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PRIEKŠLIKUMI

Attīstības  komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju tās rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:
1. apzinās, ka klimata pārmaiņas notiek cilvēka darbības rezultātā, un šī darbība tās izraisa, 

tādēļ ir jajadzīgs pielāgoties pieaugošajai vidējai globālajai temperatūrai; tomēr uzsver 
vajadzību pēc iedarbīgākiem pasākumiem, lai samazinātu klimata pārmaiņu ietekmi;

2. pievērš uzmanību tam, ka klimata pārmaiņu, demogrāfiskās evolūcijas un globalizācijas 
savienojums un to savstarpēji pastiprinošais raksturs brīdina par nepieredzētu 
nestabilitātes periodu cilvēces vēsturē; tas savukārt pastiprina vajadzību samazināt 
augošo plaisu starp jaunattīstības valstīm un pārējo pasaules daļu, kā arī izskaust 
nabadzību;

3. uzsver, ka sadarbība starp jaunattīstības valstīm cīņā pret klimata pārmaiņām ir jāuztver 
kā sākuma punkts cīņai pret nabadzību;

4. atzīst, ka jaunattīstības valstis ir visneaizsargātākās pret klimata pārmaiņu ietekmi, un to 
tautsaimniecības bieži ir atkarīgas no neliela skaita darbību veidiem, ko klimata 
pārmaiņas var nesamērīgi ietekmēt; tas jo īpaši attiecas uz mazajām salu valstīm;
pielāgošanās spējai klimata pārmaiņām un to samazināšanai jaunattīstības valstīs ir 
jākļūst par ES attīstības politikas prioritāti; aicina Komisiju un dalībvalstis paskaidrot, kā 
tās sasniedz šo mērķi, kā arī ievēro finansiālās saistības, kas izriet no deklarācijas, ko 
pieņēma 2001. gada jūlijā Bonnā, palielinot sadarbību klimata pārmaiņu jomā ar 
jaunattīstības valstīm 2005. gada budžeta izteiksmē par 410 miljoniem ASV dolāru;

5. pozitīvi vērtē G8 samita rezultātus Glenīglā un Lielbritānijas ES prezidentūras plānotos 
centienus cīņā pret globālām klimata pārmaiņām; tomēr aicina veikt turpmākus 
pasākumus cīņā ar klimata pārmaiņām;

6. iesaka ES izstrādāt īpašu sadarbības politiku ar jaunattīstības valstīm saistībā ar klimata 
pārmaiņām; atzīmē, ka, lai klimata pārmaiņu apsvērumus iekļautu plašākā attīstības 
politikā ir vajadzīga vairāku instrumentu izstrāde un ieviešana; prioritātes šajā jomā ir 
lauksaimniecība un pārtikas nekaitīgums, divas jomas, kas ir visjutīgākās attiecībā uz 
klimatu; turklāt uzskata, ka vēl bažas izraisa ekonomiskā dažādošana, atzīstot, ka daudzas 
jaunattīstības valstis Mazo salu valstu aliansē (AOSIS) ir ļoti atkarīgas no tūrisma; cīņā 
pret klimata pārmaiņām izšķiroša nozīme ir transporta, sociālās plānošanas un enerģētikas 
problēmām; atzīmē, ka citas prioritātes ir katastrofu novēršana un sagatavotība;

7. atbalsta starptautisko sadarbību un jaunattīstības valstu iekļaušanu cīņā ar klimata 
pārmaiņām; tomēr pieprasa atbilstīgi īstenot sadarbību tehnoloģijas jomā, attīstīt 
atjaunojamās enerģijas, ūdens un katastrofu pārvaldības programmas, kā arī piešķirt 
pietiekamu ES finansiālu palīdzību; iesaka regulāri apspriesties ar ĀKK-ES Apvienoto 
parlamentāro asambleju un aicina to aktīvi piedalīties šādu priekšlikumu izstrādāšanā;

8. iesaka aplūkot problēmu, kas saistīta ar nepiedalīšanos klimata pārmaiņu ietekmes 
samazināšanas pasākumos;

9. uzskata, ka ir svarīgi, lai ES uzsvērtu izmaksas, kas radīsies, ja mēs neveiksim pasākumus 
emisiju samazināšanai, kuras ietekmē klimatu, tāpēc, ka izpratne par šīm izmaksām var 
palielināt motivāciju siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanai;
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10. uzsver, ka ir svarīgi sākt risināt jautājumu par klimata novērošanu, tā neaizsargātību un 
ietekmi, jo tas ir iemesls darbībai, kas ir vērsta pret klimata pārmaiņām un lielākajā daļā 
jaunattīstības valstu netiek veikta šāda novērošana; atzīmē, ka tāpat netiek veikti 
meteoroloģiskie novērojumi un ka nevar pienācīgi ieviest pielāgošanās pasākumus bez 
atbilstīgiem datiem par risku, neaizsargātību un ietekmēm; atzinīgi vērtē Komisijas un 
Eiropas Kosmosa aģentūras iniciatīvu „Eiropas kapacitāte globālajā vides un drošības
monitoringā” (GMES) no 2008. gada atbalstīt Eiropas Savienības politiskos mērķus 
attiecībā uz ilgtspējīgu attīstību un politisku pārvaldību; iesaka, ka sadarbība šajā jomā 
kopumā jāintegrē tādās starptautiskajās iniciatīvās kā Globālā klimata novērošanas 
sistēma (GCOS) un Globālā Zemes sistēmu novērošanas sistēma (GEOSS);

11. atzinīgi vērtē Komisijas radīto Vides informācijas sistēmu Āfrikas videi un ilgtspējīgai 
attīstībai, kas pamatojas uz satelīta un datorizētās kartografēšanas tehnoloģijām, atbalstot 
Eiropas Kopienas Humānās palīdzības biroja (ECHO) izstrādes pasākumus; ierosina 
izpētīt iespējamo Komisijas struktūras attīstību un paplašināšanu, lai ietvertu klimata 
pārmaiņu novērošanas tīklu;

12. uzskata, ka ilgtspējīgai attīstībai jābūt ES attīstības darba būtiskai daļai; aicina Komisiju 
veicināt kapacitātes izveidošanu ES, ANO, devējās valstīs un saņēmējvalstīs, tādā veidā, 
lai ilgtspējīgas attīstības integrēšana varētu efektīvi darboties; galvenie centieni jāvelta 
prasmju attīstīšanai, izglītībai un pieredzes apmaiņai;

13. uzsver, ka starptautiskie tirdzniecības modeļi visnozīmīgāk ietekmē klimata pārmaiņas; 
tāpēc aicina PTO iekļaut savā darbībā ilgtspējīgas attīstības mehānismu;

14. uzsver, ka gatavošanās dabas katastrofām, kas saistītas ar esošā klimata mainīgumu un 
iespējamām klimata pārmaiņām nākotnē krasi jāuzlabo daudzās tādās jaunattīstības 
valstīs kā ĀKK, kā to pierādīja viesuļvētras Džīna dramatiskās sekas 2003. gada 
19. septembrī; pasākumi ir vajadzīgi ne tikai meteoroloģisko novērojumu jomā, bet arī 
attiecībā uz vietējo varas institūciju reaģēšanas laiku un iedzīvotāju izglītošanu;

15. iesaka pieņemt konfliktu novēršanas un katastrofu samazināšanas stratēģijas īpaši 
attiecībā uz jaunattīstības valstīm, lai samazinātu politisko destabilizāciju kā sekas 
mainīgajam klimatam/ekosistēmai, tostarp speciālu atbalstu pārvaldei un kapacitātes 
palielināšanai Āfrikā;

16. uzsver, ka Komisijai jāveicina jaunattīstības valstu aktīva dalība, izmantojot klimata 
pārmaiņu sadarbības stratēģiju, kā arī jāuzņemas iniciatīva informācijas izplatīšanā, 
izmantojot ĀKK-ES sakaru līdzekļus; ir svarīgi arī neaizmirst Eiropas vistālākos 
reģionus, kas robežojas ar daudzām ĀKK valstīm un kuriem bieži ir jāsastopas ar 
līdzīgiem ilgtspējīgas attīstības jautājumiem;

17. uzsver, ka Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) svarīgā loma, kas ir pamats 
zinātniskai vienprātībai par klimata pārmaiņu, nav pietiekami atzīta paziņojumā un ka ir 
jāizceļ arī jaunattīstības valstu dalība tās darbā un pētniecības pasākumos kopumā;

18. uzsver, ka attiecībā uz jaunattīstības valstu dalību nākotnes klimata sistēmā, ES ir skaidri 
jāatzīst, ka šo valstu prioritāte ir attīstība; tomēr, Tūkstošgades attīstības mērķus nekad 
nesasniegs, ja pienācīgi nerisinās vides problēmas, piemēram klimata pārmaiņas;
ilgtspējīgai attīstībai un cīņai pret nabadzību joprojām ir jābūt pamatvirzieniem, saskaņā 
ar kuriem jaunattīstības valstis mudinās pieņemt darbības plānus un veikt pasākumus, 



AD\579239LV.doc 5/6 PE 360.153v03-00

LV

integrējot ar klimata pārmaiņām saistītās problēmas - tās pielāgojot vai samazinot;
atzīmē, ka attīstības mērķiem šajā ziņā jāņem vērā divi nosacījumi:

a) tie nedrīkst novest pie vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes tālākas pasliktināšanās, un 
tiem ir jāatspoguļo Tūkstošgades attīstības mērķi; uzskata, ka tāpēc jaunattīstības 
valstīm vajadzības gadījumā ir jānodefinē un jāpiemēro pielāgošanās politika, bet 
ietekmes samazināšanas ziņā tām ir arī jāizvairās no strupceļa, kurā jau ir iekritušas 
tā sauktās attīstītās valstis, piemēram, autotransporta un gaisa pārvadājumu jomās;
uzskata, ka jaunattīstības valstīm ir vēsturiska iespēja, kas tām ir jāizmanto, un 
investīciju izvēlei nākamajās desmitgadēs būs izšķirīga nozīme pārejai uz dzinējiem, 
kas izdala izplūdes gāzes ar zemu oglekļa saturu;

b) savu iespēju robežās un nepalēninot attīstību, jaunattīstības valstīm ir arī jāveicina 
vispārējie ietekmes samazināšanas centieni; atzīmē, ka lielākajai daļai jaunattīstības 
valstu, kuras pašlaik ir ļoti atkarīgas no naftas piegādēm un tādēļ sastopas ar ļoti 
augstām enerģijas izmaksām,  jebkurš enerģijas patēriņa samazinājums un lielāks 
alternatīvu enerģijas avotu izmantojums būs ļoti izdevīgs; atzīmē, ka Kioto protokola 
Tīras attīstības mehānisms (CDM) spēj sekmēt šo mērķi un ka ir jāizpēta iespējas, kā 
šo mehānismu attīstīt pēc Kioto protokola pirmā saistību perioda, jo īpaši izpētot 
izmaksu samazināšanas un efektivitātes palielināšanas iespējas procesam, kas 
nepieciešams, lai CDM projektus apstiprinātu; atzīmē, ka tā veiksmīgai sākšanai ir 
vajadzīgs lielāks Eiropas valstu finansiāls atbalsts, lai pārvarētu tā pašreizējās 
finansiālās problēmas; tomēr ir svarīgi, lai Tīras attīstības mehānismu novērtētu 
veidā, kas ļautu sasniegt vēlamo rezultātu, nevis tikai ļautu uzņēmumiem izvairīties 
no pienākuma uzlabot energoefektivitāti;

19. tādēļ atbalsta jauna, saskaņota politiska risinājuma rašanu, lai uzlabotu jau apdraudēto 
iedzīvotāju labklājību, izmantojot attīstības globālo stratēģiju ar atbilstīgu ekonomisko 
atbalstu; ierosina, lai šī jaunā stratēģija pamatojas uz klimata pārmaiņu, dabas resursu 
pārvaldes, katastrofu novēršanas un nabadzības izskaušanas saiknes.
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