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B7-0000/2009

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES stratēģiju Kopenhāgenas konferencei par klimata 
pārmaiņām (COP 15)

Eiropas Parlaments,

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

– ņemot vērā 2009. gada 7.–18. decembrī Kopenhāgenā (Dānijā) gaidāmo UNFCCC
līgumslēdzēju pušu 15. konferenci (COP 15) un Kioto protokola pušu piekto konferenci 
(COP/MOP 5),

– ņemot vēra Eiropas Parlamenta 2008. gada 17. decembrī pieņemto klimata un enerģētikas 
paketi, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvu 
2009/29/EK, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai uzlabotu un paplašinātu Kopienas 
siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu1, un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Lēmumu 406/2009/EK par dalībvalstu 
pasākumiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, lai izpildītu Kopienas saistības 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas jomā līdz 2020. gadam2,

– ņemot vērā tā iepriekšējās rezolūcijas par klimata pārmaiņām, jo īpaši 2009. gada 
4. februāra rezolūciju „2050: nākotne sākas jau šodien — ieteikumi ES turpmākai 
integrētai politikai saistībā ar klimata pārmaiņām”3 un 2009. gada 11. marta rezolūciju 
„ES stratēģija, lai Kopenhāgenas sarunās panāktu visaptverošu nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, un atbilstoša finansējuma nodrošināšana klimata pārmaiņu politikas 
īstenošanai”4,

– ņemot vērā ... mutiskos jautājumus Komisijai un Padomei par ES stratēģiju Kopenhāgenas 
konferencei par klimata pārmaiņām (COP 15) (O-0000/2009 – B7-0000/2009, O-
0000/2009 – B7-0000/2009),

– ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

A. tā kā 2009. gada decembrī Kopenhāgenā ir paredzēts noslēgt sarunas par tādu 
visaptverošu starptautisku nolīgumu par klimata pārmaiņām, kas attiektos uz laika posmu 
pēc 2012. gada; tā kā šādam nolīgumam jābūt saskaņā ar mērķi ierobežot globālo 
virszemes temperatūras pieaugumu tā, lai tas nepārsniedz pirmsrūpniecības laikmeta 
temperatūras līmeni par vairāk kā 2 ºC („2 ºC mērķis”);

B. tā kā, lai sasniegtu 2 ºC mērķi, ir nepieciešams, lai rūpnieciski attīstītās valstis uzņemtos 
galveno lomu, ievērojami samazinot emisiju, un lai arī jaunattīstības valstis dotu 

                                               
1 OV L 140, 5.6.2009., 63. lpp.
2 OV L 140, 5.6.2009., 136. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P6-TA(2009)0042.
4 Pieņemtie teksti, P6-TA(2009)0121.
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ieguldījumu šā mērķa sasniegšanā;

C. tā kā, lai jaunattīstības valstīs varētu veikt klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās 
pasākumus, ir ievērojami jāpalielina šim mērķim paredzētais finansējums — tam jābūt 
salīdzināmam ar to finansējumu, kas bija vajadzīgs pašreizējās finanšu krīzes novēršanai;

D. tā kā ES ir pieņēmusi iepriekš minēto klimata un enerģētikas paketi, kurā iekļauti 
likumdošanas pasākumi, lai līdz 2020. gadam nodrošinātu vienpusēju siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazinājumu līdz līmenim, kas ir 20 % zem 1990. gada līmeņa, ar 
apņemšanos šo procentuālo attiecību palielināt līdz 30 %, ja Kopenhāgenā tiks panākta 
vienošanās par pietiekami vērienīgu un saistošu starptautisku nolīgumu,

1. mudina ES paust vienotu nostāju, lai saglabātu tās vadošo lomu COP 15 sarunās, un 
saglabāt augstu motivāciju sarunās ar starptautiskajiem partneriem, lai Kopenhāgenā 
panāktu nozīmīgu starptautisku vienošanos, kas atbilstu jaunākajiem zinātniskajiem 
atzinumiem un 2 ºC mērķim;

Emisijas samazināšanas saistības

2. uzsver, ka starptautiskajam nolīgumam jāpamatojas uz „kopējas, bet atšķirīgas atbildības” 
principu, rūpnieciski attīstītākām valstīm uzņemoties līdera lomu emisiju samazināšanā 
tajās, kamēr jaunattīstības valstīm un jaunajām tirgus ekonomikas valstīm, it īpaši Ķīnai, 
Indijai un Brazīlijai, saskaņā ar Bali rīcības plānu arī jāuzņemas noteiktas saistības 
izmērāmā, pārskatāmā un pārbaudāmā veidā īstenot katrai valstij atbilstošus pasākumus 
klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanā ilgtspējīgas attīstības kontekstā, ko atbalsta un 
nodrošina, izmantojot rūpnieciski attīstīto valstu tehnoloģijas un finansējumu, kā arī 
palīdzību veiktspējas palielināšanā;

3. atgādina, ka starptautiskajam nolīgumam jānodrošina, lai globālais emisijas 
samazinājums rūpnieciski attīstītajās valstīs 2020. gadā salīdzinājumā ar 1990. gadu būtu 
tuvāk 25–40 % intervāla augšējai robežai, kā ieteikts Klimata pārmaiņu starpvaldību 
padomes 4. novērtējuma ziņojumā, un aicina, lai šis samazinājums būtu šo valstu 
teritorijās; atgādina, ka ilgtermiņa samazināšanas mērķis ES un citām rūpnieciski 
attīstītajām valstīm 2050. gadam jānosaka 80 % apmērā salīdzinājumā ar 1990. gadu;

4. turklāt atgādina savu ieteikumu, ka daži pieņemtie principi klimata un enerģētikas paketē 
ir jāizmanto kā starptautiskā nolīguma uzmetums, jo sevišķi saistošais lineārais rādītājs 
rūpnieciski attīstīto valstu saistībām, diferencēšana, pamatojoties uz pārbaudīto emisiju 
līmeni, un pastiprināts atbilstības režīms ar prasību nodrošināt gada samazinājuma 
koeficienta izpildi;

Finansēšana

5. uzsver, ka vienošanās Kopenhāgenā varētu dot vajadzīgo stimulu panākt „Jauno zaļo 
vienošanos”, ar ko tiktu veicināta ekonomikas izaugsme, dabai draudzīgas tehnoloģijas 
un radītas jaunas darbavietas gan rūpnieciski attīstītajās, gan jaunattīstības valstīs; atzīst, 
ka sākotnējās publiskā sektora investīcijas videi draudzīgas enerģijas infrastruktūrā un 
papildu pētniecībā un izstrādē samazinās izmaksas;



PE427.995v01-00 4/6 RE\788976LV.doc

LV

6. uzsver, ka visu valstu aktīva piedalīšanās klimata pārmaiņu problēmu risināšanā notiks 
tikai tad, ja jaunattīstības valstis varēs turpināt ilgtspējīgu attīstību; tādējādi aicina īstenot 
patiesi integrētu politiku, apvienojot attīstību ar klimata pārmaiņu problēmu risināšanu;

7. uzsver rūpnieciski attīstīto valstu atbildību sniegt pietiekamu, ilgtspējīgu un paredzamu 
finansiālu un tehnisku atbalstu jaunattīstības valstīm, lai tās spētu uzņemties saistības 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju, pielāgoties klimata pārmaiņu radītajām sekām un 
samazināt emisiju, ko izraisa mežu izciršana un mežu degradācija, kā arī palielināt 
veiktspēju, lai varētu pildīt nākamajā starptautiskajā nolīgumā par klimata pārmaiņām 
iekļautās saistības; uzstāj, kā šādām saistībām jānodrošina paredzami finansēšanas 
mehānismi, kas izveidoti saistībā ar UNFCCC, papildina oficiālo attīstības palīdzību un ir 
neatkarīgi no dalībvalstu ikgadējām budžeta procedūrām;

8. atgādina, ka kolektīvais ES ieguldījums attiecībā uz jaunattīstības valstu radītās emisijas 
samazināšanas centieniem un vajadzību pielāgoties nedrīkst būt mazāks par 30 
miljardiem eiro gadā līdz 2020. gadam, un šis skaitlis var pieaugt, pieaugot arī zināšanām 
par klimata pārmaiņu apmēru un ar to saistītajām izmaksām;

9. uzsver, ka liela daļa ienākumu, kas gūti kvotu izsolēs ES emisiju kvotu tirdzniecības 
sistēmā, tostarp aviācijas un jūras transporta kvotu izsolēs, jāparedz tam, lai jaunattīstības 
valstis varētu cīnīties pret klimata pārmaiņām un pielāgoties tām;

10. uzsver, ka, lai nodrošinātu finansējuma pareizu izlietojumu, ir jāizmanto pieredze 
attīstības politikā un iedibināti principi, piemēram, labas pārvaldības princips;

11. aicina ES un dalībvalstis pastiprināt partnerattiecības ar jaunattīstības valstīm klimata 
pārmaiņu jomā un veidot jaunas partnerattiecības, kur tādu šobrīd nav, nodrošinot būtiski 
lielāku finansiālu atbalstu tehnoloģiju attīstībai un pārņemšanai, vienošanos par 
intelektuālā īpašuma tiesībām un iestāžu veiktspējas palielināšanu;

Globāls oglekļa tirgus

12. aicina ES un tās globālos partnerus — lai gan risinājumi tirgus jomā, tostarp globālā 
oglekļa tirgus izveide, izmantojot emisiju ierobežošanas un tirdzniecības sistēmas 
mehānismus vai nodokļu sistēmas attīstītajās valstīs, nav tuvākajā nākotnē līdzvērtīgi 
piemērojami jaunattīstības valstīs — atrast visefektīvāko veidu, kā nākotnē veicināt 
saikni starp ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu un reģionālo vai federālo 
tirdzniecības sistēmu ASV vai citur, kas savukārt radītu lielāku samazināšanas iespēju 
dažādību, labāku tirgus lielumu un likviditāti un visbeidzot efektīvāku resursu 
izmantošanu;

13. atzinīgi vērtē Kioto protokola tīras attīstības mehānismu kā iespēju jaunattīstības valstīm 
piedalīties oglekļa emisiju tirgū un saņemt modernas un efektīvas tehnoloģijas; uzsver, ka 
tomēr rūpnieciski attīstīto valstu izmantotie kompensācijas mehānismi, lai panāktu 
emisijas samazinājuma mērķus, nevar tikt uzskatīti par daļu no jaunattīstības valstu 
saistībām siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai starptautiskā nolīgumā par klimata 
pārmaiņām, un to izmantošana nevar aizstāt finansiālo un tehnoloģisko atbalstu 
jaunattīstības valstu emisijas mazināšanas darbībām;
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14. turklāt uzskata, ka turpmākajiem kompensācijas mehānismiem ir jābūt ar stingrākiem 
projektu kritērijiem, lai izvairītos no tā, ka rūpnieciski attīstītās valstis atņem 
jaunattīstības valstīm rentablas iespējas emisiju samazināšanai, kā arī garantētu šo 
projektu augstus standartus ar uzticamu, pārbaudāmu un patiesu emisijas samazinājumu, 
kas nodrošina arī ilgtspējīgu attīstību šajās valstīs;

Zemes izmantošanas pārmaiņas, mežu izciršana un degradācija

15. uzskata, ka ir jāsniedz būtisks finansiāls, kā arī tehnisks un administratīvs atbalsts 
jaunattīstības valstīm, lai vēlākais līdz 2020. gadam apturētu tropu mežu apjomīgo 
izciršanu, un ka šīs apņemšanās apliecinājumam būs izšķirīga nozīme starptautiskās 
sarunās par vispārēja globāla nolīguma slēgšanu klimatu pārmaiņu jomā laikposmam pēc 
2012. gada;

16. atbalsta Komisijas priekšlikumu saskaņā ar UNFCCC izveidot Pasaules meža oglekļa 
mehānismu, kas pamatotos uz pastāvīgu finansēšanas sistēmu; aicina dalībvalstis atbalstīt 
apņemšanos pārtraukt globālu meža izciršanu un degradāciju, piešķirot daļu no 
ieņēmumiem, kas gūti no ES emisiju tirdzniecības sistēmas, lai samazinātu mežu 
izciršanu un degradāciju jaunattīstības valstīs; aicina dalībvalstis atbalstīt Komisijas 
priekšlikumu pieņemt Norvēģijas finansēšanas ierosinājumu un piešķirt Pasaules meža 
oglekļa mehānismam daļu no turpmākajiem ieņēmumiem, kurus gūs piešķirtā daudzuma 
vienību (Assigned Amount Units) izsolēs;

17. aicina ES veicināt stingrus sociālos un vides standartus, lai samazinātu emisiju, ko izraisa 
mežu izciršana un degradācija; aicina ES aizstāvēt mežu izciršanas un degradācijas 
radītās emisijas samazināšanas mehānismus, kas ir plašāki nekā pašreizējā tīrās attīstības 
mehānisma projektu pieeja un kas palīdz risināt tādus mežu izciršanas galvenos cēloņus 
kā slikta pārvaldība, nabadzība, korupcija un tiesībaizsardzības trūkums, atbalstot 
politikas un institucionālo reformu gan vietējā, gan valsts līmenī;

Starptautiskā aviācija un jūras transports

18. uzstāj, ka uz starptautiskajiem aviācijas un jūrniecības sektoriem jāattiecina tie paši 
mērķi, ko attiecina uz citām nozarēm, tādējādi radot papildu ienākumus no izsolēm, ja tās 
ir iekļautas emisiju ierobežošanas un tirdzniecības sistēmās;

19. mudina ES, ņemot vērā neveiksmīgās sarunas starp Starptautisko Civilās aviācijas
organizāciju un Starptautisko Jūrniecības organizāciju, mēģināt starptautiskās aviācijas 
un jūras transporta radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju regulēt ar starptautisku nolīgumu, 
tostarp paredzot vērienīgu un saistošu samazinājumu, kas atbilstu 2 ºC mērķim;

Eiropas Parlamenta delegācija

20. uzskata, ka ES delegācijai ir īpaša loma šajās sarunās par klimata pārmaiņām, un tāpēc 
domā, ka ir nepieņemami, ka Eiropas Parlamenta deputāti, kas ir delegācijas sastāvā, 
nevarēja piedalīties iepriekšējās līgumslēdzēju pušu konferences ES koordinācijas 
sanāksmēs; sagaida, ka dalībnieki no Eiropas Parlamenta varēs piekļūt šādām sanāksmēm 
Kopenhāgenā vismaz kā novērotāji ar tiesībām uzstāties vai bez tām;
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25. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un 
parlamentiem un ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariātam ar 
lūgumu to izplatīt visām Konvencijas pusēm, kas nav ES dalībvalstis.


