
 
EL ja Pariisi kliimakokkulepe: kliimaneutraalsuse
saavutamine
 

ÜRO kliimakonverentsi COP26 eel on Euroopa Liit vastu võtnud ambitsioonikad
eesmärgid, mis on ka seaduslikult siduvad, sh kliimaneutraalsuse saavutamise 2050.
aastaks.
 
28. novembril 2019 toimunud täiskogu istungil võttis parlament vastu resolutsiooni, mis kutsub
liikmesriike enda pikaajalisi kliimaeesmärke ümber seadma vastavalt Pariisi kliimaleppele ja
suurendama heitekoguste vähendamise eesmärki 2030. aastaks 55%. See tähendab, et
liikmesriikide eesmärk oleks saavutada kliimaneutraalsus 2050. aastaks. Eraldi resolutsioonis
kuulutasid parlamendiliikmed Euroopas välja kliima hädaolukorra ning 2019. aasta detsembris
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/kliimapoliitika/20190926STO62270/mis-on-susiniku-neutraalsus-ja-kuidas-seda-saavutada-aastaks-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/climate-change/20191121IPR67110/the-european-parliament-declares-climate-emergency


esitas Euroopa Komisjon kliimaneutraalse Euroopa tegevuskava - roheline kokkulepe.
 
Pariisi kliimaleppe eesmärk on vähendada kliimasoojenemist alla 2°C ja jätkata pingutustega,
mis hoiaksid kliimasoojenemise 1.5°C piiril, vältides sellega kliimamuutuste katastroofilisi
tagajärgi. Pariisi kliimaleppele on alla kirjutanud 194 riiki ja Euroopa Liit. Kõik riigid on
iseseisvad allakirjutajad. ELi tasemel lepitakse kokku ühine seisukoht ja ühised heitekoguste
vähendamise eesmärgid.
 
Riikide heitekoguste vähendamise eesmärgid 
Pariisi kliimaleppe eesmärgi saavutamiseks peavad riigid iga viie aasta tagant püstitama enda
kliimamuutuste vastaste jõupingutuste eesmärgid, muutudes iga kord ambitsioonikamaks. Neid
eesmärke teatakse riiklike kavadena (NDC)
 
ELi kliimaeesmärgid 
EL oli esimene suur tegija, kes esitas enda Pariisi kliimaleppest tuleneva heitekoguste
vähendamise eesmärgi. ELi praegune eesmärk on vähendada CO2 emissioone 2030. aastaks
40%, võrreldes 1990. aasta tasemega.
 
Valitsustevahelise kliimamuutuste paneeli (IPCC) 2018. aasta kliimasoojenemise raporti
kohaselt peaks 1.5°C eesmärgi saavutamiseks globaalne heitekoguste netokogus aastaks 2050
olema 0.
 
2021. aasta juunis võttis parlament vastu ELi kliimaseaduse, muutes rohelise kokkuleppe
raames aastaks 2050 kliimaneutraalsuse saavutamise õiguslikult siduvaks. COP26
kliimakohtumisel Glasgows on ELi kliimaeesmärgid veelgi ambitsioonikamad.
 
 
 
Miks on COP26 oluline? 
Esimene riiklike kavade uuendus tehakse COP26 kohtumisel Glasgows, novembris 2021. Kuigi
kohtumine toimub koroonapandeemia tõttu aasta planeeritust hiljem, ei ole siiani kõik riigid oma
riiklikke kavasid uuendanud, kuigi uuringud näitavad, et kokkulepitud eesmärkide
saavutamiseks praegustest tegevustest ei piisa.
 
IPCC 2021. aasta kliimasoojenemise raporti kohaselt ei ole ilma kohese ja suureulatusliku
kasvuhoonegaaside vähendamiseta võimalik hoida kliimasoojenemist vaid 1,5 või 2 kraadi
piires.
 
Eurobaromeetri 2021. aasta uuringu kohaselt peaks 43% Euroopa kodanike arvates olema
võitlus kliimamuutustega Euroopa Parlamendi peamine prioriteet.
 
21. oktoobril vastu võetud resolutsioonis avaldas Euroopa Parlament muret, et 2015. aastal
Pariisi kliimaleppes seatud eesmärkide tagajärjena soojeneks kliima 2100. aastaks märgatavalt
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üle 3 kraadi. Parlament kutsus kõiki G20 grupi riike üles näitama eeskuju ja pühenduma
kliimaneutraalsuse saavutamisele kõige hiljemalt aastaks 2050.
 
Märksõnad
• Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) kliimamuutuste raamkonventsioon (United
Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCC): jõustus 1994. aastal, mille
raames on vastu võetud Kyoto protokoll ja Pariisi kliimalepe

• COP (UNFCCC osaliste konverents): osapooled kogunevad kord aastas konverentsile, et
hinnata seniseid arenguid ja vastu võtta uusi otsuseid kliimamuutustele piiri panemiseks.

• NDC (riiklikult kindlaksmääratud panus): NDC-de rakendamisest annavad Pariisi kliimaleppe
osalised aru iga viie aasta tagant.

Lisateave
Kokkuvõte: COP26 kliimakonverents Glasgows
Euroopa Komisjon: Pikaajaline 2050. aasta strateegia
Rahvusvahelised kliimakõnelused: probleemid ja küsimused
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