
Eiropas Zaļā kursa iniciatīvu jāvērtē kritiski un piesardzīgi. 

Eiropas Komisijas izsludinātais Zaļais kurss norāda uz regulētas ekonomikas veidošanu 

Eiropā.  Eiropas Komisijas Prezidente Ursula fon der Leiena šo ekonomiku nosaukusi par 

Eiropas sociālo tirgus ekonomiku. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf  Par plānotajām kardinālajām 

izmaiņām liecina arī ierosme noslēgt paktu, kurš iedzīvotājus visā to daudzveidībā savedīs kopā 

ar nacionālajām, reģionālajām un vietējām iestādēm, pilsonisko sabiedrību un industriālajām 

nozarēm, kas cieši sadarbosies ar ES iestādēm un padomdevējām struktūrām. Tas ir 

mudinājums valstīm attiekties no nacionālās suverenitātes un nodot vēl vairāk pilnvaru Eiropas 

Savienības iestādēm. Eiropas Zaļais kurss faktiski nozīmē sabiedrības paradumu un 

ekonomisko brīvību ierobežošanu, to pamatojot ar vides problēmu risināšanas 

nepieciešamību. Šiem uzdevumiem tiek plānots novirzīt milzīgus finanšu resursus 

(vajadzīgas papildus investīcijas 260 miljardi Eur, kas ir aptuveni 1,5% no 2018.gada 

IKP)  un  pārveidot līdzšinējo finanšu sistēmu.  Ieguvējas no šīs sistēmas pārveides būs 

galvenokārt finanšu institūcijas.  Dokumentā norādīts, ka galvenais mērķu sasniegšanas 

uzdevums ir  novērtēt dabisko ekosistēmu aizsardzību un atjaunošanu, resursu ilgtspējīgu 

izmantošanu un cilvēka veselības stiprināšanu. To iespējams nodrošināt attīstot ekosistēmu 

pakalpojumu tirgu un veidot līdzīgu sistēmu kā emisiju kvotu tirgu. Izšķiroša nozīme zaļās 

pārkārtošanās finansēšanā būs privātajam sektoram. Turklāt Eiropas Komisja pārskatīs 

Nefinanšu informācijas atklāšanas direktīvu, lai nodrošinātu vidisko risku un to mazināšanas 

iespēju pienācīgu pārvaldību un samazinātu saistītās darījumu izmaksas, Komisija atbalstīs arī 

uzņēmumu un citu ieinteresēto personu centienus izstrādāt standartizētas dabas kapitāla 

uzskaites prakses ES un starptautiskā mērogā. Tas tiek darīts lai trešajām pusēm radītu iespējas 

pārņemt servitūtu tiesības uz īpašuma aktīviem. Sagaidāma arī “nodokļu zaļināšana”.  Lai 

novērstu “zaļmaldināšanas” risku, tiks ieviesti standarti, kas kļūs obligāti visiem tirgus 

dalībniekiem (piemēram FSC meža sertificēšanas sistēma), kā arī obligāta audita sistēma. 

Pamatojoties uz 2030. gada bioloģiskās daudzveidības stratēģiju, Komisija sagatavos jaunu ES 

meža stratēģiju, kas aptvers pilnu meža ciklu un popularizēs daudzos mežu sniegtos 

pakalpojumus.  

Dokumentos apgalvots, ka Eiropas Zaļā kursa iniciatīva tiek balstīta uz zinātniski pierādītām atziņām, 

tomēr tā nav. Līdz šim izteiktas vairākas hipotēzes par cilvēces radīto ietekmi uz klimatu, tomēr uz šiem 

pieņēmumiem balstītie prognozēšanas modeļi ir izrādījušies kļūdaini, tajos uzrādīts ievērojami lielāks  

temperatūras kāpumu par faktisko. Cik tieši liela ir cilvēces ietekme uz klimatu un kādas var būt sekas, 

līdz šim nav izpētīts. Ir tikai politiskas manipulācijas. Pašā Eiropas Komisijas paziņojumā ir ignorētas 

debates, kādas pastāv zinātnieku aprindās par šiem jautājumiem, kas met ēnu uz kopējo dokumenta 

kvalitāti un mērķu caurskatāmību. 

Eiropas Zaļais kurss ir vērtējams kritiski. Tas kavēs Latvijas tautsaimniecības attīstību, ierobežos valsts 

suverenitāti un pilsoņu brīvības. Turklāt, tajā ir ietverti pasākumi kardinālai finanšu sistēmas pārveidei 

un stingrai ekonomikas kontrolei, kas ilgtermiņā, līdzīgi kā PSRS, novedīs pie ekonomiskās sistēmas 

pasliktināšanās. 
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