
 
UE și acordul de la Paris: către neutralitatea
climatică
 
Înaintea Conferinței ONU  COP 26, obiectivele climatice UE pe termen lung, inclusiv
neutralitatea climatică până în 2050, au devenit obligatorii din punct de vedere juridic.
 

Pe 28 noiembrie 2019, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care se solicită ca UE
să ajungă la neutralitatea climatică până în 2050 ca obiectiv al UE pe termen lung în temeiul
acordului de la Paris și care fixează obiectivul reducerii emisiilor la 55% până în 2030. Într-o
rezoluție separată, Parlamentul European a declarat situația de urgență privind clima. În
decembrie 2019 Comisia Europeană a prezentat foaia de parcurs pentru o Europă neutră din
punct de vedere climatic: Pactul Verde.
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20191121IPR67110/parlamentul-european-declara-situatia-de-urgenta-privind-clima
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20190926STO62270/ce-este-neutralitatea-emisiilor-de-dioxid-de-carbon
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20191121IPR67110/parlamentul-european-declara-situatia-de-urgenta-privind-clima
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20200618STO81513/pactul-verde-un-pas-major-catre-o-uniune-climatic-neutra-si-sustenabila


Acordul de la Paris are ca scop limitarea încălzirii globale la mult sub 2°C și continuarea
eforturilor de limitare a acesteia la 1,5°C pentru a evita consecințele catastrofale ale
schimbărilor climatice. A fost semnat de 194 de țări și Uniunea Europeană. Toate țările UE sunt
semnatare pe cont propriu, dar își coordonează pozițiile și stabilesc obiective comune de
reducere a emisiilor la nivelul UE.
 
Obiective naționale de reducere a emisiilor 
 
Pentru a atinge obiectivul Acordului de la Paris, țările trebuie să își stabilească obiectivele
pentru eforturile lor climatice la fiecare cinci ani, crescând nivelul acțiunilor lor în timp. Aceste
obiective sunt cunoscute sub numele de contribuții determinate la nivel național (CDN).
 
Obiectivele climatice ale UE 
 
UE a fost prima economie importantă care și-a prezentat obiectivul de reducere a emisiilor în
baza acordului de la Paris, promițând să reducă emisiile de CO2 cu 40% până în 2030,
comparativ cu nivelul din 1990.
 
 
În iunie 2021 Parlamentul a adoptat legea climei europene, făcând din angajamentul politic
pentru neutralitate climatică până în 2050 o obligație legală în cadrul Pactului Verde. UE va
promova această lege a climei ca pe o realizare ambițioasă cu ocazia Conferinței ONU asupra
climei COP26.
 
 
 
De ce este importantă COP26? 
 
Prima actualizare a obiectivelor naționale (CDN) va avea loc la COP26, în Glasgow, Regatul
Unit, în noiembrie 2021. Această reuniune internațională a fost amânată cu un an din cauza
pandemiei Covid-19. Totuși, unele țări nu și-au actualizat obiectivele naționale, iar analiza
contribuțiilor deja transmise arată că acțiunile pentru atingerea obiectivelor agreate rămân
insuficiente.
 
 
Conform unui raport al IPCC asupra încălzirii globale din august 2021, fără reduceri imediate și
la scară largă a emisiilor de gaze cu efect de seră, limitarea încălzirii la doar 1,5°C sau chiar
2°C va fi imposibil de atins.
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20180905STO11945/infografic-cum-este-afectata-europa-de-schimbarile-climatice
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20180905STO11945/infografic-cum-este-afectata-europa-de-schimbarile-climatice
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20180305STO99003/reducerea-emisiilor-de-co2-obiective-si-masuri-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20180305STO99003/reducerea-emisiilor-de-co2-obiective-si-masuri-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20180706STO07407/progresul-ue-catre-atingerea-obiectivelor-in-domeniul-schimbarilor-climatice
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210621IPR06627/eurodeputatii-confirma-acordul-privind-neutralitatea-climatica-pana-in-2050
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698752/EPRS_BRI(2021)698752_EN.pdf
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/


Într-o rezoluție aprobată pe 21 octombrie, Parlamentul European și-a exprimat îngrijorarea
legată de faptul că obiectivele anunțate în 2015 la Paris vor rezulta într-o încălzire cu mult peste
3°C până în 2100, comparativ cu nivelul din epoca pre-industrială. Deputații au cerut tuturor
statelor din grupul G20 să dea un exemplu la nivel global angajându-se să atingă neutralitatea
climatică cel târziu până în 2050.
 

Aflați mai multe despre negocierile internaționale în domeniul schimbărilor climatice din
infograficul nostru.
 

43%
dintre cetățeni consideră că acțiunile de combatere a schimbărilor
climatice  ar  trebui  să  fie  prioritatea  principală  a  Parlamentului
European

Termeni cheie
• UNFCCC: Convenția cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice - a intrat în vigoare
în 1994: în cadrul acesteia au fost aprobate Acordul de la Paris și Protocolul de la Kyoto

• COP: Conferința părților la UNFCCC - se reunește în fiecare an pentru a dezbate despre cum
pot fi realizate obiectivele Convenției

• NDC: contribuții determinate la nivel național - obiective pe care trebuie să le fixeze la fiecare
cinci ani țările semnatare ale Acordului de la Paris.

Mai multe informaţii
Pe scurt: Conferința asupra schimbărilor climatice din Glasgow COP26
Pe scurt: adoptarea legii europene a climei (EN)
Urmăriți înregistrarea interviului cu Pascal Canfin, președintele comisiei pentru mediu
Strategia pe termen lung pentru 2050 - site-ul Comisiei Europene
Negocieri climatice internaționale: Conferința ONU COP25 privind schimbările climatice de la
Madrid
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/press-tool-kit/5/surveys-in-all-member-states
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/press-tool-kit/5/surveys-in-all-member-states
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/press-tool-kit/5/surveys-in-all-member-states
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/press-tool-kit/5/surveys-in-all-member-states
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20211014IPR14913/cresterea-ambitiilor-in-vederea-obtinerii-unui-rezultat-puternic-in-cadrul-cop26
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20180404STO00910/infografic-istoria-negocierilor-pentru-combaterea-schimbarilor-climatice
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20180404STO00910/infografic-istoria-negocierilor-pentru-combaterea-schimbarilor-climatice
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
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/882477809039444/?__cft__[0]=AZXQvlL2ZrLTBQiX6eqOFzUJmPtgaq0do6OmNSnPVaSTJphOyy_Ef2jpHCcd6r3PHEKUNrQKE8Sok-PerSkV5Nl2mB6P6ZJ8MtszMFRckD0jtAUgUnzH1HCZf8-NWP-3EBENjKDd2phgEK2yQi6K8tBFJGFghqPC2mPy_if2jqsdzdAF9Ild2eI5Ncl9EjzDdWA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_ro
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642344/IPOL_STU(2019)642344_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642344/IPOL_STU(2019)642344_EN.pdf

