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Latvijā katrs desmitais respondents jeb 10% (ES vidējais rādītājs ir 18%) uzskata, ka pasaules lielākā problēma ir klimata pārmaiņas. Klimata 
pārmaiņas pasaules lielāko problēmu uzskaitījumā tagad ieņem ceturto vietu, kas ir kāpums no piektās vietas 2019. gadā. Klimata pārmaiņas par 
ļoti nopietnu problēmu uzskata gandrīz seši no desmit respondentiem jeb 59% (ES vidējais rādītājs – 78%). Tas ir zemākais īpatsvars ES dalībvalstu 
vidū.

Vairāk nekā puse respondentu Latvijā (56% salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju 63%) uzskata, ka par cīņu ar klimata pārmaiņām ir atbildīgas valstu 
valdības, un šis īpatsvars kopš 2019. gada ir pieaudzis par desmit procentpunktiem. No otras puses, tādu respondentu īpatsvars, kuri domā, ka cīņa 
ar klimata pārmaiņām ir viņu personīgā atbildība, Latvijā ir mazākais nekā jebkurā citā no ES dalībvalstīm (20%, kas ir zem ES vidējā rādītāja 41%), 
un tas kopš 2019. gada ir sarucis par astoņiem procentpunktiem. Mazāk nekā puse respondentu jeb 42% (ES vidējais rādītājs ir 64%) norāda, ka 
pēdējo sešu mēnešu laikā viņu darbības ir bijušas vērstas cīņai pret klimata pārmaiņām. Šis īpatsvars pieaug līdz 97% (ES vidējais rādītājs – 96%), 
kad respondentiem tiek lūgts norādīt, kuri no 15 minētajiem klimata pārmaiņu apkarošanas pasākumiem ir attiecināmi uz viņiem.

Kopumā respondenti Latvijā atzīst, ka jebkādas darbības cīņā pret klimata pārmaiņām ir veikuši retāk nekā vidēji Eiropas Savienībā. Tomēr viņi 
daudz biežāk apgalvo, ka zemāks enerģijas patēriņš ir būtisks faktors viņu izvēlē, iegādājoties jaunu sadzīves tehniku (54% salīdzinājumā ar ES 
vidējo rādītāju – 42%).

Liela daļa respondentu Latvijā piekrīt tam, ka cīņai pret klimata pārmaiņām un vides problēmu risināšanai ir jābūt prioritātei sabiedrības veselības 
uzlabošanā (78% salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju 87%). Turklāt gandrīz septiņi no desmit aptaujātajiem piekrīt, ka klimata pārmaiņu radīto 
zaudējumu izmaksas ir daudz augstākas nekā ieguldījumi pārejai uz zaļo pārkārtošanos (69% salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju 74%).

Vairāk nekā astoņi no desmit respondentiem Latvijā uzskata, ka ir svarīgi, lai gan viņu valsts valdība (81% salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju 88%), 
gan Eiropas Savienība (87%, kas atbilst ES vidējam rādītājam) izvirzītu vērienīgus mērķus atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas 
apjomu palielināšanai līdz 2030. gadam.

Teju deviņi no desmit respondentiem Latvijā jeb 87% (ES vidējais rādītājs – 90%) piekrīt, ka līdz 2050. gadam ES ekonomikai būtu jākļūst 
klimatneitrālai. Visbeidzot, divas trešdaļas respondentu jeb 66% (ES vidējais rādītājs — 75%) domā, ka ekonomikas atveseļošanas plāna līdzekļi 
galvenokārt būtu jāiegulda jaunajā "zaļajā" ekonomikā.
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4. ATTIEKSME PRET KLIMATA PĀRMAIŅU APKAROŠANU
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Vairāk informācijas atrodama:
https://ec.europa.eu/clima/citizens/support_lv
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