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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

A. tā kā klimata pārmaiņas ir globāla parādība un to ietekme uz dažādiem pasaules 
reģioniem un nozarēm ir atšķirīga; tā kā arī sociālekonomiskie aspekti, izmaksas un 
ieguvumi jaunattīstības valstīs un rūpnieciski attīstītākās valstīs būs atšķirīgi; tā kā tāpēc 
atbildes reakcijās uz klimata pārmaiņām ir jāintegrē adaptācijas pasākumi līdz ar 
stratēģijām, lai nodrošinātu efektīvu virzību uz ilgtspējīgu attīstību, izmantojot skaidrus 
un vispusīgus rīcības plānus visās attiecīgajās nozarēs;

B. tā kā, no vienas puses, klimata pārmaiņu iemeslu mazināšanu un, no otras puses, 
adaptācijas pasākumus to ietekmes ierobežošanai ne vienmēr var nošķirt; tā kā nesenajām 
ES likumdošanas iniciatīvām par riepu marķēšanu, energomarķējumu un ēku 
energoefektivitāti, kas iekļautas energoefektivitātes paketē, ir nozīmīga loma CO2 emisiju 
samazināšanā, un tās ir arī jāintegrē turpmākajos intervences pasākumos attiecībā uz 
jauniem enerģētikas modeļiem ES līmenī;

C. tā kā saskaņā ar pārskatīto ETS direktīvu dalībvalstīm vismaz 50 % no ETS ieņēmumiem 
būtu jānovirza ietekmes mazināšanas un adaptācijas pasākumiem;

D. tā kā klimata pārmaiņas neizbēgami ietekmēs enerģijas piedāvājumu, ES energoapgādes 
drošības ārējos aspektus un enerģijas pieprasījumu; tā kā laika apstākļi, piemēram, lielas 
lietusgāzes, temperatūras paaugstināšanās, karstuma viļņi, sausumi, stipras vētras, plūdi 
un ugunsgrēki var izraisīt ievērojamus darbības pārtraukumus un bojājumus 
energoapgādes infrastruktūrai, tādējādi tieši ietekmējot enerģijas ražošanu, transportu un 
izplatīšanu galalietotājiem;

E. tā kā energoavotu, izplatīšanas kanālu un enerģijas piegādātāju diversifikācija ir svarīgs 
instruments, lai garantētu vienlīdzīgu piekļuvi enerģijai un pienācīgu enerģijas piegādi, 
vienlaikus ievērojot ES mērķi uzlabot no atjaunojamiem avotiem iegūtas enerģijas 
izmantošanu un mazināt CO2 emisijas;

F. tā kā Komisijai un dalībvalstīm, īstenojot un pārveidojot spēkā esošos un turpmākos 
tiesību aktus, politiku un programmas, būtu jāintegrē adaptācijas pasākumi,

1. atzīst, ka ārkārtējās klimata parādības kopā ar paredzamo jūras līmeņa paaugstināšanos 
un lielākām nokrišņu daudzuma atšķirībām rada nepieciešamību pēc tādiem jauniem 
projektiem un adaptācijas pasākumiem to īstenošanai (it īpaši upju un sateces baseinu 
pārvaldībā un lauksaimniecībā) arī pašreizējās infrastruktūras sistēmās, kas būs saistīti ar 
lielām darbības izmaksām, kuras tomēr ir pamatotas, jo vidējā termiņā un ilgtermiņā 
izrādīsies daudz zemākas nekā izmaksas bezdarbības gadījumā; tomēr pieprasa, lai šādu 
pasākumu zinātniskais pamatojums atbilstu kritērijiem, kas pamatojas uz klimata zinātni, 
veicot pienācīgu salīdzinošo novērtēšanu un izvērtēšanas procesus un pārredzamā veidā 
pastāvīgi atjaunojot pētniecības datus; aicina Komisiju un dalībvalstis informāciju par 
šīm izmaksām un to sadali sniegt īpaši tam paredzētā valsts rīcības plānā;
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2. norāda, ka savstarpēji savienotas enerģētikas infrastruktūras izveide un jaudīgs 
pārklājums Eiropas līmenī veicinātu adaptāciju, palielinot adaptīvo jaudu un vairāk 
sadalot risku;

3. aicina Komisiju sniegt rūpīgu novērtējumu attiecībā uz iespējamiem riskiem, ko klimata 
pārmaiņas izraisa kritiski svarīgai infrastruktūrai, piemēram, enerģētikas un 
telekomunikāciju tīkliem, kas ir ļoti būtiski iekšējā tirgus darbībai;

4. piekrīt viedoklim, ka iespējami drīz būtu jāizstrādā infrastruktūras projektu 
klimatizturības noteikšanas metodika;

5. norāda, ka, lai nepieļautu katastrofas, visās rūpniecības nozarēs ir nepieciešami jauni 
pasākumi, piemēram, drošības palielināšana un enerģijas izmantošanas vai enerģijas 
ražošanas pārbaudes, paplašinot pašreizējos saskaņotos standartus būvniecībā, piemēram, 
eirokodus ēku izmantošanas apstiprināšanai, tostarp rūpnieciskajām ēkām, kurām jāatbilst 
Direktīvai 85/337/EEK, kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK, un Direktīvai 2001/42/EK par 
ietekmes uz vidi novērtējumu un par stratēģisku vides novērtējumu;

6. uzsver, ka pasākumi attiecībā uz energoapgādi un piekļuvi enerģijai ir jānosaka kontekstā
ar solidaritāti starp dalībvalstīm un ka ES ir jāveicina pasaules politikas pievēršanās 
lielākai energoefektivitātei un atjaunojamo energoavotu (AEA) izmantošanas 
veicināšanai; uzsver, ka ES jānodrošina atjaunojamie energoavoti saskaņā ar Direktīvā 
2009/28/EK noteikto grafiku; aicina dalībvalstis līdz 2010. gada 30. jūnijam iesniegt 
vērienīgus, vispusīgus un reālus valstu rīcības plānus saskaņā ar ES noteiktajiem 
modeļiem un parametriem, ievērojot, ka katras dalībvalsts vajadzības pēc enerģijas, kas 
iegūta no atjaunojamiem avotiem, galvenokārt jāapmierina ar vietējo ražošanu, bet 
mehānisms statistiskai no atjaunojamiem avotiem iegūtas enerģijas pārvietošanai starp 
dalībvalstīm ir jāizmanto tikai tādos gadījumos, kad to var atzīt par pilnībā pamatotu;

7. uzsver arī, ka šajā sakarībā neatliekama prioritāte ir jāpiešķir papildpasākumiem nolūkā 
veicināt Kopienas stratēģiju, kuras mērķis ir līdz 2020. gadam panākt energoefektivitātes 
paaugstināšanu par 20 %; turklāt uzskata par vajadzīgu kontekstā ar pašreizējo 
energoefektivitātes rīcības plānu izvērtēšanu apsvērt iespēju padarīt šo mērķi juridiski 
saistošu Kopienas līmenī;

8. norāda, ka ES un dalībvalstīm vajadzētu precizēt apjomu finansiālajam ieguldījumam 
tehnoloģiskajā sadarbībā ar partneriem, ņemot vērā Kopenhāgenas klimata konferencē 
pieņemtās saistības attiecībā uz ETS izsoles ieņēmumu izmantošanu un „ātrās 
uzsākšanas” finansējumu, lai uzlabotu gan privātos, gan publiskos ieguldījumus, it īpaši 
saistībā ar gaidāmajiem valstu energoefektivitātes rīcības plāniem un valstu atjaunojamo 
energoresursu rīcības plāniem, un atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu, kurā pausta 
apņemšanās būtiski palielināt enerģētikas pētniecības finansējumu, lai attīstītu 
ilgtspējīgas enerģētikas ekonomiku;

9. atzīst, ka pašreizējās klimata pārmaiņas ievērojami ietekmē ekonomikas attīstību un var 
izraisīt risku, ka ekonomikas darbībā un sabiedriskajā dzīvē radīsies būtiski traucējumi; 
uzskata, ka vienlaikus ar ekonomikas adaptācijas pasākumiem, tostarp pāreju uz 
ilgtspējīgāku rūpniecisko ražošanu, pietiekams finansējums ir jāpiešķir adaptācijas un 
ietekmes mazināšanas pasākumiem un ka šie pasākumi nedrīkst aprobežoties ar emisiju 
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kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ieņēmumu izmantošanu (turklāt atgādina par 
attiecīgajos tiesību aktos noteiktajām saistībām vismaz 50 % no šiem ieņēmumiem gan 
ES, gan jaunattīstības valstīs novirzīt ar klimatu saistītiem pasākumiem, tostarp 
adaptācijai), bet tiem nepieciešams papildu inovāciju finansējums gan no publiskiem, gan 
privātiem avotiem; uzsver, ka dažādiem ekonomikas atlabšanas plāniem piešķirtais 
finansējums būtu jāizmanto arī ieguldījumiem adaptācijā un jebkurā gadījumā būtu jāņem 
vērā tā drošība attiecībā uz klimata ietekmi;

10. uzskata, ka (tostarp attiecībā uz lēmumiem par adaptāciju) ietekme uz vienu nozari bieži 
vien izraisīs sekas arī citās nozarēs, un tāpēc aicina Komisiju adaptācijas pasākumu 
īstenošanā ņemt vērā šādu mijiedarbību;

11. uzsver vajadzību nodrošināt, lai rūpniecības licencēšanas un ietekmes uz vidi 
novērtējumu jomā spēkā esošajos tiesību aktos tiktu ņemta vērā klimata pārmaiņu 
ietekme uz plānoto infrastruktūru vai rūpniecisko darbību; uzsver, ka attiecībā uz 
enerģētikas infrastruktūru klimata pārmaiņu ietekme ir jāņem vērā gan atsevišķu
infrastruktūras vienību, gan valstu un Eiropas energosistēmu līmenī;

12. norāda, ka MVU daudzās nozarēs ir īpaši neaizsargāti pret klimata pārmaiņām un bieži 
vien nepietiekami sagatavoti; aicina Komisiju novērtēt līmeni, kādā ir MVU sagatavotību 
klimata pārmaiņām, tostarp pieejamās apdrošināšanas shēmas, un identificēt iespējamos 
instrumentus, kas palīdzēs pārvarēt šo problēmu;

13. uzsver, cik svarīgi ir izstrādāt valstu adaptācijas plānus, pamatojoties uz kopēju Eiropas 
sistēmu, lai dalībvalstis varētu plānot adaptācijas pasākumus un informēt par tiem, tostarp 
attiecībā uz enerģētikas sistēmām un politiku; uzskata, ka šādos plānos būtu jāietver riska 
kartes ar enerģētikas un rūpniecības iekārtām, kuras nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā 
varētu apdraudēt vidi vai sabiedrības veselību; prasa, lai šāda informācija būtu pieejama 
sabiedrībai un citām dalībvalstīm;

14. aicina Komisiju apsvērt iespēju nākamajā 8. pamatprogrammā (FP8) palielināt publisko 
finansējumu starptautiskajai sadarbībai ar: 

a) rūpnieciski attīstītajām valstīm, lai palielinātu atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju 
izplatību,

b) jaunattīstības valstīm, lai atbalstītu tās cīņā pret klimata pārmaiņām, kas ietekmē 
visneaizsargātākos reģionus šajās valstīs, vienmēr ievērojot katra reģiona īpatnības 
un par kritēriju izmantojot to jaunattīstības valstu reģionu sociālo un ekonomisko 
attīstību, ar kuriem tiek organizēta starptautiskā sadarbība,

c) trešām valstīm, kuras robežojas ar ES un kurās klimata pārmaiņu sekas ir līdzīgas 
tām, ko novēro ES teritorijā;

15. uzsver, ka pētniecībai un izstrādei saistībā ar klimata pārmaiņām nepieciešamie finanšu 
resursi ir jāpalielina; uzskata, ka, jo īpaši ņemot vērā zinātniskas pārliecības trūkumu 
attiecībā uz termiņiem un problēmas apjomu un attiecībā uz konkrētiem ģeogrāfiskajiem 
apgabaliem un ražošanas nozarēm, ko Eiropā skars klimata pārmaiņu sekas, ir jāpiešķir 
finansējums klimata pētījumiem, kurus lietderīgāk veikt Eiropas līmenī un kuri 
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nodrošinās stabilu pamatu, lai izstrādātu politiku attiecībā uz pielāgošanos klimata 
pārmaiņām; uzskata, ka jāpalielina arī finansējums Komisijas iniciatīvai kopā ar 
dalībvalstīm izveidot integrētu un visai pasaulei kopīgu vides informācijas sistēmu, lai 
uzlabotu pieejamību datiem par vides pārmaiņām; tā kā jāņem vērā arī citi pasākumi, 
piemēram, ievērojama finansējuma palielināšana ietekmes mazināšanas un adaptācijas 
jomā saistībā ar pētniecības un izstrādes projektiem un programmām;

16. atzinīgi vērtē neseno Komisijas paziņojumu par ieguldījumiem zemu oglekļa emisiju 
tehnoloģiju attīstībā (SET plāns), kurā skaidri norādīts, ka ES enerģētikas un klimata 
politikas mērķu sasniegšanai nepieciešamo inovatīvo tehnoloģiju attīstības 
priekšnoteikums ir tūlītēja valsts ieguldītāju un privātā sektora sadarbība; uzsver arī, ka 
ES ceļvedī par ieguldījumiem šajās tehnoloģijās priekšroka jādod AEA tehnoloģijām un 
jānodrošina visu tirgus dalībnieku, jo īpaši MVU, līdzdalība energoefektivitātes 
programmās;

17. uzsver satelītu pakalpojumu nozīmi glābšanas pasākumos dabas katastrofu gadījumā; šajā 
sakarā atzinīgi vērtē GMES sistēmas ātri sniegto atbalstu civilās aizsardzības iestādēm 
pēc dramatiskās zemestrīces Haiti; aicina visas iesaistītās puses nodrošināt, lai GMES
sistēma sāktu pilnībā darboties cik drīz vien iespējams;

18. šajā sakarā uzsver, ka, lai aktīvi iesaistītos cīņā pret klimata pārmaiņām, liela nozīme ir 
vietējā līmeņa iniciatīvām, piemēram, meža atjaunošanai un apmežošanai, un norāda, ka 
ļoti svarīga ir informācijas apmaiņa par labu praksi un atbilstošām informācijas 
kampaņām, piemēram, par to, kā piekrastes un kalnu apgabaliem, salām un zemienēm 
būtu jāpielāgojas klimata pārmaiņām, saskaņojot tās ar plašākām valsts iestāžu un ES 
iniciatīvām, lai efektīvāk īstenotu Kopienas tiesību aktus, stratēģijas un programmas šajā 
jomā; norāda arī, ka nomaļie reģioni var dot lielu ieguldījumu, izmantojot decentralizētu 
enerģijas ražošanu, kas palīdz panākt lielāku energoefektivitāti, ko var sasniegt, 
samazinot zudumus tīklā un uzlabojot pieprasījumu pārvaldību;

19. uzskata, ka, lai izstrādātu atbilstošu zināšanu bāzi par adaptāciju klimata pārmaiņām un 
veicinātu adaptācijas tehnoloģiju attīstību, ir pilnībā jāizmanto visas spēkā esošās ES 
iniciatīvas, piemēram, zināšanu un novatorisma kopienu (ZNK) izveide saistībā ar 
klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu un adaptāciju tām Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūta (EIT) aizbildnībā;

20. uzsver, ka, lai nodrošinātu Eiropas rīcības pamatplāna par adaptāciju sekmīgu īstenošanu, 
viens no noteicošajiem faktoriem būs tā iekļaušana saliedētā un vērienīgā pasaules 
mēroga nolīgumā (ar juridiski saistošiem mērķiem) par pasākumiem cīņai pret klimata 
pārmaiņām un ka ES jāuzņemas vadošā loma šajā virzienā.
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