
 
ЕС и Споразумението от Париж: към
климатична неутралност
 
Европейският съюз превърна своите дългосрочни цели за намаляване на емисиите
на парникови газове и климатична неутралност до 2050 г. в правно задължение.
 

На 28 ноември 2019 г. Европейският парламент прие резолюция, призоваваща ЕС да си
постави за цел постигането на климатична неутралност до 2050 г. и намаляване на
емисиите на парникови газове с 55% до 2030 г спрямо 1990 г. В друга резолюция
депутатите обявиха извънредна ситуация в областта на климата. В отговор Комисията
представи план за постигане на нулеви нетни емисии в ЕС - Европейският зелен пакт.
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20191121IPR67110/evropeyskiiat-parlament-obiaviava-izvnredna-situatsiia-v-oblastta-na-klimata
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20190926STO62270/vghlerodna-neutralnost-kak-mozhe-da-bde-dostighnata-do-2050-gh
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20191121IPR67110/evropeyskiiat-parlament-obiaviava-izvnredna-situatsiia-v-oblastta-na-klimata
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20200618STO81513/zeleniiat-pakt-ptiat-km-klimatichno-neutralen-i-ustoychiv-es


Споразумението за климата от Париж от 2015 г. е насочено към овладяване на
глобалното затопляне в рамките на под 2°C и полагането на усилия за ограничаване на
ръста на световните температури до 1,5°C, за да бъдат избегнати най-лошите
последствия от промените в климата. 
 
 
Споразумението е подписано от 194 страни и от Европейския съюз. Всички страни от
ЕС също са сред подписалите. Те си координират позициите и формулират общи цели
за намаляване на емисиите на ниво ЕС.
 
 
 
Национални цели за намаляване на емисиите 
 
Съгласно Споразумението от Париж всички страни следва да залагат цели в областта
на климата на всеки пет години и да увеличават своите ангажименти с времето. Тези
цели са известни като национално определен принос.
 
Климатични цели на ЕС 
 
Европейският съюз беше първата голяма икономическа сила, която декларира своите
цели за намаляване на емисиите съгласно Споразумението от Париж. Първоначално ЕС
се ангажира да понижи емисиите си към 2030 г. с 40% спрямо нивото от 1990 г.
 
 
През юни 2021 г. Парламентът прие законодателния акт за климата, който въведе в
правото на ЕС политическия ангажимент за намаляване на емисиите и климатична
неутралност до 2050 г. Съгласно приетия текст ЕС ще трябва да намали емисиите си с
55% до 2030 г. 
 
 
 
Нужни са още мерки 
 
На световната среща за климата COP26 в Глазгоу, Великобритания, през ноември 2021
г. се очаква да бъдат преразгледани националните цели за намаляване на емисиите.
Срещата бе отложена с една година заради пандемията от COVID-19. Някои страни
обаче не са предложили по-амбициозни цели, а анализът на вече предложените мерки
показва, че те са недостатъчни за овладяване на глобалното затопляне.
 
 
Според официален научен доклад от 2021 г. без незабавни и широкомащабни
намаления на емисиите на парникови газове повишаването на световните температури
ще надхвърли заложените нива от ръст с 1,5°C или 2°C.
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20180905STO11945/vliianieto-na-promenite-v-klimata-v-evropa-infoghrafika
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20180905STO11945/vliianieto-na-promenite-v-klimata-v-evropa-infoghrafika
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20180305STO99003/namaliavane-na-vghlerodnite-emisii-tseli-i-deystviia-na-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20180305STO99003/namaliavane-na-vghlerodnite-emisii-tseli-i-deystviia-na-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20180706STO07407/infoghrafika-napredkt-na-es-v-oblastta-na-klimata
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210621IPR06627/ep-potvrzhdava-sdelkata-za-neutralnostta-po-otnoshenie-na-klimata-do-2050-gh
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698752/EPRS_BRI(2021)698752_EN.pdf
https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/


Социологическо проучване от август 2021 г. показва, че за 43% от европейците
политиката относно климата трябва да бъде основният приоритет за Европейския
парламент.
 
 
В резолюция от октомври 2021 г. Европейският парламент изрази тревога, че целите,
обявени в Париж през 2015 г., ще доведат до затопляне с много над 3°C до 2100 г. в
сравнение с прединдустриалните нива. Депутатите призоваха страните от Г-20 да
демонстрират лидерство и да поемат ангажимент за постигане на климатична
неутралност не по-късно от 2050 г.
 

Научете повече за историята на мерките по света срещу промените в климата.
 

Ключови термини
• Рамкова конвенция на ООН за изменението на климата - влязла в сила през 1994 г.
Споразумението от Париж и Протоколът от Киото преди това са договорени съгласно
тази конвенция.

• Конференция на страните по Рамковата конвенция - ежегодна среща на високо ниво
за дискусии как да бъдат постигнато целите на Конвенцията.

• Национално определен принос - целите, които всяка страна, подписала
Споразумението от Париж, си поставя за ограничаване на последиците от промените
в климата в рамките на пет години.

Допълнителна информация
Материал на Изследователската служба на ЕП: Световната конференция за климата
COP26 в Глазгоу (EN)
Материал на Изследователската служба на ЕП за приемането на законодателния акт
за климата (юни 2021 г.) (EN)
Интервю във Facebook  с председателя на парламентарната комисия по околна среда
Паскал Канфан (май 2021 г.)
Страница на Европейската комисия за дългосрочната стратегия на ЕС до 2050 г.
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210906IPR11435/fondovete-za-vzstanoviavane-za-strani-koito-spazvat-vrkhovenstvoto-na-zakona
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20211014IPR14913/povishavane-na-ghlobalnite-ambitsii-za-postighane-na-silen-rezultat-na-cop26
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20180404STO00910/infoghrafika-istoriiata-na-merkite-sreshchu-promenite-v-klimata
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/698746/EPRS_ATA(2021)698746_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/698746/EPRS_ATA(2021)698746_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690672/EPRS_ATA(2021)690672_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690672/EPRS_ATA(2021)690672_EN.pdf
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/882477809039444/
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/882477809039444/
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_bg

