas izmaksas saistībā ar 
2050. gada mērķa sasniegšanu, ņemot vērā balasta ieguldījumus augstoglekļa kapitālā un 
lēnāku tehnoloģiju apguvi; 

8. norāda, ka saskaņā ar Komisijas veikto analīzi, kvotu pārpalikums ETS būtu aptuveni 
2,4 miljardi uzkrāto rezerves kvotu un neizmantoto starptautisko kredītu 2020. gadā;

9. atzīst, ka ieguldījumi videi nekaitīgās tehnoloģijās ir lielā mērā atkarīgi no cenas, ko 
nosaka oglekļa tirgus, un tāpēc secina, ka, ņemot vērā pašreizējo 20 % mērķi, ETS būs ļoti 
ierobežota nozīme emisiju samazināšanā un zemas oglekļa emisijas tehnoloģiju 
izmantošanā tās aptvertajās nozarēs; 

10. atzīmē, ka, ņemot vērā pārpalikumu un zemo oglekļa cenu, kvotu izsole arī nemobilizēs 
cerētos līdzekļus ieguldījumiem klimata jomā;

Iespējas un rīki, lai panāktu samazinājumu par vairāk nekā 20 %
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11. atgādina, ka saskaņā ar Komisijas veikto analīzi, vēlme sasniegt 30 % samazinājuma 
mērķi ar 25 % iekšzemē īstenotu samazinājumu nozīmē izdevumu palielinājumu par 
EUR 11 miljardiem salīdzinājumā ar 2008. gadā prognozētajām klimata un enerģētikas 
pasākumu kopuma izmaksām absolūtā izteiksmē 2020. gadā; atzīmē Komisijas aplēses, ka 
oglekļa cena ES ETS varētu sasniegt aptuveni EUR 30 par tonnu CO2, kas ir līdzīga tam 
līmenim, kāds tika paredzēts 2008. gadā, lai sasniegtu 20 % samazinājuma mērķi;

12. atbalsta Komisijas analīzē minēto, ka saskaņā ar klimata tiesību aktu kopumu papildu 
pasākumu efektivitātes izmaksu atšķirība starp nozarēm, kas ietilpst ETS, un tām, kuras 
ETS neietilpst, saglabājas aptuveni tāda pati;

13. Piekrīt Komisijas analīzē minētajam, ka pāreja uz 30 % samazinājuma mērķi ar izmaksu 
ziņā efektīvu pasākumu sadali starp tām nozarēm, kas ietilpst ETS, un tām, kas ETS 
neietilpst, un uz 25 % iekšzemes pasākumu (pārējais — ar kompensācijām) atbilstu ETS 
maksimālajam samazinājumam — 1,4 miljardi kvotu;

14. atzīmē iespēju ieviest izmaiņas ETS, atceļot izsolīto kvotu piešķiršanu; tomēr uzskata, ka 
ieguldījums jādod visām nozarēm; 

15. atzīst, ka izmaksu efektivitātes ziņā vislielākais samazinājuma potenciāls ir dalībvalstīs, 
kuru IKP uz vienu iedzīvotāju patlaban ir zemāks par ES vidējo rādītāju, un ka sabiedrības 
iesaistīšanās, lai atvieglotu sākotnējo ieguldījumu finansēšanu, varētu būt nepieciešama, 
lai īstenotu samazinājumu nozarēs, kas neietilpst ETS; uzsver, ka ir jāpārskata ES 
finansēšanas mehānismi, lai izraisītu izmaksu ziņā efektīvu siltumnīcefekta gāzu 
samazināšanu Eiropas Savienībā; 

16. pauž nožēlu par to, ka trūkst pasākumu, lai ierobežotu izmaksu ziņā neefektīvu 
siltumnīcefekta gāzu samazinājuma potenciālu enerģijas un resursu efektīvas 
izmantošanas jomā; pieprasa stingri piemērot mazākā aprites cikla izmaksu principu, 
īstenojot pasākumus saskaņā ar Ekodizaina direktīvu, un to, lai Komisija pārskatītu 
metodoloģiju, apsverot saskaņošanu ar „top-runner” (veiksmīgākā dalībnieka) pieeju;

17. pieprasa konkrētus mērķus attiecībā uz zemes izmantojumu ES, izmaiņām zemes 
izmantojumā un mežsaimniecību (LULUCF), nodrošinot nozares ieguldījuma emisiju 
samazināšanā pastāvīgumu un vides integritāti, kā arī precīzu uzraudzību un uzskaiti;

18. atkārtoti uzsver, ka ES emisiju samazinājuma mērķi vispirms jāīsteno Eiropas Savienībā; 
atgādina, ka starptautisku kompensāciju izmantošana aizstāj ieguldījumu ES ekonomikā 
un kavē ES iekšzemes emisiju samazināšanu; 

Līdzieguvumi un ietekme

19. ir pārliecināts, ka tūlītējas rīcības priekšrocības dod nozīmīgu ilgtermiņa labumu Eiropas 
konkurētspējai, saglabājot stingru pozīciju strauji augošajā globālajā videi nekaitīgu 
tehnoloģiju tirgū; 

20. uzskata, ka pāreja uz 30 % klimata mērķi 2020. gadā atjaunotu tos stimulus 
jauninājumiem, kas tika zaudēti, kad 20 % mērķis izrādījās pārāk vienkārši sasniedzams;
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21. atzīmē, ka Eiropas vides nozarēs ir nodarbināti aptuveni 3,4 miljoni cilvēku (PLE), kas 
desmitkārt pārsniedz ES tērauda nozarē tieši nodarbināto skaitu 2007. gadā; norāda, ka 
saskaņā ar jaunākajiem pētījumiem ES klimata mērķa paaugstināšana līdz 30 % Eiropā 
radītu līdz sešiem miljoniem jaunu darbavietu;

22. uzskata, ka, lai gan vērienīgāka klimata mērķa noteikšanai vispirms ir labvēlīga ietekme 
uz darbavietu radīšanu, ir jāveic pasākumi, lai sekmētu strukturālās pārmaiņas un 
darbaspēka pārkvalifikāciju kopienās ar lieliem darbavietu zaudējumiem augstas oglekļa 
emisijas nozarēs un lai jaunām izaugsmes nozarēm pietiekami nodrošinātu pienācīgi 
kvalificētu darbaspēku;

23. uzsver ar uzlabotu gaisa kvalitāti saistīto līdzieguvumu apmēru, kas pēc Komisija aplēsēm 
ir no EUR 6,3 miljardiem līdz EUR 22 miljardiem 2020. gadā, neskaitot līdzieguvumus, 
kuri saistīti ar slimību radīto izmaksu samazinājumu; atzīmē, ka saskaņā ar papildu analīzi 
līdzieguvumi veselības un gaisa piesārņojuma jomā, pārejot uz 30 % mērķi, pieaugtu no 
EUR 6,3 miljardiem līdz EUR 35,8 miljardiem, vairāk sasniedzot, ja tiktu īstenoti emisiju 
samazināšanas pasākumi iekšzemē; 

24. atzīmē Komisijas analīzē minēto, ka 30 % mērķa sasniegšana samazinātu naftas un gāzes 
importu par aptuveni EUR 40 miljardiem 2020. gadā, ja pieņem, ka naftas cena 
2020. gadā būtu USD 88 par barelu; uzskata, ka šīs naftas cenas aplēses varētu būt visai 
konservatīvas, jo Starptautiskās Enerģētikas aģentūras (2010) prognozētā naftas cena 
2020. gadā ir USD 108, kas par vairāk nekā 20 % palielinātu lēstos ieguvumus no mazāka 
enerģijas importa; 

25. uzsver, ka līdzieguvumi no emisiju samazinājuma iespējami tikai no Eiropas Savienībā 
sasniegtā emisiju samazinājuma, īpaši uzsverot ieguldījumu palielināšanu 
energoefektivitātes jomā; 

26. secina, ka pāreja uz 30 % mērķi ES iedzīvotājiem radītu vairāk ieguvumu nekā izmaksu 
un ka samazinājuma mērķu sasniegšana iekšzemē būtu vislielākais vispārējais ieguvums;

Oglekļa emisiju pārvirzes riska vērtējums

27. atzīmē, ka energoietilpīgajās nozarēs, iespējams, ETS otrā perioda beigās 2012. gadā būs 
ļoti liels skaits neizmantoto bezmaksas kvotu, kuras varēs pārnest uz 2013.–2020. gada 
posmu. Tādējādi minētās nozares starptautiskās konkurētspējas ziņā atradīsies salīdzinoši 
labākā stāvoklī nekā 2008. gadā; 

28. atzīmē, ka iekārtām, kas rada lielāko daļu emisiju ETS iekļautajās ar enerģētiku 
nesaistītajās nozarēs, līdz 2020. gadam ir piešķirtas bezmaksas kvotas saskaņā ar produktu 
salīdzinošās novērtēšanas sistēmu, pamatojoties uz augstajiem ražošanas rādītājiem 
pirmslejupslīdes laikā; 

29. joprojām pauž bažas par virspeļņas gūšanas lielo potenciālu, kas apdraud sabiedrības 
attieksmi pret ES klimata politiku, un norāda, ka trūkst pierādījumu par uzņēmumu 
pārvietošanu; 

30. piekrīt Komisijas analīzē minētajam, ka robežu pielāgošanas pasākumi vai importa 
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iekļaušana ETS ir jāapvieno ar pilnīgu izsoli attiecīgajās nozarēs; uzskata, ka šādu sistēmu 
varētu īpaši attiecināt uz dažām standarta precēm, piemēram, tēraudu vai cementu, un 
elektrību;

31. atbalsta mērķtiecīgākas pieejas piemērošanu jebkādam kompensāciju izmantošanas 
veidam un Tīras attīstības mehānismu (TAM) kredītu izmantošanas ierobežošanu 
energoietilpīgajās nozarēs valstīs, kas nav vismazāk attīstītās valstis, sākotnēji ar tādiem 
pasākumiem kā koeficienta piemērošana, piemēram, paredzot divus TAM kredītus par 
tonnu, kas emitēta ETS sistēmas satvarā; 

32. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Ievads
Klimata pārmaiņu radītais apdraudējums cilvēcei nemazinās, un ietekme, ko radītu 
temperatūras paaugstināšanās par 2 °C, ir ļaunāka, nekā iepriekš tika domāts. Lai gan nav 
iespējams sasaistīt ekstrēmus laika apstākļus ar globālo sasilšanu, ir visai ticams, ka klimata 
pārmaiņas veicina ekstrēmu laika apstākļu biežumu un intensitāti. 

Tas, ka starptautiskā kopiena nespēja noslēgt visaptverošu saistošu starptautisku klimata 
nolīgumu Kopenhāgenā, nenozīmē, ka valstis neveic nekādus pasākumus. Kankunas tikšanās 
rezultāti apliecina, ka valstis rīkojas, un sarunas ir ieguvušas jaunu dzinuli. Eiropā radīto 
oglekļa emisiju daudzums patlaban ir par 17,3 % zemāks nekā 1990. gadā. 1 Eiropas Vides 
aģentūra paredz, ka emisiju daudzums stabilizēsies un būs mazāks nekā 2008. gadā, pat ņemot 
vērā ekonomikas atjaunošanos un to, ja netiktu veikti turpmāki pasākumi. 2

Eiropas valstīm ir jāpieņem izšķiroši lēmumi attiecībā uz turpmākas labklājības un drošības 
saglabāšanu. Pāreju uz iekšzemes siltumnīcefekta gāzu samazināšanas mērķi, kas ir saskaņā ar 
ES klimata mērķiem, var apvienot ar veselīgāku ekonomiku, zaļo darbavietu izveides un 
inovāciju palielināšanu.

ES ETS efektivitāte
Bez stingrāku maksimālo robežu noteikšanas ES Emisiju kvotu tirdzniecības sistēma (ES 
ETS) riskē veikt pārmērīgus ieguldījumus videi nekaitīgās tehnoloģijās un inovācijās. 
Komisijas analīze 3 ir apliecinājusi, ka saskaņā ar 20 % klimata mērķi kvotu pārpalikums ETS 
2020. gadā būs aptuveni 2,4 miljardi uzkrāto rezerves kvotu un neizmantoto starptautisko 
kredītu. Šāda pārpalikuma dēļ tiek noteikta neefektīva cena, kā arī būtiski samazinās ienākumi 
no izsolēm, kurus varētu izmantot, lai veicinātu klimata tehnoloģiju attīstību un ieguldījumus 
enerģijas taupīšanas jomā, tādējādi radot miljoniem papildu darbavietu.

Referenta priekšlikums
Šajā sakarībā referents pieprasa, lai Komisija pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā 2011. gada 
beigās, nāktu klajā ar priekšlikumiem attiecībā uz Eiropas klimata mērķa paplašināšanu, 
paredzot siltumnīcefekta gāzu samazināšanu par 30 % līdz 2020. gadam. 

Referents uzskata, ka ierosinātā pieeja ir visai pieticīga. Viņaprāt, pāreja uz mērķi 
siltumnīcefekta gāzu daudzumu samazināt par 40 % būtu piemērotāka, ņemot vērā zinātni un 
mērķi ierobežot klimata pārmaiņas līdz 2 °C, ja ne 1,5 °C — mērķi, kas atzīts arī ANO 
Vispārējā konvencijā par klimata pārmaiņām. Referents atturas no prasības pilnībā īstenot ES 
klimata mērķi Eiropas Savienībā, lai gan tas Eiropas iedzīvotājiem nodrošinātu vairāk 
ieguvumu, ņemot vērā uzlaboto gaisa kvalitāti Eiropā un arvien lielākos ieguldījumus ES 
ekonomikā.

                                               
1 Eiropas Vides aģentūra, 2010. gada oktobris.
2 COM(2010) 569 galīgā redakcija, Progress Kioto mērķu sasniegšanā, 5. lpp.
3 SEC (2010) 650, 34. lpp.


