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B7-0000/2013

Eiropas Parlamenta rezolūcija par 2013. gada 11.–22. novembrī plānoto ANO Klimata 
pārmaiņu konferenci (COP 19 / MOP 9)
(2013/2666(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām 
(UNFCCC) un tai pievienoto 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 (CMP5), kas notika 2009. gada 7.–18. decembrī 
Kopenhāgenā, Dānijā, un ņemot vērā Kopenhāgenas vienošanos,

– ņemot vērā UNFCCC pušu 16. konferenci (COP 16) un kā Kioto protokola pušu sanāksmi 
rīkoto Pušu 6. konferenci (CMP6), kas notika Kankunā, Meksikā, no 2010. gada 
29. novembra līdz 10. decembrim, un ņemot vērā Kankunas vienošanos,

– ņemot vērā UNFCCC pušu 17. konferenci (COP 17) un kā Kioto protokola pušu sanāksmi 
rīkoto Pušu 7. konferenci (CMP7), kas notika Durbanā, Dienvidāfrikā, no 2011. gada 
28. novembra līdz 9. decembrim, un ņemot vērā Durbanas pastiprinātas rīcības platformu,

– ņemot vērā UNFCCC pušu 18. konferenci (COP 18) un kā Kioto protokola pušu sanāksmi 
rīkoto Pušu 8. konferenci (CMP8), kas notika Dohā, Katarā, no 2012. gada 26. novembra 
līdz 8. decembrim, un ņemot vērā Dohas galīgās vienošanās klimata jautājumā 
pieņemšanu,

– ņemot vērā UNFCCC pušu 19. konferenci (COP 19) un kā Kioto protokola pušu sanāksmi 
rīkoto Pušu 9. konferenci (CMP9), kas notiks Varšavā, Polijā, no 2013. gada 11. līdz 
23. novembrim,

– 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 klimata 

                                               
1 OV L 8, 13.1.2009., 3. lpp.
2 OV C 67 E, 18.3.2010., 44. lpp.



PE514.588v01-00 4/7 RE\940388LV.doc

LV

pārmaiņu konferencē1, 2010. gada 10. februāra rezolūciju par Kopenhāgenas klimata 
pārmaiņu konferences (COP 15) rezultātiem2, 2010. gada 25. novembra rezolūciju par 
klimata pārmaiņu konferenci Kankunā (COP 16)3 un 2011. gada 16. novembra rezolūciju 
par klimata pārmaiņu konferenci Durbanā (COP 17)4, kā arī 2012. gada 22. novembra 
rezolūciju par klimata pārmaiņu konferenci Dohā, Katarā, (COP 18)5,

– ņemot vērā 2012. gada 15. marta rezolūciju par ceļvedi virzībai uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā6,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 26. marta konsultatīvo paziņojumu par 2015. gada 
starptautisko nolīgumu par klimata pārmaiņām: starptautiskās klimata politikas veidošana 
laikposmam pēc 2020. gada (SWD(2013) 97 final),

– ņemot vērā Padomes 2012. gada 9. marta secinājumus par paveiktā darba kontroli saistībā 
ar ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (UNFCCC) pušu 17. konferenci 
(COP 17) un Kioto protokola pušu 7. sanāksmi (CMP7) (Durbanā, Dienvidāfrikā, no 
2011. gada 28. novembra līdz 9. decembrim),

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

– ņemot vērā Padomes 2011. gada 18. jūlija un 2013. gada 24. jūnija secinājumus par ES 
diplomātiju klimata jomā,

– ņemot vērā ANO Vides programmas (UNEP) 2012. gada novembra kopsavilkuma 
ziņojumu „Emisiju samazinājuma neatbilstības pārvarēšana 2012” (Bridging the 
Emissions Gap 2012);

– ņemot vērā mutiskos jautājumus .., 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 klimata pārmaiņas ir jau notiekošs un potenciāli nenovēršams apdraudējums cilvēcei 
un planētai, tāpēc klimata pārmaiņu problēma ir jārisina starptautiskā līmenī un 
iesaistoties visām pusēm;

B. tā kā Dohas galīgajā vienošanā klimata jautājumā ar bažām norādīts uz ievērojamo 
atšķirību starp pušu patlaban klimata pārmaiņu mazināšanas jomā uzņemtajām saistībām 
attiecībā uz globālo ikgadējo siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu līdz 2020. gadam un 
kopīgo emisiju attīstības virzienu, kas liecina, ka pastāv iespējas saglabāt ikgadējo 
zemeslodes virsmas vidējās temperatūras pieaugumu 2°C robežās (2°C mērķis);

                                               
1 OV C 285 E, 21.10.2010., 1. lpp.
2 OV C 341 E, 16.12.2010., 25. lpp.
3 OV C 99 E, 3.4.2012., 77. lpp.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0504.
5 P7_TA-PROV(2012)045.
6 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0086.
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C. tā kā atbilstīgi zinātniskajiem pierādījumiem, ar ko iepazīstināja Klimata pārmaiņu 
starpvaldību padome (IPCC), 2ºC mērķi ir iespējams sasniegt vienīgi, ja līdz 2015. gadam 
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;

D. tā kā Varšavas konferencei (COP 19) būs izšķiroša nozīme, nodrošinot nepieciešamo 
progresu Durbanas platformas īstenošanai, lai sagatavotu priekšnoteikumus saistību 
izstrādei un vispārēja juridiski saistoša nolīguma noslēgšanai līdz 2015. gadam;

E. tā kā šādam globālam juridiski saistošam nolīgumam jāatbilst principam par „kopējiem, 
tomēr atšķirīgiem pienākumiem un atbilstīgām iespējām” (CBDRRC), tomēr tajā jāatzīst, 
ka visiem galvenajiem emitentiem, atbilstīgi to iespēju attīstībai, ir jāpieņem vērienīgi un 
pietiekami mērķi un attiecīgi politiski pasākumi, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas;

F. tā kā rūpnieciski attīstītās valstis COP 16 Kankunā (2010. gadā) pauda apņemšanos, ka līdz 
2020. gadam tās ik gadu nodrošinās „jaunus un papildu” līdzekļus 100 miljardu USD 
apmērā, lai atbalstītu jaunattīstības valstis grūtībās, ko izraisījušas klimata pārmaiņas, bet 
joprojām nav starptautiski atzītas definīcijas, ko īsti nozīmē „jauni un papildu”,

Durbanas platformas īstenošana

1. uzsver to, cik nozīmīgs darbs ir veicams Durbanas Pastiprinātās rīcības platformas ad hoc
darba grupā saistībā ar jaunajai vispārējai vienošanai klimata pārmaiņu jomā 
piemērojamajiem principiem un regulējumu un pasākumiem šā mērķa sasniegšanai līdz 
2015. gadam; turklāt norāda, ka šīs grupas darbs ir jāatspoguļo IPCC Piektajā 
novērtējuma ziņojumā, kas jāizdod līdz 2014. gadam;

2. atzinīgi vērtē Ban-Ki Moon priekšlikumu 2014. gada septembrī organizēt augstākā līmeņa 
sanāksmi par klimata pārmaiņu jautājumiem; atkārtoti uzsver, ka ir nepieciešams labi 
sagatavots pasākums, kurā tiek panākti nozīmīgi rezultāti un kurā piedalās visaugstākā 
līmeņa politiķi, lai nodrošinātu un saglabātu nepieciešamo politisko impulsu, gatavojoties 
2014. un 2015. gada konferencei;

3. uzskata, ka pušu ierosinātajām klimata pārmaiņu mazināšanas saistībām par pamatu jāņem 
CBDRRC princips un tām jābūt izmērāmām, pārskatāmām un pārbaudāmām, kā arī jābūt 
pietiekamām, lai sasniegtu 2ºC mērķi; atkārtoti norāda, ka tādēļ patlaban uzņemtās 
saistības būtu jāpārskata un jāpalielina, lai sasniegtu šo 2ºC mērķi;

Kioto protokols

4. atzinīgi vērtē Eiropas Savienības un vairāku citu pušu lēmumu pievienoties Kioto 
protokola otrajam saistību posmam, kas sākās 2013. gada janvārī un kā pāreja uz jaunu 
starptautisku režīmu, kurā iesaistītas visas puses, ir jāievieš līdz 2020. gadam, un aicina 
ātri to ratificēt atbilstoši Dohā panāktajai vienošanai;

Klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu neatbilstība
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5. atgādina, ka atbilstoši IPCC Ceturtā novērtējuma ziņojuma rezultātiem rūpnieciski 
attīstītajām valstīm līdz 20202. gadam ir jāsamazina savas emisijas par 25–40 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, bet jaunattīstības valstīm ka grupai kopumā līdz 
2020. gadam būtu jāpanāk ievērojams šobrīd prognozētā emisiju pieauguma ātruma 
samazinājums, apmēram par 15–30 %;

6. tādēļ atkārtoti norāda, ka steidzami ir jāpaaugstina uzņemto saistību līmenis no šā brīža 
līdz 2020. gadam, lai varētu noturēt 2ºC mērķi; un jo īpaši, ka ir jāpanāk progress 
centienos novērst vienu gigatonnu lielo atšķirību, kas pastāv starp zinātnieku atzinumiem 
un pušu pašreizējām saistībām; norāda uz to, cik liela nozīme šīs gigatonnas atšķirības 
novēršanā ir arī citiem politikas pasākumiem, tostarp energoefektivitātei un 
fluorogļūdeņražu daudzuma pakāpeniskai samazināšanai; 

Klimata jomas finansējums

7. uzsver, ka konkrētām saistībām un darbam pie tā, lai līdz 2020. gadam palielinātu klimata 
jomai paredzēto finansējumu līdz USD 100 miljardiem, ir izšķiroša nozīme, nodrošinot 
progresu Varšavas konferencē un nepieciešamo klimata pārmaiņu mazināšanas saistību 
pieņemšanu kopumā; ņem vērā attīstības programmu laika posmā pēc 2015. gada un 
aicina izveidot patiesu sinerģiju starp šiem diviem procesiem, kas pozitīvi ietekmēs gan 
attīstību, gan klimata politiku; atgādina, ka lielākā daļa dalībvalstu vēl joprojām nav 
apņēmušās piešķir finansējumu klimata politikai pēc 2013. gada;

Pielāgošanās — zaudējumi un postījumi

8. atzīst, ka Dohā galvenā uzmanība jāpievērš zaudējumiem un postījumiem, kas saistīti ar 
klimata pārmaiņu ietekmi uz jaunattīstības valstīm, kuras ir jo īpaši jutīgas pret klimata 
ietekmes kaitīgo ietekmi; ņem vērā lēmumu Varšavas konferences laikā izstrādāt 
institucionālo kārtību šā jautājuma risināšanai;

Zemes izmantojums, izmaiņas zemes izmantojumā un mežsaimniecība (LULUCF) un 
Programma atmežošanas un mežu degradācijas izraisīto emisiju samazināšanai 
(REDD+)

9. ņem vērā LULUCF un REDD+ būtisko lomu emisiju samazināšanā, bet jo īpaši klimata 
pārmaiņu mazināšanas pasākumu neatbilstības novēršanai līdz 2020. gadam; norāda, ka ir 
jāturpina izstrādāt visaptveroša uzskaite, lai šīs nozares ieguldījums emisiju samazināšanā 
atbilstu vides integritātesprasībām;

Starptautiskais gaisa un jūras transports

10. uzsver, ka — lai gan ES nesen piekrita „apturēt hronometru” attiecībā uz starptautiskās 
aviācijas lidojumu iekļaušanu ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā, šis ierobežojums 
būs spēkā tikai vienu gadu un ir atkarīgs no tā, vai starptautiskās sarunās tiks pieņemti 
reāli lēmumi par pasaules tirgus mēroga pasākumu attiecībā uz starptautiskās aviācijas 
radītajām emisijām; 

11. atkārto savu prasību izveidot starptautisku instrumentu ar globālo emisiju samazināšanas 
mērķiem, lai ierobežotu starptautiskā gaisa un jūras transporta ietekmi uz klimatu;
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Diplomātija klimata jomā

12. šajā sakarībā uzsver, cik svarīgi ir, lai Eiropas Savienība kā viena no nozīmīgākajām 
dalībniecēm (jo īpaši tādēļ, ka COP 19 prezidentvalsts un  uzņēmējvalsts ir ES 
dalībvalsts) konferencē runātu „vienā balsī”, cenšoties panākt progresu starptautiska 
nolīguma noslēgšanā un šajā procesā  saglabāt vienotību;

Eiropas Parlamenta delegācija

13. uzskata, ka ES delegācijai ir īpaša loma sarunās par klimata pārmaiņām, un tāpēc par 
nepieņemamu uzskata to, ka Eiropas Parlamenta deputāti nevarēja piedalīties iepriekšējās 
līgumslēdzēju pušu konferences ES koordinācijas sanāksmēs; sagaida, ka Varšavā ES 
koordinācijas sanāksmes būs pieejamas vismaz Eiropas Parlamenta delegācijas vadītājam;

14. norāda, ka saskaņā ar 2010. gada novembra pamatnolīgumu starp Komisiju un Eiropas 
Parlamentu Komisijai ir jāveicina Parlamenta deputātu iekļaušana novērotāja statusā 
Kopienas delegācijās sarunām par daudzpusējiem nolīgumiem; atgādina, ka saskaņā ar 
Lisabonas līgumu (LESD 218. pants) Parlamentam jādod piekrišana attiecībā uz 
nolīgumiem starp Savienību un trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām;

°

°         °

15. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un 
parlamentiem, kā arī UNFCCC sekretariātam ar lūgumu to izplatīt visām līgumslēdzējām 
pusēm, kas nav ES dalībvalstis.


