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B7-0000/2011

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Klimata pārmaiņu konferenci Durbanā (COP 17) 

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām (UNFCCC) un UNFCCC
Kioto protokolu,

– ņemot vērā Bali rīcības plānu (1. lēmums/COP 13),

– ņemot vērā UNFCCC Pušu 15. konferenci (COP 15) un kā Kioto protokola pušu sanāksmi 
rīkoto Pušu piekto konferenci (COP/MOP 5), kas notika no 2009. gada 7. līdz 
18. decembrim Kopenhāgenā, Dānijā, un Kopenhāgenas vienošanos,

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

– ņemot vērā gaidāmo UNFCCC Pušu 17. konferenci (COP 17) un kā Kioto protokola pušu 
sanāksmi rīkoto Pušu septīto konferenci (COP/MOP 7), kam jānotiek no 2011. gada 
28. novembra līdz 9. decembrim Durbanā, Dienvidāfrikā,

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

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra 
Direktīvu 2008/101/EK, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai aviācijas darbības iekļautu 
Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā1,

– ņemot vērā 2009. gada 25. novembra rezolūciju par ES stratēģiju Kopenhāgenas 
konferencei par klimata pārmaiņām2, 2010. gada 10. februāra rezolūciju par 
Kopenhāgenas klimata pārmaiņu konferences (COP 15) rezultātiem3 un 2010. gada 
25. novembra rezolūciju par Klimata pārmaiņu konferenci Kankunā4,

– ņemot vērā 2009. gada 4. februāra rezolūciju par tematu „2050: Nākotne sākas jau 
šodien — ieteikumi ES turpmākai integrētai politikai saistībā ar klimata pārmaiņām”5,

– ņemot vērā Komisijas Balto grāmatu „Adaptācija klimata pārmaiņām — iedibinot Eiropas 
rīcības pamatprincipus” (COM(2009)0147) un Parlamenta 2010. gada 6. maija rezolūciju6

par minēto dokumentu, kā arī Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes īpašo ziņojumu par 

                                               
1 OV L 8, 13.1.2009., 3. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2009)0089.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0019.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2010)0442.
5 Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0042.
6 OV C 81 E, 15.3.2011., 115. lpp.
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atjaunīgiem enerģijas avotiem un klimata pārmaiņu samazināšanu1,

– ņemot vērā 2011. gada 11. maija rezolūciju par Komisijas Zaļo grāmatu „Meža 
aizsardzība un meža informācija ES — gādājot par mežu gatavību klimata pārmaiņām”2,

– ņemot vērā Padomes 2011. gada 14. marta secinājumus par turpmākajiem pasākumiem 
pēc Kankunas konferences,

– ņemot vērā mutiskos jautājumus .., ko Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteja iesniegusi 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 pārliecinoši apstiprina notiekošās klimata pārmaiņas un to 
sekas, tādējādi par obligātu padarot starptautisku rīcību, lai atrisinātu vienus no 
svarīgākajiem 21. un turpmāko gadsimtu uzdevumiem;

B. tā kā arī turpmāk vispārējam mērķim jābūt starptautiska juridiski saistoša nolīguma 
noslēgšanai, kurš atbilstu kopējas, bet diferencētas atbildības principam, tādējādi atzīstot, 
ka rūpnieciski attīstītajām valstīm jāuzņemas vadošā loma un jaunattīstības valstīm 
jāsniedz attiecīgs ieguldījums;

C. tā kā pašreizējās saistības un solījumi, kas sniegti, panākot Kopenhāgenas vienošanos, un 
oficiāli apstiprināti Kankunas nolīgumos, nav pietiekami, lai īstenotu mērķi ierobežot 
vispārējo ikgadējo zemeslodes virsmas vidējās temperatūras pieaugumu, lai tas 
nepārsniegtu 2°C („2°C mērķis”);

D. tā kā ir svarīgi veidot uzticēšanos un pārredzamību, kas atjaunota Pušu 16. konferencē 
Kankunā, lai saglabātu politiskos impulsus, bez kuriem nevar palīdzēt veidot visaptverošu 
starptautisku nolīgumu ar konkrētiem mērķiem;

E. tā kā jāņem vērā ģeopolitiskās pasaules radikālās izmaiņas pēdējos gadu desmitos, dažām 
jaunattīstības valstīm tagad kļūstot par nozīmīgiem saimnieciskiem un politiskiem 
dalībniekiem, kas rada jaunu varas un ietekmes līdzsvaru un ir saistītas ar jaunām 
funkcijām un jaunu atbildību,

Galvenie mērķi

1. mudina puses nodrošināt, ka tiek noslēgts visaptverošs starptautisks juridiski saistošs 
nolīgums laikposmam pēc 2012. gada un veidota starptautiska uz noteikumiem balstīta 
Kioto protokola sistēma atbilstoši 2°C mērķim;

2. mudina Eiropas Savienību publiski un neatgriezeniski apstiprināt savu stingro apņemšanos 
īstenot Kioto protokolu un veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai novērstu jebkādas 
nesaskaņas starp Kioto protokola saistību laikposmiem; tāpēc aicina Eiropas Savienību 
atklāti pirms Durbanas sanāksmes paziņot, ka tā ir gatava turpināt darbu Kioto protokola 

                                               
1 http://srren.ipcc-wg3.de/report
2 Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2011)0226.
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otrajā laikposmā (2013–2020);

3. tomēr atzīst, ka ir vajadzīgs salīdzināms progress konvencijas īstenošanas gaitā, lai 
nodrošinātu jebkādu starptautisku juridiski saistošu nolīgumu laikposmam pēc 2012. gada, 
ar kuru panāktu 2°C mērķi;

4. mudina visus starptautiskos partnerus, lai sasniegtu 2°C mērķi, ierosināt tādas saistības 
attiecībā uz emisijas līmeņa samazināšanu, kuras ir vērienīgākas nekā tās, kas iekļautas 
Kopenhāgenas vienošanās dokumentā, un kuru pamatā ir kopējas, bet diferencētas 
atbildības princips;

5. uzsver, ka Durbanas konferencē svarīgi ir panākt progresu, lai turpinātu īstenot Kankunas 
nolīgumus, noteiktu maksimālo apjomu kopējām emisijām un mērķi samazināt kopējās 
emisijas līdz 2050. gadam, kā arī risinātu vispārējo jautājumu par rūpnieciski attīstīto un 
jaunattīstības valstu nākotnes saistību formu; atgādina, ka saskaņā ar Klimata pārmaiņu 
starpvaldību padomes iesniegtajiem zinātniskajiem datiem, lai sasniegtu 2°C mērķi, 
pasaules maksimālais siltumnīcefekta gāzu emisijas līmenis ir jāsasniedz, vēlākais, 
2015. gadā, un līdz 2050. gadam jāsamazina vismaz par 50 %, salīdzinot ar 1990. gada 
līmeni, un pēc tam jāturpina samazināt;

ES stratēģija

6. uzsver, ka pirms Durbanas konferences visām ES iestādēm plašāk un efektīvāk jāizvērš 
ES diplomātija klimata jomā (it īpaši ES un Āfrikas attiecībās), ar kuru censtos izveidot 
skaidrāku ES klimata politikas modeli, radot jaunu dinamiku starptautiskajās sarunās par 
klimatu un mudinot partnerus visā pasaulē arī ieviest saistošus emisiju samazināšanas 
mērķus;

7. šajā sakarībā uzsver, ka Eiropas Savienībai kā ietekmīgam spēkam ir jāpauž viens 
viedoklis un arī turpmāk jābūt vienotai;

Durbanas konferences pamatā — Kankunas nolīgumi

8. atzinīgi kā panākumu vērtē to, ka Pušu 16. konferencē 2010. gadā ir panākti Kankunas 
nolīgumi, atzīstot klimata pārmaiņas par globālu un steidzami risināmu problēmu un 
nosakot mērķus un veidus, kā to risināt, tajā pašā laikā atjaunot uzticību UNFCCC
procesam kā veidam, kādā panākt klimata pārmaiņu vispārēju risinājumu; aicina visus 
dalībniekus saglabāt Kankunas sarunu pozitīvo gaisotni;

9. it īpaši atgādina, ka Kankunas nolīgumos ir atzīts 2ºC mērķis (tostarp atzīts, ka, ņemot 
vērā vispārējās vidējās temperatūras paaugstināšanos par 1,5°, pirmās pārskatīšanas laikā 
jāapsver kopēja ilgtermiņa mērķa nostiprināšana, pamatojoties uz vispilnīgākajām 
pieejamajām zinātniskajām atziņām), ka ir izstrādāta procedūra kopējo emisiju maksimālā 
apjoma noteikšanai un ir noteikts mērķis samazināt kopējās emisijas līdz 2050. gadam;

10. aicina puses izmantot Durbanas konferenci, lai panāktu, ka sāk darboties nepieciešamie 
saskaņotie mehānismi, piemēram, Zaļā klimata fonds, Pielāgošanās komiteja, kā arī aicina 
pievērst uzmanību Tehnoloģiju mehānisma (tostarp Klimata tehnoloģiskā centra un tīkla) 
pilnveidošanai un reģistram, kurā iekļautu jaunattīstības valstu plānus par siltumnīcefekta 
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gāzu emisiju samazināšanu;

11. uzsver, ka Pušu 17. konferencē nepieciešama turpmāka rīcība, lai īstenotu REDD+
programmu (mežu izciršanas un degradācijas radītas emisijas samazināšanai) un novērst 
visas iespējamās nepilnības šā mērķa izpildē;

12. uzsver, ka Durbanas konferencē jāturpina pilnveidot pārredzamības noteikumi un 
jāvienojas par skaidru darba programmu šajā virzienā, tostarp attiecībā uz mērīšanu, 
uzrādīšanu un pārbaudīšanu;

13. atzīmē, ka vēl aizvien nepilnīgas ir nozaru un uz tirgus principiem nebalstītās koncepcijas, 
un uzsver, ka it īpaši ir jārisina jautājums par fluorogļūdeņražu ražošanu un patēriņu, kā 
noteikts Monreālas protokolā; prasa pārveidot tādus uz projektiem balstītus mehānismus 
kā tīras attīstības mehānisms un kopīgā izpilde, ieviešot stingrus projektu kvalitātes 
standartus, kas garantē cilvēktiesību ievērošanu un uzticamu, pārbaudāmu un īstenu 
papildu emisijas samazinājumu, arī tādējādi veicinot ilgtspējīgu attīstību jaunattīstības 
valstīs; turklāt atbalsta Komisijas viedokli par to, ka nozaru mehānismi ekonomiski 
attīstītākās jaunattīstības valstīs ir jāpieņem laikposmam pēc 2012. gada, savukārt 
jānodrošina, lai vismazāk attīstītajām valstīm joprojām būtu pieejams tīras attīstības 
mehānisms;

Finansējums 

14. atgādina, ka attīstītās valstis ir apņēmušās laikposmā no 2010. līdz 2012. gadam sniegt 
jaunus un papildu līdzekļus vismaz 30 miljardus ASV dolāru apmērā un 100 miljardus 
ASV dolāru gadā līdz 2020. gadam, veltot īpašu uzmanību mazāk aizsargātajām un 
vismazāk attīstītajām valstīm; aicina Komisiju un dalībvalstis ievērot savas saistības un 
nodrošināt, ka līdzekļi pielāgošanās un mazināšanas vajadzībām tiek piešķirti papildus 
OAP mērķim, kas noteikts 0,7 % apmērā, kā arī īpaši norādīt, cik liela daļa no saistībās 
paredzētajiem līdzekļiem būs no publiskā finansējuma; turklāt uzsver — lai sasniegtu šo 
mērķi, jāmobilizē gan iekšzemes, gan starptautiskie resursi no visiem iespējamiem 
avotiem;

Zemes izmantojums, izmaiņas zemes izmantojumā un mežsaimniecība (LULUCF)

15. aicina Durbanā vienoties par stabiliem LULUCF noteikumiem, kuri nostiprina I pielikuma 
pušu vērienīguma līmeni, kuri veidoti tā, lai panāktu, ka mežsaimniecībā un zemes 
izmantošanā emisijas samazinās, kuros paredzēta prasība, ka I pielikuma puses atskaitās 
par visiem emisiju pieaugumiem no LULUCF, un kuri atbilst pašreizējām pušu saistībām 
aizsargāt un pilnveidot izraisošo gāzu novadnes un krātuves, lai nodrošinātu, ka nozares 
ieguldījums emisiju samazināšanā ir ekoloģiski integrēts;

Jūras transports un starptautiskā aviācija

16. atzinīgi vērtē nesen Starptautiskajā Jūrniecības organizācijā (SJO) panākto progresu 
attiecībā uz obligātajiem energoefektivitātes pasākumiem starptautiskajā jūras satiksmē, 
taču atzīmē, ka to var uzskatīt tikai par pirmo soli; tāpēc mudina SJO veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai saskaņā ar UNFCCC panāktu vispārēji saistošus emisiju samazinājumus 
no jūras transporta;
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17. aicina Eiropas Savienībai nodrošināt, ka starptautiskās vienošanās dokumentā visa 
aviācijas ietekme ir ņemta vērā, nosakot saistošus samazinājuma mērķus aviācijai; 
uzskata, ka, ņemot vērā nesenās starptautiskās problēmas, kas attiecas uz 
Direktīvu 2008/101/EK, aizvien svarīgāk ir pieņemt rezolūciju par šo tematu;

18. prasa izvērtēt, kā varētu starptautiskajai aviācijai un jūras transportam piešķirt iespējamos 
potenciālos ienākumus no kopējā politiskā regulējuma, kurā noteikti kopējie emisiju 
samazināšanas mērķi;

Eiropas Parlamenta delegācija

19. uzskata, ka ES delegācijai ir nozīmīga loma sarunās par klimata pārmaiņām, un tāpēc par 
nepieņemamu uzskata to, ka Eiropas Parlamenta deputāti nevarēja piedalīties iepriekšējās 
līgumslēdzēju pušu konferences ES koordinācijas sanāksmēs; cer, ka vismaz Eiropas 
Parlamenta delegācijas vadītājiem būs atļauts piedalīties ES koordinācijas sanāksmēs 
Durbanā;

20. atzīmē, ka saskaņā ar pamatnolīgumu, ko Komisija un Eiropas Parlaments noslēdza 
2010. gada novembrī, Komisijai ir jāveicina Parlamenta deputātu iekļaušana novērotāju 
statusā Savienības delegācijās, kuras risina sarunas par daudzpusējiem nolīgumiem; 
atgādina, ka saskaņā ar Lisabonas līgumu (LESD 218. pants) Eiropas Parlamentam jādod 
piekrišana attiecībā uz nolīgumiem starp Savienību un trešām valstīm vai starptautiskām 
organizācijām;

21. atgādina par UNFCCC pušu pienākumiem veicināt visplašāko līdzdalību UNFCCC
procesā, tostarp līdzdalību nevalstiskajās organizācijās; prasa ļaut Pušu 17. konferences 
sarunās piedalīties Pirmiedzīvotāju starptautiskā foruma pārstāvjiem, jo šos cilvēkus 
klimata pārmaiņas skar īpaši un uz viņiem attiecas pielāgošanās klimata pārmaiņām;

*

*        *

22. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un 
parlamentiem, kā arī UNFCCC sekretariātam, pieprasot, lai rezolūciju izsūtītu visām 
ārpuskopienas līgumumslēdzējām pusēm.


