
 
ES ir Paryžiaus susitarimas: klimato neutralumo
link
 
Europos Sąjungai ruošiantis atnaujinti klimato politikos tikslus, Parlamentas ragina, kad
ji iki 2050-ųjų pereitų prie klimato kaitai neutralios ekonomikos.
 

2019 m. lapkričio 28 d. Strasbūre europarlamentarai pritarė rezoliucijai, kuria ketina paraginti
valstybes nares užsibrėžti tikslą, jog įgyvendindama Paryžiaus klimato susitarimą Europos
Sąjunga iki 2050-ųjų taptų neutralaus poveikio klimatui ekonomika.
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20191121IPR67110/europos-parlamentas-skelbia-kritine-klimato-padeti
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/klimato-kaita/20190926STO62270/kaip-neutralizuoti-anglies-dioksido-poveiki-iki-2050-uju


Kitoje rezoliucijoje europarlamentarai pateikė rekomendacijų dėl ES klimato politikos prieš
gruodžio 2–13 d. Madride rengiamą JT bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferenciją
(COP 25) ir paskelbė kritinę klimato ir aplinkos padėtį Europoje.
 
 
 
 
Paryžiaus klimato susitarimas ir ES įsipareigojimai 
 
2016 m. lapkričio 4 d. įsigaliojęs Paryžiaus susitarimas įpareigoja 194 jį pasirašiusias valstybes
ir Europos Sąjungą imtis veiksmų, kad vidutinė pasaulio temperatūra nepadidėtų daugiau kaip 2
laipsniais Celsijaus, palyginti su ikipramoninio laikotarpio temperatūra, bei stengtis, kad ji
nepakiltų daugiau kaip 1,5 laipsnio Celsijaus, kad būtų išvengta katastrofinių klimato kaitos
padarinių.
 
 
Pagal Paryžiaus susitarimą kiekviena šalis privalo išsikelti konkrečius klimato švelninimo tikslus
ir juos įgyvendinti. Pavyzdžiui, ES yra užsibrėžusi, kad iki 2030 m. jos išmetamų šiltnamio efektą
sukeliančių dujų (ŠESD) kiekis sumažėtų bent 40 proc., palyginti su 1990 m.
 
 
Šie įsipareigojimai turi būti atnaujinami kas penkerius metus. Daugelis Paryžiaus susitarimo
šalių, įskaitant ES, pirmąkart apie savo tikslus, vadinamuosius nacionaliniu lygmeniu nustatytus
įpareigojančius veiksmus (angl. NDC), pranešė 2015 m. Todėl atnaujintų, ambicingesnių,
įsipareigojimų švelninti klimato kaitą tikimasi iki 2020 m. pabaigos.
 
 
ES buvo viena pirmųjų, pranešusių apie savo įsipareigojimus iki 2030 m. 40 proc. sumažinti
ŠESD išmetimą, palyginti su 1990 m.
 
ES klimato tikslai 
ES buvo pirmoji, kuri nustatė konkrečius tikslus pagal Paryžiaus susitarimą, žadėdama iki 2030
m. sumažinti išmetamo CO2 kiekį 40 proc., palyginti su 1990 m. lygiu. 
 
2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamentas patvirtino naująjį klimato teisės aktą, kuriuo įteisino
Europos žaliojo kurso politinius įsipareigojimus. Tikimasi, kad ES šį klimato teisės aktą JT
bendrojoje klimato kaitos konvencijoje (COP 26) pristatys kaip ambicingą pasiekimą. 
 
ES įsipareigojo iki 2050 m. užtikrinti neutralų poveikį klimatui – kad būtų išmetama į aplinką ne
daugiau ŠESD nei jų surenkama ar absorbuojama. ES taip pat sieks, kad po 2050 m. ES
pašalintų iš aplinkos daugiau ŠESD negu jų išmeta.
 
Naujuoju įstatymu taip pat įsipareigota iki 2030-ųjų ŠESD išmetimą sumažinti bent 55 proc.
palyginti su 1990 m. padėtimi (ankstesnis tikslas buvo 40 proc.). Savo ruožtu, jei būtų priimtas
būsimasis Europos Komisijos pasiūlymas dėl Žemės ūkio ir miškininkystės reglamento, tai leistų
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20191105IPR65866/cop25-meps-push-for-co2-neutrality-by-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/klimato-kaita/20180905STO11945/klimato-kaitos-padariniai-europoje-infografikas
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/klimato-kaita/20180905STO11945/klimato-kaitos-padariniai-europoje-infografikas
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/klimato-kaita/20180305STO99003/co2-islaku-mazinimas-es-tikslai-ir-veiksmai
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/klimato-kaita/20180305STO99003/co2-islaku-mazinimas-es-tikslai-ir-veiksmai
https://www4.unfccc.int/sites/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
https://www4.unfccc.int/sites/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210621IPR06627/ep-patvirtino-isipareigojima-iki-2050-uju-uztikrinti-neutralu-poveiki-klimatui


dar labiau padidinti anglies dioksido absorbentų kiekį ir iki 2030 m. faktiškai sumažinti minėtų
dujų išmetimą 57 proc.
 
Per pusmetį nuo 2023 m. numatytos pasaulinės Paryžiaus susitarimo peržiūros Europos
Komisija turės pasiūlyti ŠESD mažinimo tikslą 2040-iesiems. Be to, atsižvelgdama į EP
pasiūlymą, Komisija paskelbs, kiek ŠESD ES gali išmesti iki 2050 m., kad nebūtų pažeisti
Paryžiaus susitarime prisiimti įsipareigojimai. Tai bus vienas iš kriterijų 2040 m. tikslui nustatyti.
 
Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., o vėliau kas penkerius metus Komisija įvertins bendrą visų ES
valstybių pažangą ir atskirų šalių priemonių nuoseklumą siekiant ES poveikio klimatui
neutralumo iki 2050 m. Remiantis europarlamentarų pasiūlymu taip pat bus įsteigta mokslinė
Europos klimato kaitos taryba, kuri stebės pažangą ir vertins, ar Europos klimato politika atitinka
numatytus tikslus.
 
 
 
Kuo yra svarbi JT bendroji klimato kaitos konvencija? 
Pirmasis nacionaliniu lygmeniu nustatytų įpareigojančių veiksmų (NDC) atnaujinimas įvyks 2021
m. lapkričio mėn., JT bendrosios klimato konvencijos (COP 26) metu. Dėl COVID-19
pandemijos konvencija buvo atidėta vieneriems metams. Kai kurios šalys vis dar nepateikė savo
NDC planų, tačiau išanalizavus jau gautus duomenis yra aišku, kad, norint pasiekti nustatytus
tikslus, reikės imtis daugiau veiksmų.
 
Pagal Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos 2021 m. pranešimą apie globalinį šiltėjimą, be
skubaus ir didelio masto šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo ribojimo, sumažinti šiltėjimą
1,5 laipsnio Celcijaus ar 2 laipsniais Celcijaus bus nebeįmanoma.
 
 
 
Papildoma informacija
2050 m. ES klimato strategija
EP Tyrimų tarnybos informacija apie JT konferenciją COP 25
Trumpa informacija: JT bendroji klimato kaitos konvencija (COP 26) Glazge
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698752/EPRS_BRI(2021)698752_EN.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642344/IPOL_STU(2019)642344_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/698746/EPRS_ATA(2021)698746_EN.pdf

