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Klimato kaita Europoje: faktai ir skaičiai

Sužinokite daugiau apie klimato kaitos poveikį Europai, pagrindinius teršėjus ir ES 
pastangas mažinti šiltnamio dujų išlakas.

Neigiami klimato kaitos padariniai juntami jau dabar © AP Images / Europos Sąjunga – EP

Klimato kaita yra viena iš aktualiausių pasaulinių problemų, kurios padariniai juntami ir 
Europoje. 
 

CO2 nėra vienintelės ŠESD, kurios sukelia visuotinį 
atšilimą
 
Labiausiai žinomos šiltnamio efektą sukeliančios dujos (ŠESD) yra anglies dioksidas (CO2). 
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2021 m. jis sudarė beveik 80 proc. visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ES. 
 
Kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų atmosferoje yra mažesnis kiekis, tačiau jos gali turėti 
didesnį poveikį atšilimui. Pavyzdžiui, 2021 m. metanas sudarė 12 proc. ES išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų poveikio. 
 
Kai kurios ŠESD atmosferoje atsiranda natūraliai, tačiau žmogaus veikla prisideda prie jų 
kaupimosi. Kitos dujos yra sukurtos žmogaus, pavyzdžiui, fluorintos dujos, kurios naudojamos 
pramonėje. Jų visuotinio atšilimo potencialas dažnai yra kelis tūkstančius kartų stipresnis nei 
CO2. 
 
Sužinokite daugiau apie įvairias šiltnamio efektą sukeliančias dujas, jų šaltinius ir jų 
poveikį visuotiniam atšilimui. 
 

Klimato kaitos poveikis Europos žemyne
 
Klimato kaita veikia visus pasaulio regionus, įskaitant Europą. Pietų ir Vidurio Europoje vis 
dažnesnės karščio bangos, miškų gaisrai ir sausros. Viduržemio jūros regione tampa vis 
sausiau, todėl dar labiau padidėja sausrų ir miško gaisrų rizika. Šiaurės Europoje pastebimai 
gausėja kritulių, todėl reguliariais gali tapti žiemos potvyniai. 
 
Klimato kaitos poveikis juntamas įvairiose srityse – nuo ekonomikos (pvz., turizmas ir 
energetika), aplinkos (pvz., biologinės įvairovės nykimas, miškų gaisrai) iki žemės ūkio 
(mažėjantis derlius, didėjantis vandens poreikis) ir visuomenės sveikatos (pvz., su karščiu 
susijusių mirčių skaičiaus didėjimas). 
 

Pagrindiniai teršėjai
 
2019 m. ES buvo ketvirta pagal šiltnamio efektą sukeliančių dujų išskyrimą po Kinijos, JAV ir 
Indijos. ES dalis pasaulio šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijoje sumažėjo nuo 15,2 proc. 
1990 m. iki 7,3 proc. 2019 m. 
 
Tarp didžiausių teršėjų Europos Sąjungoje 2019 metais – Vokietija, Jungtinė Karalystė, 
Prancūzija, Italija, Lenkija ir Ispanija. Energijos gamybos ir naudojimo srityje tais metais išmesta 
77,01 proc. ŠESD kiekio – apie trečdalis šio kiekio buvo išskirta transporto sektoriuje. Toliau 
rikiavosi žemės ūkis (10,55 %), pramonė (9,10 %) ir atliekų tvarkymas (3,32 %). 
 
Infografikas apie šiltnamio dujų išlakas pagal šalis ir sektorius. 
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ES pastangos švelninti klimato kaitą
 
Siekiant išvengti pavojingos klimato kaitos 2008 m. Europos Sąjunga įsipareigojo iki 2020 m. 
bendrijos viduje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti ne mažiau kaip 20 
proc., palyginti su 1990 m., o 2021 m. spalį ES vadovai susitarė iki 2030 m. ŠESD kiekį 
sumažinti bent 55 proc. ir iki 2050 m. padaryti ES klimatui neutralia.  
 
2020 m. ŠEŠD kiekis sumažėjo 31 % – šis sumažėjimas yra siejamas su COVID-19 pandemija.  
 
Infografikas apie ES pažangą siekiant klimato kaitos tikslų. 
 

Šiltnamio efektą sukeliančios dujos transporto 
sektoriuje: faktai ir skaičiai
 
Transporto sektoriuje išskiriama beveik 30 proc. viso Europos Sąjungos išskiriamo CO2 kiekio, 
o 72 proc. šio kiekio sudaro keliuose išmetamas CO2. 
 

Automobilių išmetamas CO2
 
Automobiliai ir sunkvežimiai išskiria maždaug 15 % viso Europos Sąjungos išskiriamo CO2 
kiekio ir 60 % viso kelių transporto sektoriaus išskiriamo CO2 kiekio. Europoje vienu automobiliu 
važiuoja vidutiniškai 1,7 keleivio, todėl kitos transporto rūšys, pavyzdžiui, autobusai šiuo metu 
yra švaresnė alternatyva. Tačiau šiuolaikiniai automobiliai galėtų būti vieni iš švariausių 
transporto rūšių, jei daugiau žmonių naudotųsi vienu automobiliu.

Sužinokite daugiau apie automobilių išmetamą CO2.

 
Lėktuvų ir laivų išmetamas CO2
 
Nors tarptautinė aviacija ir laivyba išmeta mažiau kaip 3,5 proc. viso ES išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio, tai buvo sparčiausiai augantys klimato kaitai įtaką turintys 
išmetamųjų teršalų šaltiniai. 
 
Sužinokite daugiau apie lėktuvų ir laivų išmetamus teršalus. 
Daugiau apie klimato kaitą ES:

CO2 išlakų mažinimas: ES tikslai ir veiksmai • 
Žaliasis susitarimas: klimatui neutrali ir tvari ES • 
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Energijos tausojimas: ES veiksmai mažinant energijos suvartojimą• 
Kaip ES skatina atsinaujinančią energiją?• 

Papildoma informacija
Švari energija: ES atsakas į klimato kaitą
Europos Komisijos informacija apie klimato kaitos poveikį
Europos aplinkos agentūros informacija apie klimato kaitos poveikį ir prisitaikymą prie jo
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