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IEROSINĀJUMI 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 

Reģionālās attīstības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. norāda, ka reģioni un pilsētas kā lielākie ieguldītāji tādās iniciatīvās kā Limas un 

Parīzes rīcības programma (LPAA) un Nevalstisko dalībnieku platforma rīcībai klimata 

jomā (NAZCA) jau ir pierādījuši savu apņemšanos cīnīties pret klimata pārmaiņām; 

atzinīgi vērtē tādas iniciatīvas kā Pilsētas mēru pakts klimata un enerģētikas jomā, 

tostarp Iniciatīvu par pielāgošanos klimata pārmaiņām (iniciatīva “Mayors Adapt”), 

saprašanās memorandu “Under 2 Degrees” un iniciatīvu “Regions Adapt”; mudina citas 

ES pilsētas pievienoties šīm iniciatīvām un apņemties vērienīgi rīkoties klimata 

politikas jomā; uzskata, ka šādu iniciatīvu devums būtu jānovērtē un jāveicina gan 

pavalsts, gan valsts valdību, kā arī starpvaldību organizāciju līmenī; 

2. norāda, ka vietējās pašvaldības atbild par to, kā tiek īstenota lielākā daļa no klimata 

pārmaiņu ietekmes mazināšanas un pielāgošanās pasākumiem un ES tiesību aktiem šajā 

jomā; uzsver nepieciešamību rīkoties pilsētplānošanas, mobilitātes, sabiedriskā 

transporta un infrastruktūras, ēku energoefektivitātes, izglītošanas kampaņu, viedo 

pilsētu, viedo energotīklu un reģionālo subsīdiju jomā, lai varētu īstenot Parīzes 

nolīgumu; 

3. norāda, ka mūsdienās lielākā daļa eiropiešu dzīvo pilsētās; norāda arī uz to, ka par 

pilsētām atbildīgo amatpersonu infrastruktūras izvēles ietekmēs pilsētu spēju stāties 

pretī klimata pārmaiņām, jo arvien biežāk piemeklējošie lieti, plūdi un karstuma viļņi 

visticamāk būs viens no izaicinājumiem, ar ko klimata pārmaiņu rezultātā saskarsies 

Eiropas pilsētas; 

4. uzsver to, ka pilsētām, uzņēmumiem un citiem nevalstiskiem dalībniekiem klimata 

pārmaiņu mazināšanas potenciāls ir no 2,5 līdz 4 miljardiem tonnu CO2 līdz 

2020. gadam1, kas ir vairāk nekā Indijas emisijas viena gada laikā un salīdzināms ar 

apjomu 4–6 miljardu tonnu CO2, ko ANO prognozē kā Parīzē pieņemtā iecerētā 

nacionāli noteiktā devuma (INND) rezultātu līdz 2030. gadam, proti, 10 gadus vēlāk; 

5. uzsver, ka reģioniem un pilsētām ir būtiska loma cīņā pret klimata pārmaiņām, ka tie 

vieni paši spēj samazināt globālās emisijas par 5 %, lai sasniegtu Parīzes nolīguma 

mērķus, un ka kopā ar citiem pārvaldības līmeņiem un privāto sektoru tie spēj samazināt 

globālās emisijas par 46 %2; 

6. atgādina, ka transporta nozare ir atbildīga gan par siltumnīcefekta gāzu (SEG), gan 

veselībai bīstamu gaisu piesārņojošu vielu emisiju, kuru koncentrāciju pilsētās regulē 

Direktīva (ES) 2016/2284 par dažu gaisu piesārņojošo vielu valstu emisiju 

samazināšanu3; 

                                                 
1 Pasaules dzimumu un Klimata pārmaiņu alianses (GGCA) ziņojums, 2015. gada decembris. 
2 Arup pētījums “Termiņš 2020. Kā pilsētas padarīs savu darbu”.  

http://www.c40.org/researches/deadline-2020 
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. decembra Direktīvu (ES) 2016/2284 par dažu gaisu 

piesārņojošo vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko groza Direktīvu 2003/35/EK un atceļ Direktīvu 
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7. atgādina, ka Parīzes nolīguma 7. panta 2. punktā ir atzīts, ka “pielāgošanās ir globāls 

uzdevums, kura risināšanā jāiesaistās ikvienam un kuram ir vietēji, pavalstiski, 

nacionāli, reģionāli un starptautiski aspekti”; 

8. atzīst, ka vietējo iestāžu darbībai ir liela nozīme valdību globālo saistību klimata jomā 

izpildē; 

9. uzsver, ka nevalstiskie dalībnieki kļūst par galveno elementu klimata režīmā pēc Parīzes 

un ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (UNFCCC) procesa; uzsver, ka 

tie varētu sniegt vērtīgu ieguldījumu veicinošajā dialogā un globālajā izsvēršanā un 

palīdzēt izstrādāt efektīvāku Parīzes nolīgumā paredzēto pārskatīšanas procesu; 

10. aicina veicināt gan individuālu, gan saskaņotu darbību ES, reģionālā un vietējā līmenī, 

lai pielāgotos klimata pārmaiņu ietekmei; 

11. uzsver, ka pilsētas ir pilsētvides politikas veidošanas dzinējs, kas spēj sasaistīt 

iniciatīvas ar valsts rīcības plāniem un koncentrēties uz iniciatīvām ar vislielāko 

ietekmi; aicina uz vietējo pašpārvalžu ciešāku iesaistīšanos ES lēmumu pieņemšanas 

procesā; 

12. norāda, ka pilsētu mēri ir tieši atbildīgi saviem vēlētājiem par pieņemtajiem lēmumiem 

un var darboties efektīvāk un ātrāk un bieži vien ar tūlītējiem un iedarbīgiem 

rezultātiem; 

13. prasa izveidot jaunu pārvaldību, kas varētu nodrošināt finansējumu rīcībai klimata 

politikas jomā, labāk integrēt reģionus un pilsētas un to pārstāvības struktūras — 

piemēram, Reģionu komiteju ES līmenī — UNFCCC procesā, lai izveidotu pastāvīgu 

tiešu dialogu starp dažādiem līmeņiem, sākot no vietējā un reģionālā līmeņa; norāda, ka 

pēc ASV paziņojuma par izstāšanos no Parīzes nolīguma daudzi ASV štati un pilsētas 

vēlreiz apliecināja apņemšanos ievērot ASV nacionāli noteikto devumu (NND), lai līdz 

2025. gadam samazinātu ASV emisijas par 26–28 %, salīdzinot ar 2005. gada līmeni, un 

ka, ņemot vērā īpašo kontekstu, vietējām un pavalsts iestādēm vajadzētu būt 

neatņemamai daļai UNFCCC procesā, lai to viedoklis būtu pārstāvēts šajā procesā un lai 

labāk izplatītu vietējā līmeņa paraugprakses attiecībā uz klimata pārmaiņu mazināšanu 

un pielāgošanos tām; 

14. uzsver, ka Parīzes nolīgumā ir nepieciešama skaidra atsauce uz vietējo un reģionālo 

pašvaldību lomu, lai nodrošinātu ilgtermiņa reakciju uz klimata pārmaiņām; uzsver, ka 

ES ir jāstrādā vietējā līmenī ar pilsētām un reģioniem, lai labāk savienotu ES pilsētas un 

reģionus un padarītu tos ilgtspējīgākus, radītu energoefektīvas pašvaldības un ieviestu 

viedākus pilsētas transporta tīklus; 

15. norāda, ka līdz 2030. gadam teju 60 % pasaules iedzīvotāju dzīvos pilsētās; norāda, ka 

ilgtspējīgas attīstības mērķis (IAM) Nr. 11 (“Padarīt pilsētas un cilvēku apmetnes 

iekļaujošas, drošas, noturīgas un ilgtspējīgas”) paredz līdz 2020. gadam būtiski 

palielināt to pilsētu un iedzīvotāju apmetņu skaitu, kas ir pieņēmušas un īsteno integrētu 

politiku un plānus attiecībā uz iekļaušanu, resursefektivitāti, klimata pārmaiņu 

mazināšanu un pielāgošanos tām un izturību pret katastrofām, un izstrādāt un īstenot 

                                                                                                                                                         
2001/81/EK (OV L 344, 17.12.2016., 1. lpp.). 
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saskaņā ar Sendai ietvarprogrammu katastrofu riska mazināšanai 2015.–2030. gadam 

holistisku katastrofu riska pārvaldību visos līmeņos; norāda, ka saskaņā ar ANO 

2014. gada Pasaules urbanizācijas perspektīvu 54 % pasaules iedzīvotāju 2014. gadā 

dzīvoja pilsētu teritorijās salīdzinājumā ar 30 % 1950. gadā; norāda, ka šis skaitlis 

sasniegs 66 % 2050. gadā; 

16. prasa jaunajai globālajai struktūrai skaidra klimata rīcības plāna Parīzes nolīgumam 

izstrādāšanā un īstenošanā oficiāli iesaistīt vietējās un reģionālās pašvaldības; uzsver, ka 

šai struktūrai ir jāuzrauga saistošo mērķu sasniegšana, progress, izmantojot izvērtēšanas 

mehānismus, un jānodrošina īpaši pielāgoti finanšu instrumenti saistību pārvēršanai 

taustāmos rezultātos; 

17. prasa veicināt un nodrošināt ciešāku koordināciju starp visām publiskajām iestādēm un 

sekmēt publiskā, sociālā un ekonomikas sektora ieinteresēto personu iesaistīšanu; 

18. prasa pieņemt pielāgošanās ceļvedi reģionālas un vietējās rīcības klimata politikas jomā 

uzraudzībai un iekļaut jaunākos datus par veiktajām pielāgošanās darbībām Eiropas 

Savienībā, tostarp attiecībā uz ziņošanu par ES NND; 

19. pauž bažas, ka arvien biežāki ekstrēmu laikapstākļu notikumi, piemēram, karstuma 

viļņi, spēcīgas vētras, plūdi un sausums ir tiešas sekas cilvēka darbības izraisītām 

klimata pārmaiņām un tie turpinās negatīvi ietekmēt daudzas Eiropas daļas, un tas 

notiks arvien biežāk, padarot cilvēkus, dabu un ekosistēmas, kurās tie dzīvo, 

neaizsargātākus, ja netiks veikti konkrēti pasākumi un atjaunots ūdens aprites cikls; 

uzsver vajadzību palielināt investīcijas zaļajā infrastruktūrā, kas var palīdzēt pilsētām 

saglabāt vēsumu un nodrošināt aizsardzību un palīdzību ekstrēmu laikapstākļu 

notikumos; norāda, ka pilsētas un reģioni ir savstarpēji saistīti un atkarīgi no citām 

pilsētām un reģioniem, sniedzot tiem būtiskus pakalpojumus, piemēram, pārtiku, ūdeni 

un enerģiju, kā arī ir atkarīgi no to piegādes infrastruktūras; uzsver, ka iedarbīga 

pielāgošanās plānošana un attīstība prasa pilnīgu informāciju par turpmākiem klimata 

pārmaiņu riskiem, ar kuriem saskaras pilsētas, un par to, kā tie izpaužas kā fiziska un 

ekonomiska neaizsargātība; atgādina, ka joprojām dažās pilsētās nav pieejama pilsētām 

specifiska klimata riska informācija par plānošanas un attīstības lēmumu pieņemšanas 

procesiem vietējā mērogā un ka tas prasa izstrādāt kopīgu un visaptverošu pieeju, kas 

apvienotu dialogu un partnerības, kuras šķērso nozaru robežas un pārvaldības līmeņus; 

prasa integrētu ES atbalstu, lai uzlabotu solidaritāti un paraugprakšu apmaiņu starp 

dalībvalstīm un lai nodrošinātu, ka klimata pārmaiņu visvairāk skartie reģioni spēj veikt 

nepieciešamos pielāgošanās pasākumus; 

20. mudina reģionus un pilsētas izstrādāt īpašus pielāgošanās plānus, kas nodrošinātu to 

neaizsargātības pret klimata pārmaiņām samazinājumu; 

21. uzsver vajadzību palielināt investīcijas zaļajā infrastruktūrā, kas var palīdzēt pilsētām 

samazināt temperatūru un nodrošināt aizsardzību un palīdzību ekstrēmu laikapstākļu 

notikumos; 

22. norāda, ka, jo īpaši kokaugu segu pilsētās palielināšana, kas paredz rūpīgi izraudzīties 

pareizās sugas konkrētā teritorijā, samazina fiziskā siltuma plūsmu un gaisa 

temperatūru, efektīvi uzlabojot pilsētu mikroklimatu un termālo komfortu cilvēkiem; 

uzskata, ka šim apsvērumam vajadzētu būt ES pilsētu zemes izmantojuma plānošanas 
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un pilsētu projektu pamatā; 

23. uzsver, ka reģioniem ir jāīsteno un regulāri jāatjaunina reģionālās programmas, kas 

ietver atbilstošu pielāgošanos veicinošus pasākumus, lai novērstu klimata pārmaiņu 

sekas, un ka visiem reģioniem ir jāsadarbojas plānu izstrādē, lai pielāgotos klimata 

pārmaiņu ietekmei, un integrētu piekrastes zonu pārvaldības un ūdens resursu plānu 

izstrādē; 

24. atgādina, ka ES stratēģijā par pielāgošanos klimata pārmaiņām (COM(2013)0216) ir 

noteikti trīs galvenie mērķi un saistītās darbības: 1) dalībvalstu rīcības sekmēšana, 2) 

dalībvalstu mudināšana pieņemt visaptverošas pielāgošanās stratēģijas; un 3) LIFE 

finansējuma nodrošināšana, lai atbalstītu spēju veidošanu un palielinātu pielāgošanās 

darbību intensitāti Eiropā (2013–2020); 

25. atgādina — lai izpildītu no Parīzes nolīguma izrietošos pienākumus, ir ne tikai 

jāsamazina emisijas, bet arī jāpalielina augsnes CO2 absorbcijas spēja, lai gadsimta 

otrajā pusē varētu panākt CO2 neto samazinājumu atmosfērā; 

26. aicina pastiprināti aizsargāt esošos un jaunizveidotos pilsētu mežus ES reģionos, ņemot 

vērā to ietekmi uz vietējo iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanu un dažās teritorijās uz 

dzeramā ūdens avotu nodrošināšanu un saglabāšanu; uzskata, ka vietējām pašvaldībām 

vajadzētu sniegt visu nepieciešamo atbalstu, lai saglabātu šīs ekosistēmas un to 

pakalpojumus un novērstu jebkādas darbības, kas veicina to pasliktināšanos; 

27. uzskata — lai risinātu nenovēršamās klimata pārmaiņu sekas, sabiedrības un cilvēku 

apdzīvotu teritoriju izturības palielināšanai ir vajadzīgi daudzi pasākumi, tostarp 

efektīvāka un racionālāka ūdens izmantošana (ar ūdeni saistītiem pielāgošanas 

pasākumiem būtu jāpiešķir prioritāte, tāpat kā attiecībā uz oglekli jau īstenotajiem riska 

mazināšanas pasākumiem) un rīcība piekrastes zonās; tādu stratēģiju izstrāde, kas 

balstītas uz zaļu pilsētplānošanu, īpaši koncentrējoties uz plūdu aizsargbūvju 

celtniecību; zinātības un resursu attiecībā uz pielāgotiem kultūraugiem un mežu 

apsaimniekošanu apkopošana, lai risinātu problēmas, ko rada sausums un ugunsgrēki; 

un labāka savienotība starp ekosistēmām, lai veicinātu sugu migrāciju; 

28. atzīst, ka ir vajadzīgi pielāgošanās pasākumi, lai panāktu koordināciju un saskaņotību 

visos plānošanas un pārvaldības līmeņos, un ka ir svarīgi nodrošināt kopīgu pieeju un 

pilnīgu saskaņu starp valstu pielāgošanās stratēģijām un vietējiem riska pārvaldības 

plāniem; 

29. norāda, ka personu neaizsargātību pret klimata pārmaiņu ietekmi, un jo īpaši pret tā 

sauktajām ārkārtējām parādībām, lielā mērā nosaka viņu spēja piekļūt pamatresursiem, 

piemēram, enerģijai un ūdenim;  aicina publiskās iestādes, paturot to prātā, nodrošināt 

piekļuvi šiem diviem pamatresursiem; 

30. norāda, ka tikai piecpadsmit dalībvalstis ir pieņēmušas rīcības plānu un pielāgošanās 

stratēģiju ar dažiem konkrētiem pasākumiem uz vietas; uzsver nepieciešamību uzraudzīt 

un izvērtēt visas pielāgošanās stratēģijas un risku novēršanas un plūdu un ūdens resursu 

apsaimniekošanas rīcības plānus;  

31. atzīst, ka efektīvai resursu pārvaldībai ir būtiska nozīme klimata pārmaiņu seku 
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mazināšanas un pielāgošanās vajadzībām, lai noteiktu kopīgas prioritātes; prasa 

izstrādāt integrētas vietējās stratēģijas, kas nodrošinātu resursu efektīvāku izmantošanu 

un attīstītu noturību un pielāgotos klimata pārmaiņu ietekmei visvairāk skartajos 

reģionos; 

32. uzskata, ka vietējām un reģionālajām pašvaldībām būtu jāveic integrēta un ilgtermiņa 

darbība saistībā ar klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos vietējā līmenī; 

33. uzskata, ka vietējām un pavalsts iestādēm būtu jāspēj skaidri noteikt to klimata 

pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās saistības, kas valstu līmenī ir izdarīts ar NND, 

lai nodrošinātu stabilu un pārredzamu devumu, sākot no stingriem monitoringa, 

ziņošanas un verifikācijas (MZV) procesiem, izmantojot tādas iniciatīvas kā Globālais 

pilsētas mēru pakts klimata un enerģētikas jomā; prasa izveidot vietējā līmenī noteikta 

devuma sistēmu, kas tiktu īstenota tiešā saistībā ar NND un to papildinātu; uzskata, ka 

šim devumam valsts, pavalsts, reģionālā vai vietējā līmenī būtu pienācīgi jāievēro 

kopējā kārtība, procedūras un vadlīnijas, lai nodrošinātu rīcības un atbalsta 

pārredzamību; 

34. atgādina, ka vismaz 20 % no ES 2014.–2020. gada budžeta (aptuveni EUR 212 

miljardi) būtu jātērē ar klimatu saistītas rīcības finansēšanai; norāda, ka Revīzijas palāta 

Īpašajā ziņojumā Nr. 31/2016 pauž uzskatu, ka pastāv nopietns risks nesasniegt 20 % 

mērķi, ja netiks īstenoti papildu centieni risināt ar klimata pārmaiņām saistītās 

problēmas, vienlaikus atzīstot, ka šāda mērķa pieņemšana ir novedusi pie lielāka un 

mērķtiecīgāka finansējuma rīcībai klimata jomā no dažiem Eiropas strukturālajiem un 

investīciju fondiem, proti, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda, 

kamēr citās jomās, piemēram, Eiropas Sociālajā fondā, lauksaimniecībā, lauku attīstībā 

un zivsaimniecībā, viss lielā mērā ir pa vecam (t. i., nav notikusi nozīmīga pāreja uz 

rīcību klimata politikas jomā); 

35. atzinīgi vērtē 4., 5. un 6. tematiskā mērķa iekļaušanu starp kritērijiem kohēzijas 

finansējuma piešķiršanai; atgādina, ka saskaņā ar Eiropas Revīzijas palātu var 

neizdoties izpildīt apņemšanos nodrošināt, ka laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam 

vismaz 20 % daudzgadu finanšu shēmas līdzekļu tiek tērēti klimata pasākumiem, ja 

netiks veikti papildu pasākumi;  

36. uzsver to, ka trūkst ziņošanas sistēmas par to, kāda daļa no struktūrfondiem un 

Kohēzijas fondiem ir piešķirta pašvaldību ietekmes mazināšanas un pielāgošanās 

pasākumiem; 

37. aicina Komisiju dalībvalstīm uzlikt par pienākumu norādīt ES līdzekļu procentuālo 

daļu, kas iztērēta vietējā līmenī SEG emisijas samazināšanai un teritorijas pielāgošanai 

klimata pārmaiņām; 

38. aicina Komisiju, EIB un dalībvalstis stiprināt reģionu un pilsētu administratīvās spējas, 

lai tie varētu pilnībā izmantot ES līmenī pieejamā publiskā un privātā finansējuma 

iespējas; uzsver nepieciešamību uzlabot finanšu atbalstu, lai palīdzētu vietējām un 

reģionālajām pašvaldībām īstenot saskaņotus klimata pasākumus; uzskata, ka tādiem 

finanšu instrumentiem kā pasaules klimata fonds jābūt tieši pieejamiem vietējām 

pašvaldībām; 
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39. apzinās problēmas, ar ko saskaras pašvaldības un reģioni, kas līdz šim ekonomiski bija 

pilnībā atkarīgi no tradicionālo energoresursu, piemēram, ogļu, ieguves, un prasa, lai ES 

finansēšanas programmas atbalstītu to strukturālo pārveidi; 

40. aicina vietējās un reģionālās iestādes darīt visu iespējamo, lai izveidotu publiskos 

fondus, ko var izmantot, piemēram, atjaunojamo energoresursu attīstības veicināšanai, 

tīklu decentralizēšanai un patērētāju radītas elektroenerģijas izmantošanas stimulēšanai; 

41. mudina valsts iestādes apzināt darbības, kas palielina neaizsargātību un SEG emisiju, un 

nodrošināt nodokļu stimulus darbībām, kas veicina pielāgošanos klimata pārmaiņām un 

emisiju samazinājumu; 

42. uzsver, ka ir jāstimulē enerģētikas pārkārtošana un vietējās investīcijas klimata 

pārmaiņu mazināšanā un pielāgošanās pasākumos, saskaņojot regulējumu, samazinot 

birokrātiju, veicinot inovatīvus risinājumus un mudinot veidot partnerības ar vietējām 

kopienām un pilsonisko sabiedrību, lai popularizētu rīcību klimata jomā; prasa izstrādāt 

valsts līmeņa iniciatīvas, lai vairotu sabiedrības informētību par klimata pārmaiņu 

ietekmi; 

43. uzsver izglītības nozīmi klimata aizsardzībā un prasa veikt pietiekamus pasākumus, kas 

paredzēti pašvaldībām un skolām, lai sniegtu vajadzīgās zināšanas; 

44. atzinīgi vērtē pilsētu iniciatīvas, piemēram, viedās pilsētas un viedie tīkli, kuru mērķis ir 

censties samazināt SEG emisiju un uzlabot resursu izmantošanas efektivitāti, risinot ar 

klimata pārmaiņām saistītās problēmas, nodrošinot zaļo izaugsmi un atbalstot teritorijas, 

kas iekļautas sabiedriskā transporta sistēmās; uzsver, ka reģioniem ir jāuzlabo zaļo 

pilsētu noteikumi atbilstoši valsts un pilsētas zaļajai izaugsmei, ņemot vērā, ka pilsētas 

ir galvenās SEG emisijas radītājas un ka tādi risinājumi kā viedie tīkli piedāvā iespēju 

piegādāt enerģiju mājokļiem un ēkām efektīvāk, tādējādi uzlabojot energoefektivitāti un 

samazinot energopatēriņu; 

45. aicina kompetentās iestādes lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas darbības 

veikt tā, lai tās palīdz samazināt tiešo un netiešo SEG emisiju, un sagatavot plānus, kas 

pakāpeniski palielinātu augsnes absorbcijas spēju;  

46. atzinīgi vērtē neplānota ekonomiskā ieguvuma potenciālu pilsētām, kas uzņemas vadošo 

lomu zemas oglekļa emisijas infrastruktūras jomā, tostarp samazinātas enerģijas 

izmaksas, samazinātas uzturēšanas izmaksas un samazināti izdevumi par sabiedrības 

veselību, ko uzlabo piesārņotāju emisijas samazinājums; 

47. atgādina, ka maza mēroga atjaunojamās enerģijas projekti, piemēram, atjaunojamo 

energoresursu kopienas un atjaunojamos energoresursus ražojošu patērētāju projekti, 

var palīdzēt sasniegt Parīzes nolīguma mērķus; 

48. uzsver, cik svarīgi ir pilsētām uzņemties vadošo lomu cīņā pret klimata pārmaiņām, 

veicinot sabiedriskā transporta, tostarp dzelzceļa transporta, izmantošanu; norāda, ka 

satiksmes sastrēgumi ir viens no galvenajiem oglekļa emisijas avotiem; uzsver, ka ES ir 

jāstrādā vietējā līmenī ar pilsētām un reģioniem un jāpadara ES pilsētas un reģioni 

energoefektīvāki un labāk savienoti, lai attīstītu viedākus pilsētas transporta tīklus pret 

klimata pārmaiņām noturīgākā pasaulē; 
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49. atgādina, ka transports rada ne tikai emisijas, kas būtiski ietekmē iedzīvotāju veselību, 

bet arī SEG emisiju; uzskata, ka reģioniem un pilsētām ir milzīgs potenciāls samazināt 

transporta SEG emisiju, to labāk ņemot vērā transporta plānošanā; uzsver 

nepieciešamību nodrošināt finansējumu iniciatīvām, kas veicina vietējo un reģionālo 

zemoglekļa mobilitāti; 

50. mudina vietējās iestādes īstenot plānus transporta un loģistikas jomās, lai veicinātu 

elektrificētu sabiedrisko un privāto transportu, tostarp dažas zonas atvēlot tikai 

velosipēdiem un elektriskajiem transportlīdzekļiem un nodrošinot pietiekamu skaitu 

viegli pieejamu uzlādes punktu; 

51. aicina, novērtējot transporta nozares īpašo nozīmi, izvēlēties vairākus paraugreģionus 

un izpētīt iespējas izveidot viedas un savstarpēji savienotas transporta sistēmas starp 

pilsētām un lauku teritorijām; 

52. aicina Komisiju nodrošināt, ka programmā “Apvārsnis 2020” pastiprināta uzmanība un 

finansējums tiek atvēlēts inovācijas un pētniecības projektiem tādās jomās kā aprites 

ekonomika un ilgtspējīgas pilsētas; 

53. atkārtoti uzsver, ka reģioniem jāīsteno Direktīva 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti1 

un Direktīva 2012/27/ES par energoefektivitāti2; 

54. aicina vietējās iestādes veikt informatīvas kampaņas, tostarp sadarbībā ar ēdināšanas 

uzņēmumu pārstāvjiem, un uzlabot informētību par pārtikas radīto oglekļa dioksīda 

pēdu, lai cilvēkus izglītotu jautājumos par veselīgu ēšanu un mudinātu ēst pārtiku, kurai 

ir neliela ietekme uz klimatu; 

55. uzsver, ka vietēji ražota sezonas pārtika var samazināt transporta SEG emisiju un 

tādējādi samazināt kopējo pārtikas radīto oglekļa dioksīda pēdu; aicina Komisiju 

palielināt vietējo un reģionālo ilgtspējīgas pārtikas ražošanu; 

56. aicina stiprināt partnerību starp ES un vietējām un reģionālajām valdībām, lai stiprinātu 

procedūras, kas aprites ekonomikas ietvaros paātrina vietējā līmeņa rīcību klimata 

politikas jomā, un samazinātu atkritumu daudzumu, kontrolētu klimata pārmaiņas un 

efektīvāk izmantotu resursus; 

57. uzsver, ka aprites ekonomika ir instruments ar milzīgu potenciālu uzlabot ilgtspēju 

pilsētās, un aicina Komisiju iekļaut pilsētas aprites ekonomikas stratēģijā; 

58. aicina kompetentās iestādes risināt atkritumu problēmu, lai aprites ekonomika kļūtu 

rezultatīva un veicinātu citus atkārtoti neizmantojamu vai nepārstrādājamu atkritumu 

apglabāšanas veidus papildus sadedzināšanai; 

59. prasa Komisijai meklēt iespējas uzlabot starptautisko sadarbību starp reģioniem un 

vietējā līmeņa dalībniekiem, lai apmainītos ar paraugpraksi un gūto pieredzi un 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Direktīva 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti (OV L 

153, 18.6.2010., 13. lpp.) 
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīva 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko 

groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (OV L 315, 

14.11.2012., 1. lpp.) 
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sasniegtu Parīzes nolīguma mērķus; 

60. aicina valstu valdības palīdzēt pilsētām un reģioniem īstenot starptautiskās saistības, kas 

paredz atbalstīt klimata un enerģētikas iniciatīvas vietējā un reģionālā līmenī; 

61. aicina pilsētas un reģionus uzņemties iniciatīvu un veicināt energoefektivitāti un 

atjaunojamo energoresursu ražošanu, lai samazinātu SEG emisiju un gaisa 

piesārņojumu; norāda, ka reģioniem un pilsētām var būt svarīga loma sabiedriskās vides 

dekarbonizācijā un to līdzdalībai uz atjaunojamiem energoresursiem balstītas 

enerģētikas sistēmas izveidē vajadzētu būt ES un dalībvalstu prioritātei; 

62. atzinīgi vērtē Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes lēmumu izstrādāt īpašu ziņojumu 

par pilsētām un klimatu 2023. gadā, tā ir apņemšanās, kas sekmēs plašāku izpēti par 

pilsētu nozīmi klimata pārmaiņu novēršanā; aicina Komisiju aktīvi piedalīties 

daudzlīmeņu teritoriālā redzējuma saistībā ar rīcību klimata jomā izstrādē un iestāties 

par tā idejām; uzskata, ka pilsētām vajadzētu sniegt ieguldījumu 2018. gada Pasaules 

Klimata ziņojumā; uzskata, ka pilsētas un reģioni var ietekmēt politikas veidošanu pēc 

Parīzes nolīguma, īstenojot stratēģisku pieeju, lai novērstu globālo sasilšanu un 

atbalstītu klimata pārmaiņu seku mazināšanu un pielāgošanās klimata pārmaiņām 

pasākumus pilsētās, kurās kopā dzīvo vairāk nekā puse pasaules iedzīvotāju; 

63. atzīst pilsētu īpašo atbildību cīņā pret klimata pārmaiņām, jo pilsētas rada 70 % no CO2 

emisijām pasaulē; uzskata, ka 2015. gada Parīzes domes deklarācijā uzņemtās saistības 

tiks izpildītas tikai kopā ar Globālo pilsētu mēru paktu klimata un enerģētikas jomā un 

plašu rīcības plānu pieņemšanu pilsētās visā Eiropas Savienībā; aicina Komisiju 

palīdzēt vajadzības gadījumā nodrošināt sekmīgu Globālā Mēru pakta integrāciju ar 

Pilsētas mēru paktu, ko aizsāka 2016. gada 22. jūnijā; 

64. norāda, ka COP 22 sanāksmē Marrākešā, vietējās un reģionālās pašvaldības izstrādāja 

Marrākešas Rīcības plānu, kurā ir uzsvērta vajadzība tiešāk iesaistīt vietējās 

pašvaldības, kuras būtu oficiāli jāatzīst kā dalībnieces oficiālajā diskusijā par klimata 

pārmaiņām, nevis jāpielīdzina citiem nevalstiskajiem dalībniekiem, piemēram, NVO un 

privātā sektora pārstāvjiem; 

65. uzsver, ka publiskajām iestādēm kā enerģijas patērētājiem būtu jārāda piemērs, un prasa 

struktūrfondiem īpaši pievērsties vai tos īpaši atbalstīt ar mērķi paaugstināt sabiedrisko 

ēku energoefektivitāti un pašpietiekamību pašvaldībās, izmantojot reģeneratīvo 

enerģiju; 

66. mudina Komisiju un dalībvalstis veicināt izmēģinājuma shēmas un modeļus pašu 

nodrošinātai energovadībai vietējā līmenī, proti, modeļus, kuru pamatā ir sadales 

sistēmas, no kurām gūtā peļņa tiek izmantota tādu jaunu iekārtu finansēšanai, kas 

samazina ietekmi uz vidi; 

67. aicina Komisiju veicināt koordināciju un informācijas un paraugprakses apmaiņu starp 

dalībvalstīm, reģioniem, vietējām kopienām un pilsētām; 

68. pauž vilšanos par Eiropas Revīzijas palātas 2016. gada novērtējumu, ka netiks sasniegts 

ES mērķis 20 % budžeta pašreizējā plānošanas periodā izmantot rīcībai klimata 

politikas jomā; atzīst daudzās grūtības izmērīt un novērtēt ES projektus, kuru mērķis ir 
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mazināt klimata pārmaiņas un to ietekmi; prasa Komisijai regulāri informēt Parlamentu 

par progresu šajā svarīgajā jomā; 

69. uzsver, cik liela nozīme ir decentralizētiem uz sadarbību balstītiem iedzīvotāju 

enerģētikas projektiem, un prasa tos atbalstīt no struktūrfondiem un samazinot 

administratīvo slogu valsts un reģionālā līmenī; 

70. atzīst, cik svarīgi ir izmantot augšupēju pieeju, lai nodrošinātu ieinteresēto personu 

līdzdalību klimata pārmaiņu mazināšanā; atzīst potenciālu, kas piemīt Kopīgo 

noteikumu regulas1 izveidotajiem instrumentiem, piemēram, integrētajām teritoriālajām 

investīcijām (ITI) un sabiedrības virzītai vietējai attīstībai (SVVA), lai palīdzētu 

sasniegt ES mērķus šajā jomā; aicina Komisiju sadarboties ar ieinteresētajām personām 

valsts un vietējā līmenī, lai nodrošinātu, ka tās pienācīgi izmanto visus to rīcībā esošos 

instrumentus; 

71. atkārtoti apliecina savu apņemšanos panākt veiksmīgu Pilsētas mēru pakta klimata un 

enerģētikas jomā ieviešanu visā pasaulē; norāda uz to, cik svarīgi ir nospraust pilnībā 

izmērāmus mērķus; turklāt norāda, ka vairākos iesniegtajos rīcības plānos saistības ir 

paredzētas līdz 2020. gadam un ka attiecīgajām pilsētām līdz ar to ir papildu darbs tās 

ieplānot līdz 2030. gadam; 

72. atzinīgi vērtē brīvprātīgos pasākumus (“luksofora” marķējums), lai informētu par 

pārtikas un citu produktu ietekmi uz vidi un oglekļa dioksīda pēdu, un prasa izstrādāt 

kopīgus ES mēroga rādītājus, lai sekmētu brīvprātīga bet salīdzināma marķējuma 

ieviešanu, jo īpaši reģionālajā tirdzniecībā. 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus 

noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas 

Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus 

par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.). 
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