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Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES stratēģiju Nairobi konferencē par klimata 
pārmaiņām (COP 12 un COP/MOP 2)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām (UNFCCC), UNFCCC 
Kioto Protokolu un piemērošanas procedūras tā īstenošanai, ko pieņēma konferencēs 
Bonnā (2001. gada jūlijā), Marrākešā (2001. gada novembrī), Deli (2002. gada 
novembrī), Milānā (2003. gada decembrī), Buenosairesā (2004. gada decembrī) un 
Monreālā (2005. gada decembrī),

– ņemot vērā gaidāmo UNFCCC Pušu 12. konferenci (COP 12) un Pušu otro konferenci, 
ko rīko kā Kioto Protokola Pušu sanāksmi (COP/MOP 2), kas notiks Nairobi, Kenijā, 
no 2006. gada 6. līdz 17. novembrim,

– ņemot vērā iepriekš pieņemtās rezolūcijas, jo īpaši 2005. gada 16. novembra rezolūciju 
par stratēģiju cīņai ar klimata pārmaiņām pasaulē1, 2006. gada 18. janvāra rezolūciju par 
Monreālas Konferences rezultātiem (COP 11–COP/MOP 1)2 un 2006. gada 4. jūlija 
rezolūciju par aviācijas radīto klimata pārmaiņu ietekmes samazināšanu3,

– ņemot vērā mutisko jautājumu B6-0/2006, ko, ievērojot Reglamenta 108. pantu, 
iesniedza Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja, kā arī ņemot 
vērā Padomes un Komisijas paziņojumu,

A. tā kā visu Pušu veikta UNFCCC un Kioto Protokola pilnīga īstenošana ir būtiski svarīga 
klimata pārmaiņu jautājuma risināšanā, lai gan pasākumi nebūs pilnībā efektīvi, līdz 
netiks panākts vispārējs risinājums attiecībā uz lielām ekonomiskām apvienībām, kas 
rada lielāko daļu no piesārņojošo vielu emisijām;

B. tā kā UNFCCC Pušu 11. konferencē (COP 11) un Pušu 1. konferencē, ko rīkoja kā 
Kioto Protokola Pušu sanāksmi (COP/MOP 1) un kas notika Monreālā 2005. gada 
decembrī, nolēma sākt procesu, lai apsvērtu to pušu turpmākās saistības periodam pēc 
2012. gada, kuras ir parakstījušas I pielikumu, kā arī iesaistīties dialogā, lai apmainītos 
ar pieredzi un analizētu stratēģiskas pieejas ilgtermiņa sadarbībai jautājumos par klimata 
pārmaiņām; 

C. tā kā drīzumā jānosaka turpmākie mērķi, lai nodrošinātu noteiktību attiecībā uz 
ieguldījumiem enerģijas avotos ar samazinātu oglekļa emisiju, tehnoloģijās ar 
samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju un atjaunīgā enerģijā un lai nepieļautu 
ieguldījumus nesavienojamā enerģētikas infrastruktūrā;

  
1 Pieņemtie teksti, P6-TA (2005)0433
2 Pieņemtie teksti, P6-TA (2006)0019
3 Pieņemtie teksti, P6-TA (2006)0296
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D. tā kā siltumnīcefekta gāzu emisijas joprojām pieaug daudzās dalībvalstīs, pierādot, ka 
Eiropas Savienībā ir nepieciešama noteikta rīcība, lai ES izpildītu Kioto saistības;

E. tā kā Eiropas Savienība ir apņēmusies īstenot ar klimata pārmaiņām saistītos mērķus un 
ir noteikusi vispārēju mērķi samazināt globālās temperatūras paaugstināšanos ne vairāk 
kā par +2°C salīdzinājumā ar pirmsindustrializācijas laika temperatūras līmeni;

F. tā kā iepriekšminētajā 2005. gada 16. novembra rezolūcijā Eiropas Parlaments noteica, 
ka rūpnieciski attīstītajām valstīm jāsāk konkrēta emisiju samazināšana 30 % apjomā 
līdz 2020. gadam un 60–80 % apjomā līdz 2050. gadam,

1. prasa Eiropas Savienībai saglabāt tās vadošo pozīciju sarunās COP12 un COP/MOP2 
konferencē Nairobi un mudina ES arī turpmākajās apspriedēs ar starptautiskajiem 
partneriem saglabāt tikpat augstus mērķus;

2. pieprasa, lai saistībā ar minēto notikumu ES izstrādātu tālejošu darba kārtību gan 
attiecībā uz apspriedēm par to pušu turpmākajām saistībām, kuras ir parakstījušas Kioto 
Protokola I pielikumu, gan attiecībā uz dialogu par ilgtermiņa sadarbību UNFCCC
jautājumos;

3. atgādina, ka saskaņā ar iepriekšminēto 2005. gada 16. novembra rezolūciju, ES klimata 
pārmaiņu stratēģijas pamatā jābūt septiņu virzienu pieejai:

− ievērot Kioto Protokola pamatelementus — saistoši siltumnīcefekta gāzu emisiju 
mērķlielumi, vispārēja emisiju kvotu tirdzniecības sistēma un elastīgi mehānismi;

− uzsākt būtisku emisiju samazināšanu 30 % apjomā līdz 2020. gadam, apvienojot tirgus 
stimulēšanas un regulēšanas paņēmienus, lai veicinātu ieguldījumus efektivitātes 
palielināšanā un/vai bezoglekļa tehnoloģijās un tehnoloģijās ar zemu oglekļa emisiju;

− noteikt konstruktīvu pieeju, lai iesaistītu citas lielākās valstis, jo īpaši ASV;

− attīstīt stratēģisko partnerību ar tādām valstīm kā Ķīna, Dienvidāfrika, Brazīlija un 
Indija, lai palīdzētu tām izstrādāt noturīgas enerģētikas stratēģiju un nodrošinātu šo 
valstu līdzdalību centienos samazināt klimata pārmaiņas;

− aktīvi veicināt noturīgas enerģētikas tehnoloģiju pētniecību un jaunradi un novērst 
„nesaprātīgas” stimulēšanas paņēmienus, tādus kā fosilā kurināmā subsidēšana, kā arī 
internalizēt ārējās izmaksas, tostarp klimata pārmaiņu izmaksas, enerģijas ražošanas 
cenā;

− izmantojot Eiropas un dalībvalstu tiesību aktus, panākt lielāku energoefektivitāti un 
pazemināt to tehnoloģiju izmaksas, kas samazina klimata pārmaiņas; 

− sekmēt plašāku Eiropas iedzīvotāju tiešu iesaistīšanu klimata pārmaiņu samazināšanā, 
iepriekš sniedzot detalizētu informāciju par oglekļa saturu ražojumos un pakalpojumu 
nodrošināšanā, nākotnē paredzot iespēju ieviest personalizētu tirdzniecības kvotu 
sistēmu;

4. atgādina, ka nedrīkst būt pārtraukums starp Kioto Protokola pirmo un otro saistību 
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periodu un ka par turpmākām saistībām attiecībā uz klimata pārmaiņām būtu jāvienojas 
līdz 2008. gada beigām;

5. atgādina, ka EP atbalsta elastīgu mehānismu turpmāku izmantošanu un ilgtermiņa mērķi 
par tāda pasaules oglekļa tirgus izveidi, kas būtu balstīts uz emisiju ierobežošanu un 
tirdzniecību;

6. uzskata, ka industrializētajām valstīm arī turpmāk jāuzņemas vadoša loma, cīnoties ar 
klimata pārmaiņām pasaules līmenī; aicina Kioto Protokola I pielikuma puses šajā 
sakarā izpildīt to esošās saistības un izvirzīt tālejošus mērķus otrajam saistību periodam 
pēc 2012. gada; turklāt aicina tās industrializētās valstis, kas nav ratificējušas Kioto 
Protokolu, pārskatīt savu nostāju, veikt stingrus pasākumus valsts līmenī un aktīvi 
piedalīties turpmākās starptautiskās sarunās, ņemot vērā to līdzdalību turpmākajā 
klimata pārmaiņu režīmā;

7. uzsver, ka ir īpaši svarīgi turpmākajā klimata pārmaiņu režīmā iesaistīt jaunattīstības 
valstis, kurās rūpniecība strauji attīstās, vienlaikus pilnībā ņemot vērā to centienus 
veicināt ekonomikas izaugsmi un izskaust nabadzību;

8. pieprasa, lai atsevišķas ES valstis un Eiropas Savienība kopumā izpildītu Kioto 
Protokola pašreizējās saistības un ievērotu kopējas atbildības vienošanos, jo ES zaudēs 
vadošo stāvokli starptautiskās sarunās, ja to nevarēs panākt;

9. uzskata, ka ES delegācijai ir nozīmīga loma šajās sarunās par klimata pārmaiņām, un 
tādējādi atzīst par nepieņemamu, ka daļa delegācijas, ko veidoja Eiropas Parlamenta 
deputāti, nevarēja ierasties ES saskaņošanas sanāksmē iepriekšējā Pušu konferencē; 
sagaida, ka Eiropas Parlamenta pārstāvji varēs piedalīties šādās sanāksmēs Nairobi 
vismaz kā novērotāji vai nu ar tiesībām uzstāties, vai bez tām;

10. uzdod Parlamenta priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai, Padomei, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, kā arī ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām 
sekretariātam ar lūgumu to izplatīt visām Līgumslēdzējām pusēm, kas nav ES 
dalībvalstis.


