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IEROSINĀJUMI

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

A. tā kā adaptācija klimata pārmaiņām var ietekmēt visas ES politikas jomas un tāpēc ir 
nepieciešami droši dati par vajadzīgo izmaiņu darbības jomu un apjomu;

B. tā kā spēkā esošajiem Eiropas tiesību aktiem, kas nepastarpināti attiecas uz vides 
jautājumiem, vajadzētu nodrošināt saskaņotu bāzi, kas stiprinātu ES spēju pārvarēt 
klimata pārmaiņu ietekmi;

C. tā kā rīcībai Eiropas līmenī (tostarp adaptācijai klimata pārmaiņām) ilgtermiņā un 
īstermiņā vajadzētu gan iedibināt visaugstākā līmeņa vides saudzēšanas standartus, gan 
būt tiem atbilstošai;

D. tā kā klimata pārmaiņu un to izraisīto sociālo un ekonomisko seku globālajam raksturam 
vajadzētu likt Eiropas Savienībai sniegt atbalstu vismazāk attīstītākajām valstīm, ko īpaši 
apdraud klimata pārmaiņas;

E. tā kā turpmāko laikposmu saistību noteikšanā būtu jāņem vērā atsevišķu dalībvalstu 
līdzšinējie panākumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā;

1. uzsver, ka ir vajadzīgi viegli piekļūstami, labi saprotami un droši dati par klimata 
pārmaiņām, to ietekmi un iespējamiem adaptācijas pasākumiem; atbalsta Komisijas 
priekšlikumu informācijas un pētniecības rezultātu apmaiņu atvieglināt ar attiecīgu IT 
mehānismu un datubāzi;

2. uzsver, ka vides jomā spēkā esošais acquis (piemēram, Putnu direktīva1, Dzīvotņu 
direktīva2, Ūdens pamatdirektīva3 un Plūdu riska pārvaldīšanas direktīva4) visā ES 
teritorijā jāīsteno pilnā apjomā un saskaņoti; atzinīgi vērtē Komisijas nodomu ātri izstrādāt 
pamatnostādnes, lai šī acquis piemērošanā tiktu iekļautas ar adaptāciju saistītas 
vajadzības; aicina Komisiju pilnībā izmantot jaunās tiesības, kas tai piešķirtas ar 
Lisabonas līguma 260. pantu, lai izpildītu savu līgumu uzraudzītājas lomu;

3. uzskata, ka atbildība par to, lai ieguldījumi būtu videi nekaitīgi, jāuzņemas visām 
dalībvalstīm un ieinteresētajām personām kopīgi; aicina Komisiju apsvērt attiecīgu 
priekšlikumu iesniegšanu par to, lai adaptāciju klimata pārmaiņām iekļautu Ietekmes uz 
vidi novērtējuma direktīvā5 un Vides stratēģiskā novērtējuma direktīvā6; ierosina, ka ES 

                                               
1 Padomes Direktīva 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību (OV L 103, 25.04.1979., 1. lpp.).
2 Padomes Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu un savvaļas faunas un floras aizsardzību (OV L 206, 
22.7.1992., 7. lpp.).
3 Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (OV L 327., 
22.12.2000., 1. lpp.).
4 Direktīva 2007/60/EK par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību, (OV L 288, 6.11.2007., 27. lpp.).
5 Padomes Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (OV L 
175, 5.7.1985., 40. lpp.), kas ir grozīta ar Direktīvām 97/11/EK un 2003/35/EK.
6 Direktīva 2001/42/EK par konkrētu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtēšanu (OV L 197, 21.7.2001.,
30. lpp.).
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finansētos infrastruktūras projektos iespējami drīz vajadzētu iekļaut pārbaudi par ietekmi 
uz klimatu;

4. uzskata, ka, ņemot vērā daļēju neveiksmi Kopenhāgenas augstākā līmeņa sanāksmē par 
klimata pārmaiņām, ir jāpieliek lielākas pūles, lai nodrošinātu jaunattīstības valstīm 
vajadzīgo atbalstu adaptācijas vajadzībām papildus oficiālajai attīstības palīdzībai un 
0,7 % mērķim;

5. uzsver, ka ienākumi, kas gūti kvotu izsolēs saskaņā ar Kopienas siltumnīcefekta gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ES ETS), tostarp aviācijas un jūras transporta kvotu 
izsolēs, atbilstoši solidaritātes principam būtu jāparedz tam, lai palīdzētu dalībvalstīm 
pielāgoties klimata pārmaiņām;

6. uzskata, ka pētījumi un tehniskās attīstības finansēšana tajās valstīs, kur adaptācijas 
pasākumu veikšanas izmaksas ir lielas, būtu jāiekļauj Septītās pētniecības 
pamatprogrammas, ka arī turpmāko pētniecības programmu prioritātēs;

7. uzsver, ka nabadzīgākām kopienām un sociālajām grupām jāsaņem pietiekams atbalsts 
attiecībā uz augstajām adaptācijas pasākumu izmaksām;

8. uzsver, ka ieguldījumi zema emisijas līmeņa ekonomikā, kā arī energoefektivitātes un 
videi draudzīgas ražošanas veicināšana nedrīkst novest pie dalībvalstu attīstības atšķirību 
pieauguma.
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