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B7-0000/2012

Eiropas Parlamenta rezolūcija par klimata pārmaiņu konferenci Dohā, Katarā 
(COP 18)
(2012/0000(RSP))

Eiropas Parlaments,

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

– ņemot vērā 2007. gadā Bali notikušās Apvienoto Nāciju Organizācijas Klimata pārmaiņu 
konferences rezultātus un 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 UNFCCC Pušu 17. konferenci (COP 17) un kā Kioto protokola pušu sanāksmi 
rīkoto Pušu septīto konferenci (COP/MOP 7), kas notika no 2011. gada 28. novembra līdz 
9. decembrim Durbanā, Dienvidāfrikā, un jo īpaši lēmumus, ar ko izveidoja Durbanas 
pastiprinātās rīcības platformu,

– ņemot vērā UNFCCC Pušu 18. konferenci (COP 18) un kā Kioto protokola pušu sanāksmi 
rīkoto Pušu astoto konferenci (COP/MOP 8), kas notiks no 2012. gada 26. līdz 
8. decembrim Dohā, Katarā,

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

– ņemot vērā 2009. gada 25. novembra rezolūciju par ES stratēģiju Kopenhāgenas 
konferencei par klimata pārmaiņām3, 2010. gada 10. februāra rezolūciju par 
Kopenhāgenas klimata pārmaiņu konferences rezultātiem (COP 15)4, 2010. gada 

                                               
1      OV L 8, 13.1.2009., 3. lpp.
2      OV C 67 E, 18.3.2010, 44. lpp.
3 OV C 285 E, 21.10.2010., 1. lpp.
4 OV C 341 E, 16.12.2010., 25. lpp.
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25. novembra rezolūciju par klimata pārmaiņu konferenci Kankunā1, un 2011. gada 
16. novembra rezolūciju par klimata pārmaiņu konferenci Durbanā (COP 17)2,

– ņemot vērā 2012. gada 15. marta rezolūciju par ceļvedi virzībai uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā3,

– ņemot vērā Padomes 2012. gada 9. marta secinājumus par UNFCCC pušu 17. konferences 
(COP 17) un Kioto protokola pušu 7. sanāksmes (CMP 7) (Durbanā, Dienvidāfrikā no 
2011. gada 28. novembra līdz 9. decembrim) rezultātiem, 

– ņemot vērā Padomes 2012. gada 15. maija secinājumus par klimata jomas finansējumu, kā 
tūlītēju finansējumu, 

– ņemot vērā Padomes 2011. gada 18. jūlija secinājumus par ES diplomātiju klimata jomā,

– ņemot vērā ANO Vides programmas (UNEP) 2011. gada novembra kopsavilkuma 
ziņojumu Bridging the Emissions Gap,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas mutiskos 
jautājumus....., kas iesniegti saskaņā ar Reglamenta 115. pantu, un ņemot vērā Padomes 
un Komisijas atbildes,

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

A. tā kā lēmumos, ar kuriem izveidoja Durbanas pastiprinātās rīcības platformu (Durbanas 
dokumentu kopumu), ir atzīts, ka klimata pārmaiņas nekavējoties un iespējams 
neatgriezeniski apdraud cilvēces sabiedrību un planētas eksistenci, un pret tām jācīnās 
starptautiskā līmenī, iesaistoties visām pusēm;

B. tā kā Durbanas dokumentu kopums ir principā izveidojis pamatu visaptverošam, 
vērienīgam, starptautiskam juridiski saistošam nolīgumam, kurā līdz 2015. gadam 
iesaistītos visas puses, un kas tiktu īstenots līdz 2020. gadam;

C. tā kā Dohas konferencē (COP 18) jāturpina Durbanā sasniegtais, lai nodrošinātu, ka darbs 
pie šāda globāla juridiski saistoša nolīguma turpinās un tas tiek noslēgts 2015. gadā; 

D. tā kā šādam globālam juridiski saistošam nolīgumam jāatbilst principam par kopējiem, 
tomēr atšķirīgiem pienākumiem, tomēr tajā jāatzīst, ka visiem galvenajiem emitentiem ir 
jāpieņem vērienīgi un pietiekami mērķi, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas;

E. tā kā Durbanas dokumentu kopumā seku mazināšanas neatbilstība ir ņemta vērā tikai līdz 
2020. gadam, un pašreizējās saistības un solījumi nav pietiekami, lai ierobežotu vispārējo 
globālo ikgadējo vidējās temperatūras pieaugumu līdz 2ºC („2ºC mērķis”), tāpēc šie 
jautājumi Dohas konferencē ir jārisina īpaši prioritārā kārtā; 

F.  tā kā atbilstīgi zinātniskajiem pierādījumiem, ar ko iepazīstināja Klimata pārmaiņu 
starpvaldību padome (IPCC), 2ºC mērķi ir iespējams sasniegt vienīgi, ja līdz 2015. gadam 

                                               
1 OV C 99 E, 3.4.2012., 77. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0504.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0086.
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emisiju apjoms sasniedz savu maksimālo līmeni, līdz 2050. gadam tiek samazināts par 
50 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni un pēc tam turpina pastāvīgi samazināties; tā kā 
šā iemesla dēļ ES ir jāiestājas par konkrētiem pasākumiem un to efektīvu īstenošanu pirms 
2020. gada,

Durbanas Pastiprinātās rīcības platforma

1. atzinīgi vērtē Durbanas Pastiprinātās rīcības platformas ad hoc darba grupas izveidi, un 
atzīmē, ka Lēmums 1/CP 17 nosaka, ka grupai steidzami jāsāk darbs pie protokola, 
juridiska instrumenta vai saskaņota rezultāta ar juridisku spēku, izstrādes, saskaņā ar 
Konvenciju, kas piemērojama visām pusēm, un grupai darbs jāpabeidz, cik drīz vien 
iespējams, bet ne vēlāk kā 2015. gadā; turklāt atzīmē, ka tās darbs ir jāatspoguļo IPCC
Piektajā novērtējuma ziņojumā, kas jāizdod līdz 2014. gadam;

2. atzīmē, ka, līdztekus iepriekšminētajam, Durbanas dokumentu kopums pieprasa, lai ad 
hoc grupa attiecībā uz ilgtermiņa sadarbību (LCA) panāktu saskaņotu rezultātu līdz Dohas 
konferencei;

3. tāpēc ar zināmām bažām atzīmē, ka līdz šim — 2012. gada laikā — nav gūti panākumi, un 
jo īpaši atzīmē atsevišķu pušu noliedzošo nostāju Bonnas sarunās, kas notika 2012. gada 
maijā;

4. tādēļ uzskata, ka visām Eiropas Savienības iestādēm pirms Dohas konferences ir 
jāuzņemas atbildība un jāiesaistās intensīvā klimata jomas diplomātijā un starptautisku 
alianšu veidošanā, lai nodrošinātu, ka Durbanas dokumentu kopumā noteiktās saistības 
tiek ievērotas un UNFCCC process tiek virzīts tā, lai līdz 2015. gadam panāktu 
vienošanos par jaunu daudzpusēju režīmu;

Kioto protokols — 2. saistību periods  

5. atbalsta pušu lēmumu, kas pausts Durbanas dokumentu kopumā, vienoties par Kioto 
protokola 2. saistību periodu, kam jāsākas 2013. gada 1. janvārī, kas būtu, kā pārejas 
posms uz jaunu starptautisku režīmu, kurā būtu iesaistītas visas puses un kas stātos spēkā 
2020. gadā;

6. aicina Dohā pieņemt visus nepieciešamos grozījumus, lai Kioto protokola 2. saistību 
periods pagaidu kārtā varētu nekavējoties sākties;

7. atgādina Durbanas dokumentu kopuma Lēmumā 1/CMP 7 pausto apņemšanos panākt, ka 
2. saistību perioda beigu datums tiktu noteikts Dohas konferencē, jo īpaši, ka periods 
beigsies vai nu 2017. gada 31.decembrī vai 2020. gadā, 

8. uzsver, ka saskaņā ar Lēmumu 1/CMP 7 Dohas konferences laikā kvantitatīvie emisiju 
ierobežošanas un samazināšanas mērķi (QELRO), kuri pusēm bija jāiesniedz līdz 
2012. gada maijam, jāiestrādā kā grozījumi Kioto protokolā; atzīmē, ka piešķirtā 
daudzuma vienību (AAU) pārnešana uz 2. saistību periodu ir jautājums, kas joprojām 
jārisina  tādā veidā, lai nodrošinātu Kioto protokola visaugstāko iespējamo vides 
aizsardzības līmeni; 
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Seku mazināšanas neatbilstība

9. uzsver, ka visām pusēm steidzami jānosaka augstāki mērķi laika posmam no šī brīža līdz 
2020. gadam, ja tās joprojām vēlas sasniegt 2ºC mērķi; jo īpaši atkārto, ka, lai sasniegtu 
2ºC mērķi, steidzami jāpanāk virzība attiecībā uz jautājumu par to, kā novērst gigatonnās 
mērāmo atšķirību, kāda pastāv starp zinātniskajiem atzinumiem un pašreizējām pušu 
saistībām, un uzņemties saistības un ierosināt pasākumus emisiju līmeņa samazināšanai 
tādā mērā, lai pārsniegtu Kopenhāgenas vienošanās dokumentā iekļautos mērķus, 
pamatojoties uz kopējas, bet diferencētas atbildības principu, un pievērsties jautājumam 
par emisijām starptautiskās aviācijas un jūras transporta nozarē, fluorogļūdeņražiem, 
melno oglekli un citiem klimata pārmaiņu nestabilajiem ierosinātājiem; 

10. atgādina, ka saskaņā ar IPCC ceturtā novērtējuma ziņojuma atzinumiem rūpnieciski 
attīstītajām valstīm līdz 2020. gadam jāsamazina emisijas par 25-40% salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeņiem, savukārt jaunattīstības valstīm kopumā būtu jāpanāk būtiska atkāpe 
no patlaban prognozētā emisiju pieauguma līmeņa, lai līdz 2020. gadam panāktu 15–30 % 
samazinājumu;

Klimata jomas finansējums

11. uzsver, ka jācenšas nepieļaut finansējuma trūkumu pēc 2012. gada (kad beigsies tūlītējā 
starta finansējuma laikposms) un jānosaka, kā palielināt klimata pasākumu finansējumu 
laikposmā no 2013. līdz 2020. gadam;  uzskata, ka izšķiroši svarīgas ir konkrētas 
finansēšanas saistības laika posmam no 2013. līdz 2020. gadam;

12. atzīmē, ka Dohas konferencē ir daudz jādara, lai panāktu, ka sāk darboties Zaļā klimata 
fonds, kas ir daļa no Kankunas vienošanās;

Zemes izmantojums, zemes izmantojuma maiņa un mežsaimniecība (LULUCF) 

13. atzinīgi vērtē Lēmuma 2/CMP 7 pieņemšanu Durbanas konferencē, jo tas ir nozīmīgs 
solis, lai LULUCF nozarē ieviestu stingras uzskaites noteikumus; atzīmē, ka šajā lēmumā 
ir noteikta 2 gadu darba programma, ar kuru izvērtētu, vai nepieciešama vēl stingrāka 
uzskaite, lai nodrošinātu, ka nozare tiešām sniedz savu ieguldījumu emisiju samazināšanā;

To emisiju samazināšana, kuru iemesls ir mežu izciršana un mežu degradācija 
(REDD +)

14. atzinīgi vērtē to, ka Durbanā tika pieņemti lēmumi attiecībā uz finansēšanu, 
nodrošinājumu un atskaites vērtībām; uzskata, ka Dohā ir jāturpina iesāktais, jo īpaši 
attiecībā uz mežu atskaites vērtību tehnisko izvērtējumu; turklāt atzīmē, ka REDD+ ir 
nozīmīgs instruments, lai novērstu lielās atšķirības seku mazināšanā;

Starptautiskais gaisa un jūras transports

15. atkārto savu prasību izveidot starptautisku instrumentu ar globāliem emisiju 
samazināšanas mērķiem, lai ierobežotu starptautiskā gaisa un jūras transporta ietekmi uz 
klimatu;  pauž savu nelokāmo atbalstu tam, lai gaisa transports tiktu iekļauts Eiropas 
emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā;
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Diplomātija klimata jomā

16. uzsver, ka ES jāturpina konstruktīvā rīcība starptautiskajās sarunās par klimatu un pirms 
Dohas ES diplomātija klimata jomā ir jāattīsta, iesaistot visas ES iestādes, procesu 
koordinējot EĀDD, lai paustu skaidrāku ES kopējo nostāju klimata jautājumos, padarot 
starptautiskās sarunas klimata jomā dinamiskākas un mudinot partnerus visā pasaulē 
arīdzan ieviest saistošus emisiju samazināšanas mērķus un pienācīgus klimata pārmaiņu 
mazināšanas pasākumus, un pasākumus, lai veicinātu pielāgošanās spējas klimata 
pārmaiņām; 

17. šajā sakarā uzsver, cik svarīgi ir, lai Eiropas Savienība, kā vadošais spēks, būtu vienota 
Dohas konferencē, cenšoties panākt starptautisku nolīgumu un saglabājot vienotību šajā 
jautājumā;

Eiropas Parlamenta delegācija

18. 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; uzskata, ka vismaz Eiropas 
Parlamenta delegācijas priekšsēdētājam ir jābūt tiesīgam apmeklēt ES koordinācijas 
sanāksmes Dohā;

19. norāda, ka saskaņā ar pamatnolīgumu, ko Komisija un 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) Savienības un trešo valstu vai 
starptautisko organizāciju nolīgumus noslēdz ar Parlamenta piekrišanu;

°

°         °

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


