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IEROSINĀJUMI

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

1. uzskata, ka klimata pārmaiņas mūsdienās ir ļoti nozīmīga problēma; pašlaik ir skaidrs, ka 
tās ietekmē vidi, cilvēka veselību un zemes izmantošanas plānošanu un visām valstīm 
apgrūtina virzību uz ilgtspējīgu attīstību;

2. uzskata, ka klimata pārmaiņu ietekme uz dažādām nozarēm un Eiropas reģioniem ir 
atšķirīga, it īpaši ietekmējot kalnu un piekrastes apgabalus un Vidusjūras un Arktikas 
reģionus; globālās temperatūras paaugstināšanās sekas noteikti asāk ietekmēs no dabas 
spēkiem vairāk atkarīgās teritorijas (piemēram, ledāju, piekrastes un kalnu apgabalus) un 
mazāk aizsargātos iedzīvotājus, turklāt pastāv draudi, ka reģionālās atšķirības pakāpeniski 
palielināsies;

3. atzīst steidzamo vajadzību nekavējoties reaģēt uz globālo sasilšanu — gan veicot 
pasākumus, lai turpinātu mazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, gan veicot proaktīvus 
pielāgošanās pasākumus Eiropas, valstu, reģionālā un vietējā līmenī, lai ierobežotu 
zaudējumus;

4. pauž stingru pārliecību, ka Eiropas Savienībai jāsaglabā un jāattīsta vadošā loma 
starptautiskajā cīņā pret globālo sasilšanu, un uzskata, ka jebkāda kavēšanās ar šādu 
pasākumu veikšanu palielinās nelabvēlīgu vides, ekonomikas un sociālo seku risku un, 
visticamāk, radīs lielākas izmaksas;

5. uzskata, ka tikai cieša sadarbība visos pārvaldības līmeņos ļaus Eiropas Savienībai no 
2013. gada īstenot pielāgošanās stratēģiju;

6. tāpēc atzīst vajadzību nodrošināt, lai pielāgošanās stratēģija tiktu integrēta visās Eiropas 
Savienības politikas jomās un būtu tām atbilstīga; uzsver vietējo un reģionālo iestāžu 
nozīmīgo lomu un vajadzību pēc augšupējas pieejas, kas ņemtu vērā Eiropas dabisko 
biotopu atšķirības, pilnībā ievērojot subsidiaritātes principu, jo uzskata, ka vietējām 
iestādēm būs labākas iespējas rast politiskus risinājumus savām problēmām;

7. atzinīgi vērtē Baltās grāmatas ieteikumu izveidot informācijas apmaiņas mehānismu; pauž 
cerību, ka tas sāks darboties līdz 2011. gadam un ka līdz tam laikam tiks izstrādāti arī 
modeļi un prognozēšanas instrumenti; aicina dalībvalstis un vietējās un reģionālās iestādes 
popularizēt savu praksi un apmainīties ar pieredzi saistībā ar visiem to politiku aspektiem, 
kas attiecas uz pielāgošanos klimata pārmaiņām, it īpaši par pasākumiem, kas saistīti ar 
energoefektivitāti, atkritumu apsaimniekošanu un zema emisijas līmeņa transporta 
infrastruktūras attīstību;

8. uzskata, ka ir svarīgi īstenot politiku, kas gan publiskos, gan privātos ieguldījumus un 
noteiktus administratīvos aktus (tādus kā plānošanas atļaušana un attīstības plāni) padarītu 
atkarīgus no klimata ietekmes novērtējuma, lai bloķētu ieguldījumus neilgtspējīgā 
infrastruktūrā;
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9. atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu izveidot Ietekmes un pielāgošanās vadības grupu (IASG) 
un pauž cerību, ka vietējās un reģionālās iestādes tiks pilnībā un aktīvi iesaistītas šīs 
grupas darbā;

10. atkārtoti pauž viedokli, ka cīņu pret klimata pārmaiņām var izmantot kā iespēju ieviest 
ilgtspējīgas izaugsmes modeli;

11. aicina Komisiju nodrošināt nākamajā finanšu plānā pietiekamu finansējumu, lai visos 
pārvaldības līmeņos īstenotu efektīvu politiku attiecībā uz pielāgošanos klimata 
pārmaiņām.


