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Eiropas klimata akts: ko tas 
paredz? 

Eiropas zaļā kursa mugurkauls: paredz klimata neitralitātes
mērķa sasniegšanu līdz 2050. gadam.

Lai EK novērtētu, vai siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas
mērķrādītāju 2030. gadam varētu vēl paaugstināt (lai būtu
iespējams līdz 2050. gadam sasniegt klimatneitralitāti), līdz
2020.g. septembrim EK nāks klajā ar plānu, kā 2030. gadam
nosprausto ES siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas
mērķrādītāju atbildīgi palielināt vismaz līdz 50 % vai pat līdz
55 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Pēc tam EK ierosinās
attiecīgi grozīt šo regulu un līdz 2021. gada jūnijam izskatīs un
vajadzības gadījumā pārstrādās visus saistītos rīcībpolitikas
instrumentus.



Eiropas atveseļošanas plāns un 
Eiropas klimata akta mērķi

COVID-19 krīzes kontekstā izskanēja viedokļi, ka

klimatneitralitātes mērķi ir papildu slogs jau tā

daudz cietušajai ES valstu ekonomikai, pieprasot

atlikt 2050. gada mērķu sasniegšanu.

EK atbildes reakcija: maija beigās publiskotais

Eiropas atveseļošanas plāns ietver nosacījumus,

ka finansējuma apguvei jābūt saskaņā ar ES zaļo

pāreju mērķiem (piem., programma Atjaunošanas

un noturības veicināšanai/Recovery and

Resilience Facility).



Eiropas Reģionu komitejas 
atzinums

RK atzinumu “Eiropas Klimata akts:

klimatneitralitātes panākšanas satvara izveide”

plānots pieņemt 1. - 2.07. plenārsēdē.

Atzinums atbalsta EK priekšlikumus un:

- aicina vairāk iesaistīt pašvaldības Eiropas Klimata

akta pasākumu īstenošanā;

- prasa EK publiskot visus datus par progresu,

stiprināt informācijas apmaiņu un izpratnes

veidošanu.

https://memportal.cor.europa.eu/Secure/Agenda/Documents/MeetingDocuments?meetingId=2164083&meetingSessionId=2214016


Eiropas Reģionu komitejas 
atzinums: ierosinātie grozījumi

Atzinumam iesniegti vairāki grozījumi, kurus

Latvijas delegācija RK neatbalsta.

Grozījumi ierosina pārskatīt un nospraust jaunu

ES 2030. gada klimata mērķrādītāju, paredzot

emisijas samazināt vismaz par 55% vai par

65% salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni.

Grozījumus iesnieguši tādu ES dalībvalstu kā

NL, LU, FR, ES, SE pārstāvji.



Eiropas Reģionu komitejas 
atzinums: nākamie soļi

RK atzinumus ņem vērā ES institūcijas, kas

iesaistītas ES likumdošanas procesā (Eiropas

Parlaments, Eiropas Komisija, ES Padome).

Latvijas delegācijas RK sadarbība ar EP

deputātiem no Latvijas, kas darbojas EP Vides

un sabiedrības veselības komitejā.

https://www.lps.lv/lv/starptautiska-sadarbiba/eiropas-regionu-komiteja/
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