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Zaļais kurss: ES atslēga virzībā uz klimatneitralitāti 
un ilgtspēju

Zaļais kurss, Fit for 55, Klimata akts… kas tie ir?
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/green-deal-fit-for-55-climate-law-what-are-they_N01_AFPS_220715_GDEX_ev

Zaļais kurss ir ES atbilde uz pašreizējo klimata krīzi. Uzziniet vairāk par šo ceļvedi 
klimatneitrālas Eiropas izveidē.

2019. gada novembrī Parlaments izsludināja ārkārtas situāciju klimata jomā un aicināja Eiropas 
Komisiju visus priekšlikumus pielāgot 1,5°C mērķim, lai ierobežotu globālo sasilšanu un 
nodrošinātu to, ka tiek ievērojami samazināta siltumnīcefekta gāzu emisija.

Atbildot uz šo aicinājumu, Komisija nāca klajā ar Eiropas zaļo kursu — ceļvedi, kas palīdzēs 
Eiropai līdz 2050. gadam kļūt par klimatneitrālu kontinentu.

Vairāk par ES reakciju uz klimata pārmaiņām

LV Komunikācijas ģenerāldirektorāts
Eiropas Parlaments - Oficiālais pārstāvis: Jaume Duch Guillot
Kontakts: webmaster@europarl.eu

1 I 8

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/green-deal-fit-for-55-climate-law-what-are-they_N01_AFPS_220715_GDEX_ev
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lv
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/klimata-parmainas/20180703STO07129/es-reakcija-uz-klimata-parmainam
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20180703STO07129/es-reakcija-uz-klimata-parmainam


Zaļā kursa mērķu sasniegšana
Klimatneitralitātes nostiprināšana tiesību aktos
Parlaments 2021. gada 24. jūnijā pieņēma ES klimata aktu, kurā noteikts juridiski saistošs 
mērķis līdz 2030. gadam samazināt emisijas par 55 % un līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitralitāti. Tas tuvina ES negatīvas emisijas bilances mērķim laikposmam pēc 2050. 
gada un apstiprina tās vadošo lomu globālajā cīņā pret klimata pārmaiņām. 
 

Parlaments un Padome panāca provizorisku vienošanos palielināt ES 2030. gadam noteikto 
emisijas samazināšanas mērķrādītāju no 40 % līdz vismaz 55 %. Parlaments pieņēma ES 
Klimata aktu 2021. gada 24. jūnijā. Mērķrādītājs, kas noteikts 2030. gadam, un 
klimatneitralitātes mērķis, kas noteikts 2050. gadam, būs juridiski saistoši, tuvinot Eiropas 
Savienību mērķim pēc 2050. gada sasniegt negatīvu emisijas bilanci un apstiprinot ES vadošo 
lomu globālajā cīņā pret klimata pārmaiņām. 
 

Tam būtu jāļauj mērķrādītājus vieglāk iekļaut tiesību aktos un jārada tādas priekšrocības kā 
tīrāks gaiss, ūdens un augsne, mazāki rēķini par enerģiju, atjaunoti mājokļi, labāks 
sabiedriskais transports un vairāk e-automobiļu uzlādes staciju, mazāk atkritumu, veselīgāka 
pārtika un labāka veselība pašreizējām un nākamajām paaudzēm. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/klimata-parmainas/20190926STO62270/kas-ir-ogleklneitralitate-un-ka-so-merki-sasniegt-lidz-2050-gadam
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20190926STO62270/kas-ir-ogleklneitralitate-un-ka-so-merki-sasniegt-lidz-2050-gadam
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/klimata-parmainas/20190926STO62270/kas-ir-ogleklneitralitate-un-ka-so-merki-sasniegt-lidz-2050-gadam
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20210621IPR06627/es-klimata-akts-laus-lidz-2050-gadam-panakt-klimatneitralitati
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20210621IPR06627/es-klimata-akts-laus-lidz-2050-gadam-panakt-klimatneitralitati
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/klimata-parmainas/20190926STO62270/kas-ir-ogleklneitralitate-un-ka-so-merki-sasniegt-lidz-2050-gadam


 

Labumu gūs arī uzņēmumi, jo tiks radītas iespējas jomās, kurās Eiropa vēlas noteikt globālus 
standartus. Paredzams, ka tas arī radīs darbvietas, piemēram, atjaunīgās enerģijas, 
energoefektīvu ēku un procesu jomā. 
 

Uzziniet par ES ieguldījumu globālajos klimata pasākumos mūsu sagatavotajā 
hronoloģiskajā pārskatā. 
 

Pakete "Gatavi mērķrādītājam 55 %", lai sasniegtu 
Zaļā kursa mērķus
Lai ES varētu sasniegt 2030. gada mērķrādītāju, Komisija 2021. gadā ierosināja jaunu un 
pārskatītu tiesību aktu kopumu, kas pazīstams kā “Gatavi mērķrādītājam 55 %” un kas ietver 
13 savstarpēji saistītus pārskatītus tiesību aktus un sešus ierosinātos tiesību aktus klimata un 
enerģētikas jomā. 
 
 

Samazinam rūpniecības, transporta un citu nozaru emisijas
2023. gada sākumā Parlaments apstiprināja savas nostājas par:

emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) pārskatīšanu, lai iekļautu piesārņojošas 
nozares, piemēram, ēku un autotransporta nozares līdz 2027. gadam (izveidojot ETS 
II), kā arī jūrniecības nozari. Pārskatītie noteikumi līdz 2026. gadam pakāpeniski 
atceltu bezmaksas kvotu piešķiršanu aviācijas nozarei un veicinātu ilgtspējīgu 
aviācijas degvielu lietošanu;

• 

Tirgus stabilitātes rezerves pārskatīšanu, lai novērstu nevienlīdzību starp ETS kvotu 
piedāvājumu un pieprasījumu;

• 

oglekļa emisiju pārvirzes instrumenta īstenošanu, kas noteiks oglekļa cenu 
importētām precēm ar augstu oglekļa emisiju līmeni, lai novērstu emisiju pārcelšanu 
uz valstīm ar mazāk vērienīgiem mērķrādītājiem klimata jomā;

• 

kopīgiem ES valstu centieniem nolūkā palielināt līdz 2030. gadam sasniedzamos 
nacionālos mērķrādītājus emisiju samazinājumam nozarēs, uz kurām neattiecas 
ETS, jo īpaši transporta, lauksaimniecības, ēku un atkritumu apsaimniekošanas 
nozarēs, no 29 % līdz 40 %;

• 

noteikumu pastiprināšanu, lai palielinātu oglekļa piesaisti zemes izmantošanas, 
zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības nozarē;

• 

priekšlikumu garantēt, ka jaunie automobiļi un furgoni Eiropas Savienībā 2035. gadā 
sasniedz nulles CO2 emisiju līmeni;

• 

emisijas kvotu pārskatīšanu aviācijai, lai sistēmā iekļautu visus lidojumus no Eiropas 
Ekonomikas zonas, un iespējamo risinājumu lidojumiem ārpus ES (pazīstams kā 
CORSIA).

• 

Turpmākajos mēnešos, EP deputāti lems par galējiem likumprojektu grozījumiem tādos 
enerģētikas jautājumos kā atjaunīgo energoresursu veicināšana un degvielas infrastruktūras 
izveide, kā arī atjaunīgo aviācijas un jūrniecības degvielu izmantošana un energotaupība.
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/klimata-parmainas/20180404STO00910/infografika-sarunu-vesture-klimata-parmainu-joma
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/package-fit-for-55
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/klimata-parmainas/20170213STO62208/isuma-par-es-emisijas-kvotu-tirdzniecibas-sistemu-ets-un-tas-reformu
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20230310IPR77241/climate-change-parliament-extends-the-market-stability-reserve-to-2030
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20210303STO99110/oglekla-emisijas-parvirze-apturet-uznemumu-izvairisanos-no-emisiju-noteikumiem
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/klimata-parmainas/20180208STO97442/siltumnicefekta-gazu-emisiju-samazinasana-es-valstu-merki-lidz-2030-gadam
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/klimata-parmainas/20170711STO79506/klimata-parmainas-labak-izmantot-es-mezus-ka-oglekla-absorbetajus
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/klimata-parmainas/20170711STO79506/klimata-parmainas-labak-izmantot-es-mezus-ka-oglekla-absorbetajus
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/klimata-parmainas/20180920STO14027/automasinu-radito-emisiju-samazinasana-jaunie-co2-merki-autotransportam
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/klimata-parmainas/20180920STO14027/automasinu-radito-emisiju-samazinasana-jaunie-co2-merki-autotransportam
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/climate-change/20220610STO32720/cutting-emissions-from-planes-and-ships-eu-actions-explained
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20221128STO58001/ka-es-veicina-atjaunigo-energoresursu-izmantosanu
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20221128STO58002/energotaupiba-es-pasakumi-energijas-paterina-samazinasanai


 
Uzziniet vairāk par ES pasākumiem oglekļa emisiju samazināšanai un emisiju 
samazināšanai tām siltumnīcefekta gāzēm, kas nav CO2. 
 
 

ES fondu izveide mājsaimniecību atbalstam zaļajā pārejā
Parlaments apstiprināja:

Sociālā klimata fonda izveidi, lai palīdzētu neaizsargātām mājsaimniecībām, 
mazajiem uzņēmumiem un transporta lietotājiem, kurus īpaši skārusi enerģētiskā un 
transporta nabadzība;

• 

Fonda izveidi taisnīgai enerģētikas pārkārtošanai, kuram vajadzētu novērst 
pārkārtošanās laikā radīto enerģētisko un mobilitātes nabadzību un kuru finansē, 
izsolot ETS kvotas.

• 

Parlaments un Eiropas zaļais kurss
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliament-and-the-european-green-deal_N01-PUB-200623-GREE_ev

Aprites ekonomikas stimulēšana
 
Turklāt Komisija 2020. gada martā nāca klajā ar ES rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku, 
kurā ir iekļauti pasākumi visā ražojumu aprites ciklā, kas veicina aprites ekonomikas procesus, 
sekmē ilgtspējīgu patēriņu un garantē to, ka samazinās atkritumu daudzums. Galvenā 
uzmanība tajā tiek pievērsta:

elektronikai un IKT,• 
akumulatoriem un transportlīdzekļiem,• 
iepakojumam un plastmasai,• 
tekstilprecēm,• 
būvniecībai un ēkām,• 
pārtikas ķēdei.• 

 
2022. gada novembrī Eiropas Komisija ierosināja jaunus Eiropas Savienības mēroga 
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20180305STO99003/oglekla-emisijas-samazinasana-es-merki-un-veiktie-pasakumi
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20230322STO78109/ka-es-samazina-emisijas-tam-siltumnicefekta-gazem-kas-nav-co2
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20230322STO78109/ka-es-samazina-emisijas-tam-siltumnicefekta-gazem-kas-nav-co2
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/economy/20220519STO30401/socialais-klimata-fonds-parlamenta-idejas-taisnigai-energetikas-parkartosanai
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliament-and-the-european-green-deal_N01-PUB-200623-GREE_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/circular-economy/20210128STO96607/ka-es-velas-lidz-2050-gadam-izveidot-aprites-ekonomiku
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/circular-economy/20201119STO92005/ka-es-var-veicinat-ilgtspejigu-paterinu
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/circular-economy/20201208STO93325/elektrisko-un-elektronisko-iekartu-atkritumi-es-fakti-un-skaitli-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/circular-economy/20220228STO24218/jauni-es-noteikumi-ilgtspejigakam-baterijam
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/cina-ar-plastmasas-piesarnojumu/20181212STO21610/plastmasas-atkritumi-un-reciklesana-es-fakti-un-skaitli
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/circular-economy/20201208STO93327/tekstilizstradajumu-razosanas-un-atkritumu-ietekme-uz-vidi-infografika


noteikumus preču iepakojumam un komplektācijai. 
 

Lai veicinātu preču atkārtotu izmantošanu, jo īpaši tiesības uz remontu, Eiropas Savienība 
vienojās par kopīgu lādētāju elektroierīcēm. Līdz 2024. gada beigām USB-C tipa lādētājs kļūs 
par vienoto lādētāju lielākajai daļai elektroierīču Eiropas Savienībā. Klēpjdatoriem būs 
jāizmanto USB-C tipa lādētājs sākot ar 2026. gada 28. aprīli. 
 
2023. gada martā Komisija ierosināja jaunus noteikumus, lai veicinātu preču remontu un 
ilgtspējīgu lietošanu. Juridiskās garantijas ietvaros pārdevējiem būtu jāveic preču remonts, ja 
vien to nomaiņa nav lētāka. Papildus garantijai tiktu nodrošinātas tiesības vieglāk un lētāk 
veikt preču remontu. 
 

2022. gada septembrī Parlaments apstiprināja savu nostāju par ES jaunās industriālās 
stratēģijas ieviešanu, lai palīdzētu uzņēmumiem pārvarēt ar Covid-19 saistīto krīzi, saskaņot 
izdevumu politiku un pāriet uz zaļāku aprites ekonomiku. 
 

EP deputāti 2021. gada novembrī aicināja izstrādāt visaptverošāku ES stratēģiju attiecībā uz 
kritiski svarīgām izejvielām (CRM), lai padarītu Eiropu mazāk atkarīgu no to kritiski svarīgo 
izejvielu importa, kuras ir būtiskas ES stratēģiskajām nozarēm. 2023. gada martā Komisija 
ierosināja jaunu CRM aktu, lai nodrošinātu pietiekamu un daudzveidīgu Eiropas digitālajai 
ekonomikai būtisko izejvielu piegādi. CRM akts prioritizē arī Zaļā kursa mērķus, nosakot 
svarīgo izejvielu atkārtotas izmantošanas un pārstrādes iespējas.

 
Uzziniet vairāk par aprites ekonomikas priekšrocībām un to, kā Parlaments cīnās pret 
piesārņojumu ar plastmasu.
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0329_LV.html
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/circular-economy/20201112STO91445/jauna-es-industriala-strategija-kadas-problemas-tai-butu-jarisina
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/circular-economy/20201112STO91445/jauna-es-industriala-strategija-kadas-problemas-tai-butu-jarisina
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/circular-economy/20211118STO17611/ilgtspejiga-kritiski-svarigo-izejvielu-piegade-ir-butiska-es-rupniecibai
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/circular-economy/20211118STO17611/ilgtspejiga-kritiski-svarigo-izejvielu-piegade-ir-butiska-es-rupniecibai
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0160
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/circular-economy/20151201STO05603/aprites-ekonomika-definicija-nozime-un-ieguvumi
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/cina-ar-plastmasas-piesarnojumu/20180830STO11347/eiropas-plastmasas-strategija-ka-samazinat-plastmasas-atkritumu-apjomu
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/cina-ar-plastmasas-piesarnojumu/20180830STO11347/eiropas-plastmasas-strategija-ka-samazinat-plastmasas-atkritumu-apjomu


Ilgtspējīgas pārtikas sistēmas izveide
Pārtikas nozare ir viens no galvenajiem klimata pārmaiņu izraisītājiem. Lai gan ES 
lauksaimniecība ir vienīgā no lielākajām lauksaimniecības nozarēm pasaulē, kas ir 
samazinājusi siltumnīcefekta gāzu emisijas (kopš 1990. gada par 20 %), tā joprojām rada 
aptuveni 10 % emisiju (no kurām 70 % dzīvnieku dēļ). 
 

Stratēģijai “No lauka līdz galdam”, ar ko Komisija nāca klajā 2020. gada maijā, būtu jāgarantē 
taisnīga, veselīga un videi draudzīga pārtikas sistēma, vienlaikus nodrošinot lauksaimnieku 
iztiku. Tā aptver visu pārtikas piegādes ķēdi, sākot ar pesticīdu lietošanas un antimikrobiālo 
līdzekļu pārdošanas samazināšanu uz pusi un mēslošanas līdzekļu izmantošanas 
samazināšanu un beidzot ar bioloģiskās lauksaimniecības plašāku izmantošanu. 
 
Parlaments 2021. gada oktobrī pieņemtajā rezolūcijā atzinīgi novērtēja ES stratēģiju “No lauka 
līdz galdam”, taču pievienoja ieteikumus, kā to padarīt vēl ilgtspējīgāku. Parlaments norādīja, 
ka paketē “Gatavi mērķrādītājam 55 %” būtu jāiekļauj vērienīgi mērķrādītāji attiecībā uz 
emisijām, ko rada lauksaimniecība un ar to saistītā zemes izmantošana. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/klimata-parmainas/20180301STO98928/siltumnicefekta-gazu-emisijas-valstu-un-sektoru-dalijuma-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20200519STO79425/ilgtspejigas-partikas-sistemas-izveide-es-strategija
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/es-veselibas-aizsardzibas-politika/20180615STO05929/rezistenti-mikrobi-ka-ep-deputati-piedava-apkarot-mikrobu-rezistenci-video
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/es-veselibas-aizsardzibas-politika/20180615STO05929/rezistenti-mikrobi-ka-ep-deputati-piedava-apkarot-mikrobu-rezistenci-video
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/es-veselibas-aizsardzibas-politika/20180404STO00909/es-biologiskas-partikas-tirgus-fakti-un-noteikumi
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20211014IPR14914/jauna-strategija-no-lauka-lidz-galdam-veseligakai-un-ilgtspejigakai-partikai
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20211014IPR14914/jauna-strategija-no-lauka-lidz-galdam-veseligakai-un-ilgtspejigakai-partikai


Biodaudzveidības saglabāšana
Tajā pašā laikā ES mērķis ir novērst biodaudzveidības samazināšanos, tostarp iespējamo viena 
miljona sugu izzušanu. Komisija maijā publiskoja ES Biodaudzveidības stratēģiju 2030. gadam, 
kuras mērķis ir aizsargāt dabu, pavērst pretējā virzienā ekosistēmu degradāciju un apturēt 
biodaudzveidības izzušanu. 
 

2021. gada jūnijā Parlaments pieņēma savu nostāju par paziņojumu “ES Biodaudzveidības 
stratēģija 2030. gadam: atgriezīsim savā dzīvē dabu” un uzstāja, ka tā īstenošanai jābūt 
saskaņotai ar citām Eiropas zaļā kursa stratēģijām. 
 

Mežiem ir būtiska nozīme oglekļa emisiju absorbēšanā un kompensēšanā, tādēļ Parlaments 
apstiprinājis noteikumus, kuri atļaus uzņēmumiem pārdot produktus Eiropas Savienībā tikai tad, 
ja tie būs apliecinājuši, ka produkts nav iegūts no atmežotas zemes un nav izraisījis meža 
degradāciju jebkurā pasaules teritorijā. Uzņēmumiem būs arī jānodrošina, ka to pārdoto 
produktu ražošanā ievēroti cilvēktiesību standarti un pirmiedzīvotāju tiesības. 
 
Uzziniet par Klimata pārmaiņām: fakti un skaitļi 
 
 

Zaļās pārkārtošanās finansēšana
Komisija 2020. gada janvārī nāca klajā ar Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānu — stratēģiju 
zaļā kursa finansēšanai, nākamajā desmitgadē piesaistot publiskās un privātās investīcijas 
vismaz 1 triljonu € apmērā. 
 

Investīciju plānā ietvertajam Taisnīgas pārkārtošanās mehānismam būtu jāpalīdz mazināt 
pārkārtošanās radīto sociālekonomisko ietekmi uz darba ņēmējiem un kopienām, ko 
pārkārtošanās skar visvairāk. Komisija 2020. gada maijā ierosināja izveidot publiskā sektora 
aizdevumu mehānismu, lai atbalstītu zaļās investīcijas reģionos, kas ir atkarīgi no fosilā 
kurināmā, un 2021. gada jūnijā Parlaments šo ierosinājumu apstiprināja. 
 

Parlaments un Padome vienojās radīt jaunus ieņēmumu avotus ES budžeta un Covid-19 
ekonomikas atveseļošanas plāna finansēšanai. Tie ietvertu ieņēmumus no emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas un oglekļa ievedkorekcijas mehānisma, kas uzliktu nodevu noteiktu 
preču importam. 
 

Lai veicinātu investīcijas ekoloģiski ilgtspējīgās darbībās un novērstu to, ka uzņēmumi sniedz 
maldinošu informāciju par viņu ražojumu draudzīgumu videi (zaļā maldināšana), Parlaments 
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20200109STO69929/biodaudzveidibas-zudums-kas-to-izraisa-un-kapec-tas-rada-bazas
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/dzivnieku-labturiba-un-aizsardziba/20200519STO79424/apdraudetas-sugas-eiropa-fakti-un-skaitli-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/dzivnieku-labturiba-un-aizsardziba/20200519STO79424/apdraudetas-sugas-eiropa-fakti-un-skaitli-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20200519STO79422/ka-saglabat-biodaudzveidibu-es-politika
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20210604IPR05513/biodaudzveidiba-ep-prasa-saistosus-merkus-dzivas-dabas-un-cilveku-aizsardzibai
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/klimata-parmainas/20180703STO07123/klimata-parmainas-eiropa-fakti-un-skaitli
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/klimata-parmainas/20200109STO69927/triljonu-eiro-vertais-eiropas-plans-klimata-aizsardzibas-finansesanai
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/klimata-parmainas/20200109STO69927/triljonu-eiro-vertais-eiropas-plans-klimata-aizsardzibas-finansesanai
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_20_930
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_20_930
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/mff-es-budget/20200918STO87405/kapec-eiropas-parlaments-aicina-nodrosinat-es-jaunas-iespejas-gut-ienakumus
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/economy/20220610STO32721/atveselosanas-plani-deputati-par-racionaliem-teriniem-un-labu-to-parraudzibu
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/economy/20220610STO32721/atveselosanas-plani-deputati-par-racionaliem-teriniem-un-labu-to-parraudzibu


2020. gada jūnijā pieņēma jaunu tiesību aktu par ilgtspējīgām investīcijām. EP deputāti 2020. 
gada novembrī arī prasīja pāriet no neilgtspējīgas ekonomikas sistēmas uz ilgtspējīgu 
ekonomikas sistēmu, kas ir izšķiroši svarīgi, lai attīstītu ES ilgtermiņa stratēģisko autonomiju un 
palielinātu ES noturību. 
 

Uzziniet, kā Taisnīgas pārkārtošanās fonds palīdz ES reģioniem pāriet uz zaļāku 
ekonomiku.

Uzziniet vairāk
Eiropas Komisija: Zaļā kursa galvenā lapa 
Iepazīstieties ar likumdošanas procesu saistībā ar zaļo kursu 
Noskatieties mūsu Facebook Live interviju ar Vides komitejas priekšsēdētāju Pascal Canfin 
Interaktīva infografika par rīcību klimata jomā 
Brīfings: “Gatavi mērķrādītājam 55 %” (2022. gada jūnijs) 
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81229/green-finance-parliament-adopts-criteria-for-sustainable-investments
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20201109IPR91117/eiropas-parlaments-pienem-ieteikumus-zala-kursa-finansesanai
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20201109IPR91117/eiropas-parlaments-pienem-ieteikumus-zala-kursa-finansesanai
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/economy/20200903STO86310/taisniga-pareja-uz-zalo-ekonomiku-visos-eiropas-regionos
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/economy/20200903STO86310/taisniga-pareja-uz-zalo-ekonomiku-visos-eiropas-regionos
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lv
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/882477809039444/?__cft__%5b0%5d=AZXQvlL2ZrLTBQiX6eqOFzUJmPtgaq0do6OmNSnPVaSTJphOyy_Ef2jpHCcd6r3PHEKUNrQKE8Sok-PerSkV5Nl2mB6P6ZJ8MtszMFRckD0jtAUgUnzH1HCZf8-NWP-3EBENjKDd2phgEK2yQi6K8tBFJGFghqPC2mPy_if2jqsdzdAF9Ild2eI5Ncl9EjzDdWA&__tn__=,O,P-R
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/climateaction/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733513/EPRS_BRI(2022)733513_EN.pdf
mailto:webmaster@europarl.eu
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