
 

Eiropas Parlaments pasludina ārkārtas stāvokli
klimata jomā
 

Paziņojumi presei
28-11-2019 - 13:31
Atsauces Nr. 20191121IPR67110

Eiropas Parlaments pasludina ārkārtas stāvokli vides un klimata jomā un pieprasa vērienīgus pasākumus stāvokļa uzlabošanai

• Komisijai jānodrošina tiesību aktu atbilstība 1,5°C mērķim

• Līdz 2030. gadam jāsamazina emisijas par 55%, lai līdz 2050. gadam sasniegtu oglekļa
neitralitāti

• Straujāk jāmazina emisijas aviācijā un kuģniecībā
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Nākamajā ANO klimata konferencē Eiropas Savienībai ir jāapņemas siltumnīcefekta gāzu
emisijas līdz 2050. gadam samazināt līdz nullei, saka EP.
 
Gatavojoties COP25 ANO klimata pārmaiņu konferencei, kas notiks Madridē no 2. līdz 13.
decembrim, EP deputāti ceturtdien pieņēma rezolūciju, kurā pasludina ārkārtas situāciju vides
un klimata jomā - kā Eiropā, tā citur pasaulē. Viņi arī vēlas, lai Komisija nodrošinātu, ka visi
tiesību aktu un budžeta priekšlikumi ir pilnībā saskaņoti ar mērķi ierobežot globālo sasilšanu
līdz 1,5°C.
 
Atsevišķā rezolūcijā EP deputāti aicina Eiropas Savienību gaidāmajā ANO klimata konferencē
iesniegt stratēģiju, lai pēc iespējas ātrāk, bet, vēlākais, līdz 2050. gadam, nodrošinātu oglekļa
neitralitāti.  Viņi arī aicina Eiropas Komisijas priekšsēdētāju Urzulu fon der Leienu Eiropas
“Zaļajā darījumā” iekļaut mērķi līdz 2030. gadam samazināt emisijas par 55%.
 
Straujāk jāmazina emisijas aviācijā un kuģniecībā
 
EP  deputāti  norāda,  ka  pašreizējās  darbības  aviācijas  un  kuģniecības  nozarē  nespēj
nodrošināt vajadzīgo emisiju samazinājumu, tāpēc visām dalībvalstīm savos nacionāli noteiktā
devuma (NND) plānos jāiekļauj arī starptautiskās kuģniecības un aviācijas radītās emisijas.
Savukārt  Komisiju  viņi  mudina iekļaut  jūrniecības nozari  ES emisijas  kvotu  tirdzniecības
sistēmā.
 
Vairāk finansējuma cīņai ar klimata pārmaiņām
 
ES valstīm vajadzētu vismaz divkāršot  savas iemaksas starptautiskajā Klimata pārmaiņu
mazināšanas fondā,  norāda Parlaments.
 
EP piekodina nodrošināt, lai ES budžets pilnībā atbilstu ES starptautiskajām saistībām. Viņi
pauž bažas, ka attīstīto valstu pašreizējie solījumi joprojām ievērojami atpaliek no to kolektīvā
mērķa ik gadu ieguldīt klimata pārmaiņu apkarošanā 100 miljardus USD.
 
Visbeidzot, viņi steidzami aicina visas ES valstis līdz 2020. gadam izbeigt visas tiešās un
netiešās subsīdijas fosilajam kurināmajam.
 
Citāts
 
“Eiropas Parlaments tikko pieņēma vērienīgu nostāju, gatavojoties klimata konferencei Madridē.
Ņemot vērā ārkārtas stāvokli klimata un vides jomā, ir būtiski līdz 2030. gadam samazināt mūsu
siltumnīcefekta gāzu emisijas par  55%. Mēs šodien esam arī  nepārprotami un savlaicīgi
nodevuši  savu vēstījumu Komisijai,  pāris  nedēļas,  pirms tā nāks klajā ar  paziņojumu par
Eiropas Zaļo darījumu”, norādīja EP Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma
komitejas prieksšēdētājs Paskāls Kanfans (RE, FR).
 
Papildinformācija
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Rezolūcija par klimata un vides ārkārtas stāvokļa izsludināšanu tika pieņemta ar 429 balsīm
par, 225 pret un 19 atturoties.
 
Savukārt rezolūcija ar Eiropas Parlamenta ieteikumiem COP25 konferencei tika pieņemta ar
430 balsīm par, 190 pret un 34 atturoties.
 
Daudzas valstis, pašpārvaldes un zinātnieki jau iepriekš pasludinājuši, ka mūsu planētas klimats
un vide ir ārkārtas stāvoklī.
 
Eiropas Komisija jau ir ierosinājusi līdz 2050. gadam sasniegt oglekļa neitralitāti, tomēr ES
Padome to nav apstiprinājusi, jo tam iebilda Polija, Ungārija un Čehija.
 
Eiropas Parlamenta piedalīšanās COP25
 
ANO  klimata  konference  COP25  notiks  Madridē,  2019.  gada  2.-13.  decembrī.  Eiropas
Parlamenta priekšsēdētājs Dāvids Marija Sasoli (S&D, IT) apmeklēs tās oficiālo atklāšanu.
Eiropas Parlamenta delegācija, ko vadīs Bass Eikhauts (Zaļie, NL) piedalīsies konferencē no 9.
līdz 14. decembribm.
 

Kontakti 
 
 

Papildu informācija
Pieņemtās rezolūcijas būs pieejamas šeit (28.11.2019)
Multimediju materiāli par klimata pārmaiņām
Eiropas Parlamenta oficiālā delegācija uz COP25
EP pētniecības centra sagatavota informācija par COP25 klimata pārmaiņu konferenci
Madridē
Videosižets: ES cīņa pret klimata pārmaiņām
EP raksts: ES un Parīzes nolīgums: virzībā uz klimata neitralitāti
ANO tīmekļa vietne par COP25
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Press Officer

(+33) 3 881 72033 (STR)
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Press Officer in Belgium
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https://climateemergencydeclaration.org/climate-emergency-declarations-cover-15-million-citizens/
https://ec.europa.eu/clima/news/commission-calls-climate-neutral-europe-2050_en
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191126RES67425/20191126RES67425.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96725/BAS_EICKHOUT/home
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cop-25-in-madrid_13902_pk
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191126RES67425/20191126RES67425.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)644188
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)644188
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/how-the-eu-is-fighting-climate-change_B01ESN190923_ev
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20191115STO66603/eu-and-the-paris-agreement-towards-climate-neutrality
https://unfccc.int/cop25


Jānis KRASTIŅŠ
Press Officer in Latvia

(+32) 2 28 46718 (BXL)
(+371) 26 542 369
janis.krastins@europarl.europa.eu
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