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B7-0000/2010

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Klimata pārmaiņu konferenci Kankunā (COP 16)

Eiropas Parlaments,

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

 ņemot vērā UNFCCC pušu piecpadsmito konferenci (COP 15) un kā Kioto protokola 
pušu sanāksmi rīkoto Pušu piekto konferenci (COP/MOP 5), kas notika 2009. gada 7.–
18. decembrī Kopenhāgenā, Dānijā, un Kopenhāgenas vienošanos,

 ņemot vērā UNFCCC pušu sešpadsmito konferenci (COP 16) un kā Kioto protokola pušu 
sanāksmi rīkoto Pušu sesto konferenci (COP/MOP 6), kas notiks Kankunā, Meksikā, no 
2010. gada 29. novembra līdz 10. decembrim, 

 ņemot vērā 2008. gada decembra ES tiesību aktu kopumu klimata un enerģētikas jomā, 

 ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par klimata pārmaiņām un jo īpaši 2009. gada 
4. februāra rezolūciju „2050: Nākotne sākas jau šodien — ieteikumi ES turpmākai 
integrētai politikai saistībā ar klimata pārmaiņām”1 un 2010. gada 10. februāra rezolūciju 
par Kopenhāgenas klimata pārmaiņu konferences (COP 15) rezultātiem, 

 ņemot vērā mutisko jautājumu .., ko Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma 
komiteja iesniedza saskaņā ar Reglamenta 115. pantu, un ņemot vērā Padomes un 
Komisijas paziņojumus,

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

A. tā kā zinātniskie pierādījumi par klimata pārmaiņām un to ietekmi ir neapstrīdami un tālab 
ir nepieciešama starptautiska mēroga rīcība, lai risinātu šo globālo problēmu;

B. tā kā pēc Kopenhāgenā notikušās klimata konferences neapmierinošajiem rezultātiem ir 
jāatjauno uzticēšanās starptautiskajās sarunās par klimata pārmaiņām; 

C. tā kā attīstītās valstis, jaunās tirgus ekonomikas valstis un jaunattīstības valstis, kuras rada 
vairāk nekā 80 % siltumnīcefekta gāzu emisijas visā pasaulē, ir apņēmušās/solījušās 
samazināt emisijas līmeni; 

D. tā kā šāda apņemšanās/solījumi nebūs pietiekami, lai īstenotu vispārējo mērķi — ierobežot 
ikgadējo zemeslodes virsmas vidējās temperatūras pieaugumu, lai tas nepārsniegtu 2°C 
(„2°C mērķis”),

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0042.
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COP 16 vispārējais mērķis un ES nostāja 

1. uzsver, ka Kankunā ir jāvienojas par konkrētiem pasākumiem, lai sagatavotu pamatu tāda 
laikposmam pēc 2012. gada paredzēta visaptveroša starptautiska nolīguma noslēgšanai 
Dienvidāfrikā 2011. gadā, kuram jāatbilst jaunākajiem zinātnes sasniegumiem un jābūt 
saskaņā ar 2°C mērķi;

2. aicina Eiropas Savienību no jauna uzņemties vadošo lomu sarunās par klimata 
jautājumiem un aktīvi veicināt konstruktīvākas un pārredzamākas klimata konferences 
norisi Kankunā, tādēļ stingri mudina Komisiju un dalībvalstis pieņemt vienotu nostāju un 
uzlabot iekšējo lēmumu pieņemšanas procedūru, lai varētu operatīvāk reaģēt uz 
pavērsieniem minēto sarunu laikā, rīkoties stratēģiskāk un īstenot atsaucīgāku pieeju 
attiecībā uz trešām valstīm;

3. mudina Eiropas Savienību apstiprināt savu ciešo apņemšanos ievērot Kioto protokolu un 
atbalstīt turpmāko darbu abos sarunu virzienos — gan attiecībā uz AWG-KP, gan AWG-
LCA, integrējot Kopenhāgenas vienošanās politiskās vadlīnijas; tālab prasa Eiropas 
Savienībai pirms Kankunas konferences klaji paust gatavību turpināt Kioto protokolā 
paredzētā otrā saistību posma īstenošanu (2013.–2020. g.), nosakot savu atbilstošu mērķi, 
un vienlaikus atzīt — lai noslēgtu laikposmam pēc 2012. gada paredzēto starptautisko 
nolīgumu, kas nodrošinātu 2°C mērķa sasniegšanu, līdzvērtīgi panākumi ir jāgūst abos 
sarunu virzienos;

4. aicina ES un tās dalībvalstis ieviest klimata taisnīguma principu ilgtermiņa perspektīvā 
2050. gadā un pēc tā; tādēļ atbalsta taisnīguma klauzulas apspriešanu turpmākajās 
starptautiskajās sarunās klimata jomā;  

5. uzsver, ka jautājumu risināšana sarunās par klimata pārmaiņām ir steidzama, tomēr 
vienlaikus atzinīgi vērtē Padomes un Komisijas ierosināto pakāpenisko pieeju un uzsver, 
ka ir svarīgi, lai Kankunā tiktu pieņemti konkrēti lēmumi attiecībā uz finansējumu 
(apmērs, avoti un pārvaldība), pielāgošanos, mežsaimniecību, tehnoloģiju pārnesi un 
uzraudzību, ziņošanu un pārbaudi un tiktu nodrošināta tūlītējā finansējuma īstenošanas 
pilnīga pārredzamība;

6. uzskata — turpmākajā ES „klimata diplomātijas” darbā vajadzētu koncentrēties uz 
politiskās saiknes veidošanu ar trešām valstīm, uz politiku efektīvu mehānismu izveidei 
starptautiskas sadarbības īstenošanai klimata pārmaiņu jomā gan UNFCCC ietvaros, gan 
ārpus tās darbības jomas, kā arī uz sadarbību ar trešām valstīm klimata jomā, lai sniegtu 
praktisku atbalstu tādas attīstības īstenošanai visā pasaulē, kurai raksturīgs zems oglekļa 
dioksīda emisijas līmenis un izturība pret klimata pārmaiņām;

Emisijas samazināšanas saistības

7. atgādina, ka saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) aplēsēm, lai 
nodrošinātu 2°C mērķa izpildi, pasaules mēroga siltumnīcefekta gāzu emisijas 
maksimālais apjoms jāsasniedz ne vēlāk kā 2015. gadā un līdz 2050. gadam jāsamazina 
vismaz par 50 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, un tad tam jāturpina kristies;
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8. mudina visus starptautiskos partnerus, tostarp ASV un Ķīnu, lai nodrošinātu atbilstību 2°C 
mērķim, ierosināt vērienīgākas saistības/solījumus attiecībā uz emisijas līmeņa 
samazināšanu, pamatojoties uz kopējas, bet diferencētas atbildības principu;

9. atkārtoti uzsver, ka 2020. gadam Eiropas Savienībai ir nepieciešams pieņemt iekšēju 
mērķi, kas paredz siltumnīcefekta gāzu samazināšanu par 30 % atbilstošos apstākļos; 

10. atgādina, ka starptautiskajam nolīgumam jānodrošina, lai kopējais siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazinājums attīstītajās valstīs 2020. gadā salīdzinājumā ar 1990. gadu būtu 
tuvāk 25–40 % intervāla augšējai robežai, kā ieteikusi IPCC, un ka jaunākie zinātniskie 
dati rāda, ka emisijas jāsamazina vismaz par 40%; prasa, lai šis samazinājums būtu valstu 
robežās; atgādina, ka ilgtermiņa samazināšanas mērķis ES un citām attīstītajām valstīm 
2050. gadam jānosaka vismaz 80 % apmērā salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni; 

11. atzīst — 2°C mērķi varēs sasniegt tikai tad, ja arī jaunattīstības valstu grupa kopumā un jo 
īpaši attīstītākās no tām līdz 2020. gadam panāks būtisku un kvantitatīvu novirzi no šobrīd 
prognozētā emisiju pieauguma ātruma, attiecīgi no 15 % līdz 30 %, salīdzinot ar to, kāds 
būtu emisiju pieauguma rādītājs gadījumā, ja nekādi īpaši pasākumi netiktu īstenoti;

Finansējums

12. atgādina, ka attīstītās valstis Kopenhāgenas vienošanās ietvaros ir apņēmušās laikposmā 
no 2010. līdz 2012. gadam sniegt jaunus un papildu līdzekļus gandrīz USD 30 miljardu 
apmērā, veltot īpašu uzmanību visvairāk apdraudētām un vismazāk attīstītām valstīm;

13. uzskata, ka galvenais faktors paļāvības gaisotnes veidošanai gan pirms Kankunas 
konferences, gan tās laikā ir savlaicīga tūlītējā finansējuma nodrošināšana, uzsver, ka ES 
dalībvalstu solītajam tūlītējam atbalstam EUR 7,2 miljardu apmērā jābūt jaunam 
atbalstam, tas jāpiešķir papildus OAP budžetam, un mudina Eiropas Savienību nodrošināt 
pilnīgu pārredzamību, iesniedzot saskaņotus īstenošanas ziņojumus Kankunā un vēlāk –
katru gadu; 

14. atgādina, ka kopīgais ES ieguldījums jaunattīstības valstu emisiju mazināšanas pasākumu 
īstenošanai un pielāgošanās vajadzību apmierināšanai nedrīkst būt mazāks par EUR 
30 000 miljoniem gadā līdz 2020. gadam, un šis skaitlis var pieaugt, ja iegūtas jaunas 
atziņas par klimata pārmaiņu apmēru un ar to saistīto izmaksu apjomu;

15. uzsver — finansējot risku mazinošus un pielāgošanās pasākumus ar jauniem 
mehānismiem, ir jāievēro un jāīsteno noteikti attīstības politikas principi, piemēram, labas 
pārvaldes princips;

Uzraudzība, ziņojumu sniegšana un pārbaude

16. atzinīgi vērtē Kopenhāgenas vienošanās noteikumus par uzraudzību, ziņojumu sniegšanu 
un pārbaudi, starptautiskām apspriedēm un analīzi un mudina Eiropas Savienību kopīgi ar 
visām pusēm sagatavot vadlīnijas minēto noteikumu īstenošanai, kuras tiks pieņemtas 
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Kankunā;

Sadarbība ar jaunattīstības valstīm un pielāgošanās

17. uzsver attīstīto valstu vēsturisko atbildību par klimata pārmaiņu neatgriezeniskajām sekām 
un atgādina par pienākumu atbalstīt jaunattīstības valstis un vismazāk attīstītās valstis, lai 
tās spētu pielāgoties šīm pārmaiņām, tostarp sniedzot finansiālu atbalstu valstu rīcības 
programmām attiecībā uz pielāgošanos (NAPA), kas ir nozīmīgi instrumenti, lai pielāgotos 
klimata pārmaiņām, veicinot līdzdalību;

REDD un pārtuksnešošanās 

18. uzskata — lai ne vēlāk kā līdz 2020. gadam pārtrauktu tropu mežu masveida iznīcināšanu, 
ir vajadzīgs ievērojams finansiāls atbalsts, kā arī tehniskā un administratīvā palīdzība, 
atgādinot, ka publisks finansējums ir visatbilstošākais līdzeklis šim laikposmam; turklāt 
mudina Eiropas Savienību Kankunā censties pieņemt konkrētus lēmumus par atmežošanas 
un mežu degradācijas izraisītās emisijas samazināšanu (REDD), tostarp konkrētus mērķus;

19. atbalsta mehānisma izveidošanu mežu izciršanas un degradācijas radītas emisijas 
samazināšanai un siltumnīcefekta gāzu emisijas absorbcijas veicināšanai;

20. uzskata, ka būtu jāpastiprina sinerģija starp trijām Riodežaneiro konvencijām — par 
bioloģisko daudzveidību (CBD), klimata pārmaiņām (UNFCCC) un pārtuksnešošanos 
(UNCCD); aicina Komisiju un dalībvalstis aktīvi atbalstīt ideju par augsta līmeņa tikšanos 
par trijām Riodežaneiro konvencijām Rio+20 augstākā līmeņa sanāksmē 2012. gadā;

Ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni un sadarbība tehnoloģiju jomā 

21. uzskata — neraugoties uz sekmēm starptautiskajās sarunās, Eiropas Savienībai vajadzētu 
nekavējoties modernizēt savu ekonomiku, orientējoties uz ilgtspējīgāku, resurstaupīgu 
ekonomikas modeli ar zemu CO2 emisiju līmeni, tādējādi samazinot klimata pārmaiņu 
risku, uzlabojot gaisa kvalitāti, radot energoapgādes drošību un nodrošinot, ka Eiropas 
Savienība kļūst par viskonkurētspējīgāko ekonomiku pasaulē, kurā arvien vairāk iegulda 
tīrākās tehnoloģijās;

Pasaules oglekļa dioksīda emisiju tirgus

22. aicina ES un tās partnerus tuvākajā laikā atrast visefektīvāko veidu, kā veicināt saikni 
starp ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu un citām tirdzniecības sistēmām, kas ir
orientētas uz pasaules oglekļa dioksīda emisiju tirgu, nodrošinot lielāku samazināšanas 
iespēju dažādību, uzlabotu tirgus apjomu un likviditāti un tādējādi — efektīvāku resursu 
sadalījumu;

23. prasa pārveidot tādus uz projektiem balstītus mehānismus kā tīras attīstības mehānisms un 
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kopīgā izpilde, nodrošinot stingrus projektu kvalitātes standartus, kas garantē šo projektu 
augstus standartus ar uzticamu, pārbaudāmu un patiesu emisijas samazinājumu, arī 
tādējādi veicinot ilgtspējīgu attīstību jaunattīstības valstīs; turklāt atbalsta Komisijas 
viedokli par to, ka attiecībā uz ekonomiski attīstītākām jaunattīstības valstīm ir jāvienojas 
par nozaru mehānismiem laikposmam pēc 2012. gada, savukārt attiecībā uz vismazāk 
attīstītajām valstīm jānodrošina, lai tām joprojām būtu pieejams tīras attīstības mehānisms; 

24. uzstāj, ka ES un tās dalībvalstīm jāpilda klimata pārmaiņu mazināšanas saistības 
galvenokārt ES teritorijā, un visām iesaistītajām personām atgādina, ka elastīgi mehānismi 
jāizmanto minimāli;

Starptautiskais gaisa un jūras transports

25. pauž nožēlu, ka nav gūti panākumi ar gaisa un jūras transportu saistīto globālo problēmu 
risināšanā un uzskata, ka starptautiskā aviācija un kuģniecība ir jāiekļauj nolīgumā
saistībā ar UNFCCC;

26. aicina Eiropas Savienību nodrošināt, lai starptautiskajā nolīgumā tiktu ņemta vērā kopējā 
gaisa un jūras transporta ietekme un lai aviācijas un jūrniecības nozarē emisijas 
samazinājuma mērķi būtu tādi paši, kādi noteikti citās rūpniecības nozarēs;

Eiropas Parlamenta delegācija

27. uzskata, ka ES delegācijai ir īpaša loma sarunās par klimata pārmaiņām, un tāpēc par 
nepieņemamu uzskata to, ka Eiropas Parlamenta deputāti, kas ir šīs delegācijas sastāvā, 
nevarēja piedalīties iepriekšējās līgumslēdzēju pušu konferences ES koordinācijas 
sanāksmēs; sagaida, ka Kankunā šādas sanāksmes būs pieejamas vismaz Eiropas 
Parlamenta delegācijas vadītājiem novērotāju statusā ar vai bez tiesībām uzstāties;

28. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un 
parlamentiem, kā arī ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariātam 
ar lūgumu to izplatīt visām līgumslēdzējām pusēm, kas nav ES dalībvalstis.


