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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par starptautiskās tirdzniecības politiku klimata pārmaiņu diktēto prasību kontekstā 
(2010/2103(INI))
(2010/2103(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā valdību ekspertu triju darba grupu 2007. gadā publicētos ziņojumus par 
klimata pārmaiņām1,

– ņemot vērā Eiropadomes 2008. gada 17. decembrī pieņemto dokumentu paketi klimata 
pārmaiņu jomā,

– ņemot vērā Eiropadomes 2009. gada 29. un 30. oktobra secinājumus attiecībā uz sarunām 
par klimatu,

– ņemot vērā ANO augstākā līmeņa sanāksmi par klimatu, kas 2009. gada 7.–18. decembrī 
notika Kopenhāgenā (Dānijā), un tajā pieņemto Kopenhāgenas vienošanos,

– ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par klimata pārmaiņām, jo īpaši 
2010. gada 10.februāra rezolūciju par Kopenhāgenas klimata pārmaiņu konferences 
rezultātiem2 un 2007. gada 29. novembra rezolūciju par tirdzniecību un klimata 
pārmaiņām3,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 26. maija paziņojumu "Dažādu iespēju analīze, kā 
panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu par vairāk nekā 20 %, un oglekļa 
emisiju pārvirzes riska analīze" (COM(2010)0265),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada paziņojumus par biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo ilgtspējību4,

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 4.novembra paziņojumu "Izejvielu iniciatīva − 
apmierināt pamatvajadzības izaugsmei un nodarbinātībai Eiropā" (COM(2008)0699),

– ņemot vērā Pasaules Tirdzniecības organizācijas ziņojumu un ANO 2008. gada 26.jūnijā 
uzsākto vides programmu "Tirdzniecība un klimata pārmaiņas",

– ņemot vērā valstu vadītāju noslēguma paziņojumu G20 augstākā līmeņa sanāksmē 
Pitsburgā 2009. gada 24. un 25. septembrī,

                                               
1 Klimata pārmaiņas 2007: Kopsavilkuma ziņojums; publicēts Rajendra K vadībā. Pachauri un Andy Reisinger, 
Ženēva, 2007. g., http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_fr.pdf; un darba grupas ziņojumi: Zinātniskie 
elementi, I darba grupas ieguldījums, publicēts S. Solomon, D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K. 
Averyt, M. Tignor un H.L. Miller, Jr vadībā; Sekas, pielāgošanās un neaizsargātība, II darba grupas ieguldījums, 
publicēts O. Parry,J. Canziani, J. Palutikof, P. van der Linden un C. Hanson vadībā. Klimata pārmaiņu 
ierobežošana, , II darba grupas ieguldījums, publicēts B. Metz, O. Davidson, P. Bosch, R. Dave un L. Meyer.
2 Tajā dienā pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2010)0019.
3 OV C 297 E, 20.11.2008., 32. lpp. 32.
4 OV C 160, 19.6.2010, 1. un 8. lpp.
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– – ņemot vērā institūta Climate Strategies 2010. gada jūnijā publicēto pētījumu "Tackling 
leakage in a world of unequal carbon prices"1, institūta CE Delft 2010. martā publicēto 
pētījumu "Why the EU could and should adopt higher greenhouse gas reduction targets"2, 
institūta Sandbag 2010. gada februārī publicēto pētījumu "The Carbon Rich List: The
companies profiting from the EU Emissions Trading Scheme"3 un institūta Carbon Trust
pētījumu "International carbon flows",

– ņemot vērā 2008. gadā publicēto starptautisko novērtējumu par lauksaimniecības zinātni 
un attīstības tehnoloģijām4, 

– ņemot vērā noteikumus par ieguldījumiem Enerģētikas hartā, kas ir pamatā 2009. gada 
27. aprīļa lietai "Vattenfall Europe Generation AG pret Vācijas Federatīvo Republiku"5, 
kurā uzņēmums vēršas pret dalībvalsti, kas pastiprina noteikumus vides jomā,

– ņemot vērā 2009. gada 14. maija Ontario Videi nekaitīgās enerģijas aktu6,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– – ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un Attīstības komitejas atzinumus 
(A7-0000/2010),

A. tā kā globālās sasilšanas ietekme uz ekonomiku, sabiedrību un vidi notiek satraucošā 
mērogā un tā kā ir nepieciešams ierobežot sasilšanu līdz mazāk nekā 2°C ;

B. tā kā ANO augstākā līmeņa sanāksmē par klimata pārmaiņām Kopenhāgenā panāktā 
vienošanās ir nepietiekama, tā kā Eiropas Savienība nav spējusi uzņemties vadošo lomu, 
jo tās mērķiem nepietiek vēriena un pietrūkst vienotības; 

C. tā kā Kankunas augstākā līmeņa sanāksmei ir jābūt īpaši svarīgam posmam ceļā uz 
darbības nolīgumu, kas ļautu ierobežot planētas sasilšanu līdz mazāk nekā 2°C un kam 
drīz būtu jākļūst saistošam,

D. tā kā cīņa pret klimata pārmaiņām ir viens no konkurences faktoriem un Eiropas 

                                               
1 Susanne Droege and Simone Cooper, Tackling Leakage in a World 
of Unequal Carbon Prices - A study for the Greens/EFA Group, 
http://www.climatestrategies.org/our-reports/category/32/257.html
2 Sander de Bruyn, Agnieszka Markowska, and Marc Davidson, Why the EU could and should adopt higher 
greenhouse gas reduction targets - A literature review, Delft 2010, 
http://www.stopclimatechange.net/fileadmin/bali/user_upload/docs/7213_finalreportSdB.pdf
3 Anna Pearson, The Carbon Rich List: The companies profiting from the EU Emissions 
Trading Scheme, Company analysis of the EU Emissions Trading Scheme compiled in 
association with carbonmarketdata.com, February 2010, 
http://www.climnet.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemi
d=55&gid=1551.
4 http://www.agassessment.org/
5 International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID Case No. ARB/09/6
6 Ontario Ministry of Energy, Green Energy Act, http://www.mei.gov.on.ca/en/energy/gea/
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prioritātes šajā jomā ir enerģijas taupīšana un atjaunojamā enerģija, kas ļauj uzlabot 
Savienības energodrošību un kas rada lielas iespējas rūpniecības attīstības, jauninājumu, 
teritoriju labiekārtošanas un darba vietu izveides jomā;

E. tā kā Eiropas Savienības atbildība klimata jomā nevar aprobežoties ar siltumnīcefekta 
gāzu emisiju tās teritorijā, jo nesen veikti pētījumi liecina, ka ar patēriņu saistītas emisijas 
ir lielākas par rūpniecības radītajām emisijām, un šīs atķsirības ir 35 % Apvienotajā 
Karalistē, 45 % Francijā un 60 % Zviedrijā;

F. tā kā līdz ar to lēmumi tirdzniecības jomā ir īpaši svarīgi cīņā pret klimata pārmaiņām un 
tā kā Savienība kā  pasaulē lielākā tirdzniecības dalībniece var tos būtiski ietekmēt;

1. atzinīgi vērtē Eiropadomes apņemšanos līdz 2050. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas Eiropā par 80-95 % salīdzinājumā ar 1990. gadu, kas ir nepieciešams mērķis, lai 
Eiropas Savienība atgūtu vadošo starptautisko lomu klimata jomā, kamēr citas valstis ir 
stingri apņēmušās nodrošināt videi draudzīgu ekonomiku, jo īpaši ar ekonomikas 
atjaunošanas plāniem;  stingri atbalsta mērķi līdz 2020. gadam par 30 % samazināt 
emisijas Eiropā neatkarīgi no starptautisko sarunu rezultātiem;

2. uzsver, ka Eiropas Savienības tirdzniecības politika gan divpusējā, gan daudzpusējā 
līmenī ir līdzeklis un nevis pašmērķis un ka tai ir jābūt saskaņotai ar klimata pārmaiņu 
apkarošanas mērķiem un vajadzētu paātrināt vērienīgas vienošanās pieņemšanu klimata 
jomā;

3. uzskata arī, ka PTO noteikumi ir jāinterpretē un jāizstrādā tā, lai atbalstītu saistības, kas 
paredzētas daudzpusējos vides nolīgumos; prasa Komisijai veikt pasākumus, lai panāktu 
vienprātību PTO nolūkā piešķirt daudzpusējo vides nolīgumu sekretariātiem novērotāja 
statusu visās PTO sanāksmēs, kas attiecas uz to kompetences jomu, un padomdevēja lomu 
visās vides strīdu atrisināšanas procedūrās;

Spēcīgāka pozitīva saikne starp tirdzniecību un klimata aizsardzību

4. atzīst starptautiskās tirdzniecības pozitīvo lomu tādu preču un pakalpojumu izplatīšanā, 
kuras palīdz aizsargāt klimatu; uzskata, ka klimata aizsardzība un tirdzniecības 
liberalizācija var stiprināt viena otru, atvieglojot vides preču un pakalpojumu tirdzniecību, 
taču uzskata, ka ir iepriekš jāizstrādā šo preču un pakalpojumu saraksts saskaņā ar 
stingriem vides kritērijiem un sadarbībā ar PTO dalībvalstīm;

5. uzsver jauninājumu nozīmi videi draudzīgu tehnoloģiju jomā un atzīst, ka tirdzniecībai var 
būt svarīga nozīme šo tehnoloģiju nodošanā starp valstīm;

6. atzīst, ka jauninājumu veicināšanā var būt iesaistītas dažādas atlīdzības sistēmas, 
piemēram, patenti, intelektuālā īpašuma tiesības un balvas, un ka ne visas šīs sistēmas 
vienādi sekmē tehnoloģiju nodošanu; jo īpaši apšauba intelektuālā īpašuma tiesību ietekmi 
uz nākotnes tehnoloģiju izplatību, piemēram, otrās paaudzes agrodegvielām, 
akumulatoriem un ūdeņradi; tādēļ prasa Komisijai izpētīt visas jauninājumu atlīdzības 
sistēmas, ņemot vērā risku izslēgt dažās valstis, un iekļaut šā darba rezultātus 
diplomātiskajos pasākumos klimata jomā;
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7. pauž bažas par subsīdiju fosilajiem enerģijas avotiem kropļojošo ietekmi uz tirdzniecību 
pasaulē un to ietekmi uz klimatu un izmaksām valsts budžetā; pozitīvi vērtē G20 valstu 
grupas apņemšanos pamazām izskaust šīs subsīdijas;

8. vēlas, lai Eiropas Savienība uzņemtos starptautiska līdera lomu šajā jomā, un prasa 
Komisijai nekavējoties ierosināt grafiku šo subsīdiju pārtraukšanai Savienībā, ņemot vērā, 
ka šajā procesā būs jāiesaista papildu sociāli un rūpnieciski pasākumi; turklāt atgādina par 
Eiropas Parlamenta prasību Komisijai un dalībvalstīm nepieļaut, lai eksporta 
kredītaģentūras un Eiropas Investīciju banka piešķirtu aizdevumus projektiem, kuri 
negatīvi ietekmē klimatu;

Taisnīgākas cenas starptautiskajā tirdzniecībā un CO2 emisiju nepieļaušana

9. norāda, ka tirdzniecības liberalizācija var būt pretrunā ar klimata aizsardzību, ja dažas
valstis, nerīkojoties klimata jomā, mēģina panākt konkurences priekšrocības; līdz ar to 
iesaka veikt reformas PTO antidempinga noteikumos, lai tajos iekļautu jautājumu par 
godīgu vides cenu saskaņā ar pasaules klimata aizsardzības standartiem;

10. tomēr norāda, ka sarunu par klimatu pamatā ir "kopējas, taču diferencētas atbildības" 
princips un ka klimata politikas vājums jaunattīstības valstīs kopumā ir skaidrojams ar to 
ierobežotajām finanšu vai tehnoloģiskajām spējām, nevis ar vides dempinga mērķi;

11. šajā sakarībā prasa, lai debates Eiropā par rūpniecības CO2 emisiju saistībā ar ES emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmu un par šā jautājuma risināšanas līdzekļiem notiktu piesardzīgi;

12. norāda, ka saskaņā ar jaunāko Komisijas 2010. gada 26. maija paziņojumu 
(COM(2010)0265) par šo jautājumu dažas rūpniecības nozares ir īpaši jutīgas attiecībā uz 
CO2 emisiju, un uzskata, ka to noteikšanai ir vajadzīga sīka nozares analīze; aicina 
Komisiju tuvākajā laikā izmantot šādu pieeju, nevis dažus kvantitatīvus kritērijus, kas ir 
vienādi visās rūpniecības nozarēs;

13. uzsver, ka nepastāv vienots risinājums visām attiecībā uz CO2 emisiju jutīgām 
rūpniecības nozarēm un ka produkta īpašības vai tirgus struktūra ir īpaši būtiski kritēriji, 
lai izvēlētos pieejamos līdzekļus (bezmaksas kvotu piešķiršana, valsts atbalsts vai 
pielāgošanas pasākumi uz robežām);

14. pauž nožēlu par plaši izplatīto kvotu bezmaksas piešķiršanu, jo, kā norādīts vairākos 
nesenos pētījumos, tā var radīt būtiskus nepamatotus ienākumus noteiktiem uzņēmumiem 
un tā nekavē saņēmējus uzņēmumus pilnībā vai daļēji pārvietot ražošanu; prasa, lai 
ražošanas pilnīgas vai daļējas pārvietošanas gadījumā piešķirtās kvotas tiktu nekavējoties 
atdotas un daļa no tām tiktu iemaksāta pamestu darbības teritoriju sociālās un vides 
pārveidošanas fondā;

15. atgādina, ka nevis CO2 emisiju ierobežojumi Eiropas ražojumiem, bet pielāgošana uz 
robežām ļauj piemērot Eiropas un importētajiem produktiem tādus pašus un iespējami 
stingrus CO2 emisiju ierobežojumus; uzskata, ka šis līdzeklis ir patiešām derīgs un 
likumīgs tikai tad, ja tas ir apvienots ar kvotu izsolēm, un ka ir nepieciešams, lai šādas 
izsoles tiktu atzītas partnervalstīs un tās atbilstu PTO noteikumiem; 
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Veicināt produktu diferencēšanu atkarībā no to ietekmes uz klimatu

16. atgādina, ka klimata aizsardzība liek iesaistīt dažādus publiskās politikas virzienus, 
piemēram, marķēšanu attiecībā uz CO2, stingrus vides kritērijus valsts iepirkuma jomā, 
normas, subsīdijas, nodokļus, kvotas, kas diferencē produktus atkarībā no to ražošanas 
procesa un metodes, un ka var būt jāpiemēro šie politikas virzieni gan Eiropas, gan 
importētajiem produktiem; 

17. atgādina, ka PTO sistēma ļauj veikt tirdzniecības kvalifikācijas pasākumus, ja tie ir 
nepieciešami, samērīgi un nediskriminē valstis, kurās ražošanas apstākļi ir vienādi; tomēr 
norāda, ka ir vajadzīgi steidzami paskaidrojumi, lai varētu piemērot šos pasākumus, 
pamatojoties uz klimata kritērijiem attiecībā uz šo produktu ražošanas procesu un 
metodēm (RPM);

18. prasa Komisijai veikt pasākumus, lai atjaunotu diskusijas PTO par RPM un iespēju 
diskriminēt līdzīgus produktus atkarībā no to CO2 emisijām, enerģijas patēriņa un 
tehnoloģiju normām; uzskata, ka šādu iniciatīvu varētu apstiprināt PTO dalībvalstis, ja to 
papildinātu pasākumi, kas atvieglo tehnoloģiju nodošanu;

19. tomēr pauž cerību, ka pašreizējais skaidrības trūkums par RPM Pasaules Tirdzniecības 
organizācijā nepadarīs Savienību neaktīvu, jo tai gluži pretēji būtu jāizmanto šīs rīcības 
iespējas; tādēļ prasa Komisijai regulāri izmantot ilgtspējības marķējumu vai kritērijus 
tirdzniecības sarunās un divpusējos un daudzpusējos tirdzniecības nolīgumos attiecībā uz 
produktiem, kuri ietekmē klimatu;

20. tādēļ atzinīgi vērtē to, ka Eiropas Savienība ir ieviesusi ilgtspējības kritērijus ES ražotām 
un importētām agrodegvielām; prasa Eiropas Komisijai izpētīt iespējas paplašināt šo 
pieeju, piemērojot to arī biomasai un lauksaimniecības produktiem; tādēļ cer, ka tiks 
ņemtas vērā netiešās izmaiņas zemes izmantošanā saistībā ar agrodegvielām saskaņā ar 
Komisijas apņemšanos Eiropas Parlamentam;

Tirdzniecības liberalizācija nedrīkst apdraudēt vērienīgus klimata politikas virzienus

21. pauž bažas par Komisijas vēlmi ar tirdzniecības nolīgumiem veicināt koksnes 
tirdzniecības liberalizāciju un jo īpaši tās eksporta ierobežojumu atcelšanu, neskatoties uz 
pieaugošo mežu izciršanas risku un tās negatīvo ietekmi uz klimatu, bioloģisko 
daudzveidību, attīstību un un vietējiem iedzīvotājiem;

22. uzsver, ka lauksaimniecības produktu liberalizācija ir novedusi pie tā, ka daudzas 
jaunattīstības valstis ir pieņemušas lauksaimniecības modeļus, kuru pamatā ir 
monokultūras un eksports, un šie modeļi ir ļoti jutīgi pret klimata pārmaiņām un var 
izraisīt plašu mežu izciršanu; pauž bažas par vairāku Eiropas lauksaimniecības subsīdiju 
ietekmi uz valstu spēju garantēt nodrošinātību ar pārtiku, jo īpaši saistībā ar klimata 
pārmaiņām; prasa Komisijai neslēgt tādus tirdzniecības nolīgumus, kas pastiprinātu mežu 
izciršanu, un nodrošināt, lai tirdzniecības nolīgumi un valsts atbalsts lauksaimniecībai 
Eiropā nekaitētu lauksaimniecības politikas perspektīvām, kas paredz ietvert klimata 
pārmaiņu apkarošanu pārtikas apgādes suverenitātes mērķī;

23. pauž iebildumus pret noteikumiem tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumos, kuri ļauj 
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ieguldītājiem vērsties pret valsti, kas pastiprina klimata politiku; uzskata, ka konfliktu 
atrisināšanas noteikumus starp ieguldītāju un valsti var izmantot tikai tad, ja īpašs tiesisks 
regulējums ļauj valstij veikt vides aizsardzības pasākumus saskaņā ar pasaules mērķiem 
šajā jomā;

24. prasa Komisijai regulāri nevērsties pret vietēja rakstura noteikumiem tās partneru klimata 
politikas virzienos, piemēram, Ontārio Videi nekaitīgās enerģijas akta gadījumā;  uzskata, 
ka šādi noteikumi faktiski garantē, ka šos politikas virzienus pieņems pilsoņi un 
uzņēmumi; turklāt uzskata, ka, gaidot klimata izmaksu internalizāciju starptautiskā 
transporta cenā, šie noteikumi, piemēram, transporta marķēšana, nav perfekti, taču ir 
lietderīgi līdzekļi, lai veicinātu vietēja ražojuma produktu patēriņu;

Pilnībā iekļaut transportu tirdzniecības un klimata jautājumu problemātikā

25. vēlas, lai starptautiskā transporta klimata izmaksas tiktu internalizētas tā cenā un tas 
notiktu, ieviešot nodokļus vai maksas kvotu tirdzniecības sistēmas; atzinīgi vērtē to, ka 
aviācija drīz tiks iekļauta ES kvotu tirdzniecības sistēmā, un sagaida, ka Komisija nāks 
klajā ar līdzīgu iniciatīvu attiecībā uz jūras transportu, ja tuvākajā nākotnē izrādīsies 
neiespējami izveidot pasaules līmeņa mehānismu; turklāt sagaida, ka Komisija uzņemsies 
iniciatīvu apšaubīt palīdzību, kas piešķirta vispiesārņojošākiem transporta veidiem, 
piemēram, atbrīvojumu no nodokļa par petroleju;

26. uzskata, ka tiktāl, cik klimata izmaksas neatspoguļojas transporta cenā, ir jāveicina 
ilgtspējīga vietējā ražošana, jo īpaši labāk informējot patērētājus; prasa ieviest uzskaites 
metodoloģiju un kopējus marķēšanas noteikumus attiecībā uz dažādu produktu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju, jo īpaši transporta posmā;

Pastiprināt tirdzniecības un klimata saskaņošanas līdzekļus

27. nolūkā nodrošināt saskaņu starp Eiropas Savienības tirdzniecības un klimata politiku prasa 
aprēķināt oglekļa bilanci visā tirdzniecības politikā, iespējams, grozīt šo politiku, lai 
uzlabotu šo bilanci, un obligāti īstenot papildu pasākumus – politisko, tehnoloģisko un un 
finanšu sadarbību – gadījumā, ja bilance ir negatīva attiecībā uz klimatu;

28. prasa, lai šī bilance un pasākumi tiktu iekļauti "klimata sadaļā", kas ir obligāta visos 
tirdzniecības nolīgumos (brīvās tirdzniecības nolīgumi, ekonomisko partnerattiecību 
nolīgumi, vispārējo preferenču sistēmas reforma), un lai par šo sadaļu notiktu publiska 
apspriešanās un tā tiktu iesniegta Parlamentam;

29. vēlas, lai attiecībā uz "klimata sadaļu" tiktu paredzēta cieša sadarbība starp Klimata 
politikas ĢD un Starptautiskās tirdzniecības ĢD un lai kopumā Klimata politikas ĢD tiktu 
regulāri iesaistīts tirdzniecības sarunās;

Eiropas Savienības tirdzniecības un klimata politikas saskaņa no jaunattīstības valstu 
viedokļa

30. atzīst, ka Eiropas tidzniecības un klimata politikas saskaņošanu partnervalstis var izmantot 
vai uztvert kā apkārtceļu, lai samazinātu mūsu importu un palielinātu mūsu eksportu;
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31. tādēļ uzsver, ka sarunās ar šīm valstīm ir svarīgi, lai Savienība varētu jo īpaši veikt 
pielāgošanas pasākumus uz robežām, un ka Savienībai ir jāpilda apņemšanās attiecībā uz 
jaunattīstības valstīm klimata palīdzības jomā;

32. tādēļ pauž bažas par to, ka daļu no Kopenhāgenas augstākā līmeņa sanāksmē par klimatu 
Eiropas valstu  apsolītā "priekšlaicīgā" finansējuma ir paredzēts nodrošināt no saistībām 
saskaņā ar oficiālo attīstības palīdzību un tā tiks sniegta aizdevuma veidā pretēji 
Parlamenta prasītajam; prasa Komisijai izstrādāt ziņojumu par šo finansējumu, lai varētu 
novērtēt, vai reālā situācija atbilst saistībām un Parlamenta prasībām; arī aicina labāk 
koordinēt finansējumu tā tematiskā un ģeogrāfiskā izmantojuma jomā;

33. atgādina par rūpnieciski attīstīto valstu, tostarp ES dalībvalstu, apņemšanos apsvērt 
iespēju piešķirt finansējumu jauninājumiem, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, un jo 
īpaši aplikt ar nodokli finanšu darījumus;  prasa Komisijai nekavējoties ierosināt Padomei 
un Parlamentam šāda nodokļa ieviešanas Savienības līmenī projektu; prasa Komisijai 
tirdzniecības sarunās par finanšu pakalpojumu liberalizāciju iekļaut šāda mehānisma 
perspektīvu;

34. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei un 
Komisijai, valstu parlamentiem, kā arī ANO Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām izpildsekretāram un pušu 16. konferencei.
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PASKAIDROJUMS

ANO augstākā līmeņa tikšanās par klimatu Kopenhāgenā noslēdzās ar vienošanos, kas rada 
vilšanos un nespēj ierobežot planētas sasilšanu par mazāk nekā 2°C. Turklāt Kopenhāgenas 
vienošanās nav ne globāla, ne saistoša. ES ir tālu no tā, lai to varētu uzskatīt par galveno 
atbildīgo šajā neveiksmē, taču vienotības trūkums un nespēja paust vienotu nostāju un 
pieņemt emisiju samazināšanas un jaunattīstības valstu atbalsta mērķus atbilstīgi zinātnes 
ieteikumiem un Eiropas Parlamenta prasībām bieži ir padarījusi ES nesadzirdamu un 
neeefektīvu.

Kādēļ ir šādas grūtības? Protams, ka vienotas atbildes nav. Taču būtisku daļu problēmas rada 
tas, ka vairākas valstis nav pielikušas pietiekamas pūles un joprojām ir skeptiskas attiecībā uz 
ekonomikas ekoloģiskas pārveides  ekonomiskajiem, sociālajiem vai demokrātiskajiem 
ieguvumiem, neskatoties uz lielu skaitu pētījumu un veiksmīgas pieredzes gadījumiem 
attiecībā uz pāreju uz ilgtspējīgu enerģētiku, lauksaimniecību un transportu.

Pašlaik Eiropas Savienībai ir kārdinājums nerīkoties. Dažas rūpniecības nozares, kuras saņem 
stingru valdības atbalstu, pauž uzskatu, ka vērienīgai klimata politikai var būt dramatiskas 
sekas. Pat ja oficiālajos pētījumos nav apstiprināts šāds pasaules līmeņa apdraudējums un tiek 
atgādināts, ka pastāv citi aizsardzības līdzekļi pret CO2 emisiju, tiek pausts, ka vērienīga 
klimata politika kavēs ekonomikas un sociālās krīzes pārvarēšanu. Tā ir rupja kļūda, ko nav 
pieļāvusi Ķīna un ASV, par ko liecina šo valstu ekonomikas atvesļošanas plānos ietvertā videi 
draudzīgas ekonomikas daļa. Uzņemoties līdera lomu cīņā pret klimata pārmaiņām, Eiropas 
Savienība pastiprinātu tās ekonomikas konkurētspēju, izmantojot enerģijas ietaupījumus un 
atjaunojamo enerģiju, kas ir divas jomas, kuras var uzlabot energodrošību un kurām ir lielas 
iespējas attiecībā uz rūpniecības attīstību, jauninājumiem, teritorijas labiekārtošanu un darba 
vietu izveidi.

Tomēr, lai īstenotu šo lomu un gūtu labumu no šiem konkurētspējas ieguvumiem, ES ir 
jāmaina tās divpusējās, reģionālās un daudzpusējās tirdzniecības politikas virzieni, jo preču un 
pakalpojumu tirdzniecība rada aptuveni 20 % no siltumnīcefekta gāzu emisijām pasaulē un ar 
patēriņu saistītās emisijas ir par 34 % lielākas par ražošanas radītajām emisijām Apvienotajā 
Karalistē, par 44 % Francijā un par 60 % Zviedrijā. ES ir obligāti jāvēršas pret šīm 
"pārdotajām" emisijām, jo citādi tā riskē zaudēt jebkādu starptautisko uzticamību. Eiropa, kas, 
no vienas puses, cīnās pret mežu izciršanu, bet, no otras puses, to veicina, importējot koksnes 
produktus un neilgtspējīgi ražotas agrodegvielas, nevar būt pasaules līdere klimata pārmaiņu 
apkarošanas jomā. Turklāt, ja tā eksternalizē emisijas, nevis pārveido ražošanas un patēriņa 
veidus, tā nevar gūt ekonomisku, rūpniecisku vai sociālu labumu no šiem pasākumiem.

ES ir jāpielāgo tās tirdzniecības politika, diskriminējot produktus atkarībā no to ietekmes uz 
klimatu, un šādi jāveicina vajadzīgās pārmaiņas ražošanas un patēriņa stratēģijās un 
ieguldījumu stratēģijās. Tai ir jārisina CO2 emisiju problēma un, skatoties plašāk, jāuzrauga 
klimata ietekme uz importu. Tai nav jāapšauba tirdzniecības partneru klimata politika, lai 
varētu īstermiņā palielināt Eiropas tirgus daļas. Tai ir jābūt aktīvai attiecībā uz emisijām, ko 
rada starptautiskais transports, jāierosina novatoriska aizsardzības sistēma, kas jo īpaši 
jaunattīstības valstīm ļauj piekļūt klimatam draudzīgām tehnoloģijām, jāaizstāv novatorisku 
finansēšanas mehānismu izveide starptautiskā līmenī, vajadzības gadījumā vispirms tos 
ieviešot Savienībā. Šajā darbā ES ir jārīkojas kopā ar tirdzniecības partneriem, jo īpaši 
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jaunattīstības valstīm, nevis jādarbojas pret tiem.

Neapšaubāmi tas ir grūts darbs, taču ES jau ir spērusi pirmos soļus pareizā virzienā –  
attiecībā uz nelegālu koksnes importu, agrodegvielām un aviācijas radītām emisijām. Ar šo 
ziņojumu, kas ir tapis pēc plašām diskusijām ar uzņēmumiem, asociācijām, arodbiedrību 
pārstāvjiem un Komisiju, ir paredzēts noteikt nākamos posmus, kas ļaus ES turpināt šo ceļu.


