
 
 
 

VIDE UN KLIMATA 
PĀRMAIŅAS 

 

PRIORITĀTES Eiropas Savienības, t.sk., Latvijas iedzīvotāju vērtējumā un - ko Eiropas 
Parlaments dara šajās jomās?  
Eiropas Parlaments (EP) regulāri aptaujā Eiropas Savienības (ES) iedzīvotājus, t.sk., lai noskaidrotu: kas 
mums visvairāk interesē, rūp vai satrauc? Kurās jomās sagaidām aktīvāku ES līmeņa iesaisti? Kurām 
jomām pirms gaidāmajām Eiropas vēlēšanām 2019. gada maijā (Latvijā - 25.05.2019) būtu jāpievērš 
lielākā uzmanība? Atbilstoši EP Eirobarometra datiem, ES pilsoņi, arī Latvijas iedzīvotāji, kā prioritāras 
vērtē 8 politikas jomas: izaugsme, migrācija, drošība, sociālā aizsardzība, vide, cilvēktiesības, patērētāju 
aizsardzība un Eiropas nākotne. 
 

VIDE UN KLIMATA PĀRMAIŅAS  
Klimata pārmaiņas ietekmē vidi, ekosistēmas, ekonomiku, cilvēku veselību un labsajūtu. Klimata 
pārmaiņas skar visus Eiropas reģionus, arī Latviju. Kopumā eiropieši uzskata, ka cīņa pret klimata 
pārmaiņām ir viena no prioritāram jomām, par ko jārunā pirms Eiropas vēlēšanām - tā vērtē 40% ES un 
21% Latvijas iedzīvotāju, turklāt Latvijā interese par ar klimatu un vidi saistītiem jautājumiem pieaug 
(2018.g. oktobris). 
 
Cīņa pret klimata pārmaiņām joprojām ir viens no vissvarīgākajiem ES vides politikas mērķiem. ANO 
Klimata konferencē Parīzē 2015.g. decembrī puses no visas pasaules vienojās ierobežot globālo 
sasilšanu krietni zem 2 ºC salīdzinājumā ar pirmsindustriālo laikmetu.  
 
Līdz šim brīdim, reaģējot uz klimata pārmaiņu izaicinājumiem, ES jau ir investējusi vairākus miljardus 
eiro. Galvenās ES apņemšanās ir noteiktas ES Klimata un enerģētikas politikas stratēģijā līdz 2030.g.   
Viens no galvenajiem ES mehānismiem un politikas instrumentiem cīņā pret klimata pārmaiņām ir ES 
emisiju kvotu tirdzniecības sistēma - tas ir pirmais un patlaban lielākais starptautiskais oglekļa emisiju 
kvotu tirgus. 
 

Trīs tiesību aktu kopums, lai ES īstenotu Parīzes nolīgumu: 
 ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas reforma samazinās emisijas no rūpniecības; 

 Kopīgo centienu regula (ESR) noteiks jaunus valstu emisiju limitus transporta, būvniecības, 
atkritumu, lauksaimniecības jomās; 

 Zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (LULUCF) likuma mērķis 
ir novērst emisijas no atmežošanas. 

 
Eiropas Parlaments vienmēr stingri paudis savu nostāju, aicinot noteikt konkrētus, saistošus mērķus 
cīņai pret klimata pārmaiņām un videi draudzīgiem pasākumiem. 
 

Starp nozīmīgiem EP 2018.g. LĒMUMIEM klimata un vides jomā jāmin: 
 EP noteica vērienīgus mērķus atjaunojamo resursu un energoefektivitātes jomās, kas spēlēs 

būtisku lomu ES klimata politikas īstenošanā. Līdz 2030.g. energoefektivitāte ES jāuzlabo par 32,5%, 
kas ļaus samazināt rēķinus, atkarību no naftas un gāzes piegādātājiem, uzlabos gaisa kvalitāti un 
saudzēs klimatu. Atjaunojamo energoresursu īpatsvaram patēriņā jāsasniedz vismaz 32%. Abus 
mērķus paredzēts pārskatīt 2023.g., bet to līmeni var vien paaugstināt, ne pazemināt. Jaunie 
noteikumi dos ES iedzīvotājiem tiesības ražot atjaunojamo enerģiju pašu patēriņam un pārdot 
neizmantoto enerģiju.  

 EP atbalstīja dalībvalstu mērķu noteikšanu klimata aizsardzībai un mežsaimniecības attīstībai, 
mežu izciršanu pilnībā kompensējot ar jauniem stādījumiem. Nacionālie mērķi ir daļa no ES 
apņemšanās līdz 2030.g. par 30% samazināt CO2 emisijas (salīdzinot ar 2005.g.).  

 EP atjaunināja ēku energoefektivitātes direktīvu (viens no “Tīra enerģija visiem Eiropas 
iedzīvotājiem” paketes likumprojektiem). Mērķis: līdz 2050.g. veicināt ēku būvniecību ar 
energopatēriņu tuvu nullei. Noteiktas arī elektromobilitātes prasības jaunām un renovētām ēkām. 

http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20180905STO11945/klimata-parmainu-sekas-eiropa-infografika
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http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/parlemeter-2018/report/en-parlemeter-2018.pdf
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lv/sheet/72/climate-change-and-the-environment
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:52014DC0015
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http://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2018/05/14/effort-sharing-regulation-council-adopts-emission-reduction-targets/
https://ec.europa.eu/clima/lulucf_en
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2018/novembra_jaunumi_2018/ener-tika.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2018/aprila_jaunumi_2018/klimata-aizsardziba.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2018/aprila_jaunumi_2018/energoefekt-v-kas_-kas_es.html
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition


Latvijā specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanu nodrošina AS “Attīstības finanšu 
institūcija Altum”, kas nodrošina grantu, aizdevumu un garantiju izsniegšanu dzīvokļu īpašniekiem. 
Vietnē www.altum.lv iespējams iegūt vairāk informācijas par mājokļu siltināšanu un atbalstu 
energoefektivitātes veicināšanai, īstenotajiem projektiem u.c. 

 EP pieņēma 4 likumus saistībā ar aprites ekonomiku: vairāk pārstrādes, mazāk atkritumu 
poligonos. Aprites ekonomika ir sistēma, kas paredz samazināt atkritumu apjomu, nodrošinot pēc 
iespējas ilgāku materiālu un produktu izmantošanu un veicinot to pārstrādi un atjaunošanu. 
Noteikti vērienīgi atkritumu pārstrādes mērķi: no 44% patlaban līdz 55% 2025.g.; 65% - 2035.g. 
Poligonos: ne vairāk kā 10% atkritumu 2035.g. EP arī aicina dalībvalstis līdz 2030. gadam par 50% 
samazināt pārtikas atkritumus! Labāka atkritumu apsaimniekošana var uzlabot situāciju vides un 
veselības jomā, kā arī sniegt ieguldījumu cīņā ar klimata pārmaiņām. 

 EP lēma aizliegt vienreizlietojamos plastmasas izstrādājumus. EP pieņemtā pozīcija sarunām ar ES 
Padomi (ES dalībvalstu atbildīgajiem ministriem) paredz aizliegt tādu vienreizlietojamo plastmasas 
izstrādājumu kā šķīvji, ēdamrīki, salmiņi, vates kociņi vai balonu kātiņi apriti ES tirgū - kopumā tie 
Eiropā veido 70% no jūras piedrazojuma. Neformālā vienošanās starp abiem likumdevējiem jau 
panākta, un drīz gaidāms visa EP balsojums par likumprojektu. Aizliegums stāsies spēkā 2021.g.  

 EP atbalstīja konkrētus priekšlikumus, lai veicinātu iedzīvotāju uzticēšanos un attiecīgi dzeramā 
krāna ūdens patēriņu - tas ir ievērojami lētāks un videi draudzīgāks nekā pudelēs pildīts dzeramais 
ūdens. EP ieteicis pasākumus piesārņotāju samazināšanai un krāna ūdens kvalitātes 
paaugstināšanai, kā arī tā pieejamības veicināšanai sabiedriskās vietās, restorānos un kopumā. EP 
sāks sarunas ar ES Padomi, kad tā būs atbalstījusi savu pozīciju par šo direktīvu. 

 
Informācija par visiem būtiskākajiem pieņemtajiem EP LĒMUMIEM pieejama Eiropas 
Parlamenta biroja Latvijā vietnē un Eiropas Parlamenta vietnē.  
 
Jautājumi saistībā ar ES izaugsmi pamatā ir šo EP KOMITEJU kompetencē:  
 Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja (ENVI). 

 Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja (ITRE). No Latvijas ITRE komitejā strādā Krišjānis 
Kariņš (EPP). 

 Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja (AGRI). No Latvijas AGRI komitejā strādā Sandra 
Kalniete (EPP). 

 Ekonomikas un monetāro jautājumu komiteja (ECON). No Latvijas ECON komitejā strādā Krišjānis 
Kariņš (EPP) un Roberts Zīle (ECR).  

 Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja (IMCO). No Latvijas IMCO  komitejā strādā Inese 
Vaidere (EPP). 

 

Latvijas EP deputātu KONTAKTI ---> https://ej.uz/LV_EP_deputatu_kontakti  
VISU EP deputātu kontakti ---> https://ej.uz/EP_deputatu_kontakti  
 

Likumdošanas process Eiropas Savienībā 
Eiropas Parlaments un ES Padome (dalībvalstu ministri), kuras darbu 2019. gada pirmajā pusē vada 
Rumānija (2015. gada pirmajā pusē vadīja Latvija), kopīgi pieņem ES likumus daudzās jomās 
(ekonomikas pārvaldībā, enerģētikā, transportā, vidē, patērētāju aizsardzībā u.c.). ES likumi pēc tam ir 
pamats ES valstu nacionālajiem likumiem. Piemēram, Latvijā līdz pat 80% likumu balstīti uz ES 
lēmumiem. Lai arī Eiropas Komisija (EK) ir vienīgais ES likumdošanas iniciators, Eiropas Parlaments var 
norādīt, kādi jauni tiesību akti būtu vēlami vai atjaunināmi esoši, un prasīt EK, lai tā sagatavo 
likumdošanas priekšlikumus. 
 
Latvijā no ES Padomes puses jautājumi saistībā ar VIDI un KLIMATA PĀRMAIŅĀM pamatā ir 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības, arī Ekonomikas ministrijas kompetencē. 
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