
 
Podnebne spremembe: kako EU uresničuje cilje
podnebne politike iz leta 2020
 
EU je presegla cilj zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov za leto 2020. V infografikah
izveste več.
 
Ukrepanje proti podnebnim spremembam je ena izmed prednostnih nalog EU, ki se je zavezala
številnim ciljem in sprejela mnoge ukrepe za znižanje izpustov toplogrednih plinov. Kaj je
dosegla in kaj povedo številke?
 
Podnebni cilji EU za leto 2020 
 
Cilji EU za 2020 so bili določeni v podnebno-energetskem svežnju leta 2008. Med drugim se je
EU zavezala, da bo do leta 2020 svoje izpuste toplogrednih plinov znižala za 20 odstotkov
v primerjavi z letom 1990.
 
 
Ocene kažejo, da so bili izpusti EU leta 2020 za 31 odstotkov nižji kot leta 1990, kar pomeni, da
je bil cilj presežen za 11 odstotnih točk. Leta 2020 so se v primerjavi z 2019 izpusti močno
zmanjšali, kar je bilo močno povezano s pandemijo covida 19.
 
Vendar bo glede na zadnje napovedi držav članic, ki v projekcijah upoštevajo trenutno veljavne
ukrepe, do leta 2030 neto zmanjšanje le 41-odstotno. Cilj EU za 2030, zastavljen v evropskih
podnebnih pravilih, je vsaj 55-odstotno zmanjšanje emisij glede na 1990. Namen prihajajočega
svežnja nove in revidirane zakonodaje, ki je poznan kot "pripravljeni na 55", je izvesti cilje
evropskega zelenega dogovora in Evropo spremeniti v podnebno nevtralno celino do leta 2050.
 
 
 
Več podatkov o podnebnih spremembah v Evropi
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https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/podnebne-spremembe/20180703STO07129/eu-proti-podnebnim-spremembam
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/podnebne-spremembe/20180305STO99003/ukrepi-eu-za-zmanjsevanje-izpustov-toplogrednih-plinov
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20180703STO07123/podnebne-spremembe-v-evropi-dejstva-in-stevilke
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/2020-climate-energy-package_sl
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/104692.pdf
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/greenhouse-gas-emission-trends-6/assessment-3
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/podnebne-spremembe/20190926STO62270/kaj-je-ogljicna-nevtralnost-in-kako-jo-lahko-dosezemo-do-leta-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/podnebne-spremembe/20190926STO62270/kaj-je-ogljicna-nevtralnost-in-kako-jo-lahko-dosezemo-do-leta-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/podnebne-spremembe/20200618STO81513/zeleni-dogovor-kljuc-do-podnebno-nevtralne-in-trajnostne-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/podnebne-spremembe/20180703STO07123/podnebne-spremembe-v-evropi-dejstva-in-stevilke


Za doseganje ciljev za leto 2020 je EU sprejela ukrepe na različnih področjih.
 
 
 
Energetika in industrija 
 
Za znižanje izpustov iz sektorjev energetike, industrije in letalstva - odgovorni so za okoli 40
odstotkov vseh evropskih izpustov - je EU vzpostavila sistem trgovanja z izpusti (ETS). 
 

Izpusti toplogrednih plinov v EU
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https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/podnebne-spremembe/20170213STO62208/reforma-evropskega-sistema-za-trgovanje-z-izpusti-ets


Med letoma 2005 in 2020 so se izpusti iz elektrarn in tovarn v sistemu ETS zmanjšali za 40
odstotkov, kar je bistveno več od cilja za leto 2020, ki je bil 23 odstotkov.
 
Nacionalni cilji: Od kmetijstva do odpadkov 
 
Za znižanje izpustov do leta 2020 iz sektorjev, kot so stavbe, kmetijstvo, transport (ne pa tudi
letalstvo) in ravnanje z odpadki, so države EU določile nacionalne cilje za znižanje izpustov.
 
Izpusti iz omenjenih sektorjev so bili leta 2018 v primerjavi z letom 2005 nižji za 15 odstotkov,
cilj za 2020 pa je bil 10-odstotno zmanjšanje.
 
Razlog zmanjšanja so predvsem izboljšave energetske učinkovitosti in prehod na drugačna
goriva. Izpusti prometa so na drugi strani stalno rasli - do začetka pandemije covida-19.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/podnebne-spremembe/20180208STO97442/zmanjsanje-izpustov-toplogrednih-plinov-v-eu-do-leta-2030


Nacionalni cilji glede izpustov za leto 2020 so bili med 20-odstotnim zmanjšanjem do leta 2020
v primerjavi z letom 2005 za najbogatejše države do 20-odstotnega zvišanja za najmanj
premožne države.

Cilji za leto 2020 po državah članicah
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Več infografik o podnebnih spremembah
 

 Izpusti toplogrednih plinov po državah in panogah  
 Posledice podnebnih sprememb v Evropi  
 Avtomobilski izpusti CO2  
 Izpusti toplogrednih plinov ladij in letal 
 

Več
Evropska agencija za okolje: EU dosegla podnebne cilje "20-20-20"
Evropska agencija za okolje: Trendi in projekcije v Evropi  (v angleščini)
Evropska agencija za okolje: Podnebje in energija
Evropska komisija: Napredek na področju zmanjševanja izpustov
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https://www.eea.europa.eu/highlights/eu-achieves-20-20-20
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2021
https://climate-energy.eea.europa.eu/topics/climate-change-mitigation/greenhouse-gas-emissions-inventory/intro
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress_sl

