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Žaliasis susitarimas: klimatui neutrali ir tvari ES

Europos žaliasis kursas yra ES atsakas į klimato krizę. Skaitykite daugiau apie klimatui 
neutralios ES planą.

Videoreportažas
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/green-deal-fit-for-55-climate-law-what-are-they_N01_AFPS_220715_GDEX_ev

2019 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamentas paskelbė kritinę klimato padėtį bei paragino 
visomis ES politikos priemonėmis siekti, kad klimato šilimas neviršytų 1.5 °C. Tų pačių metų 
gruodį Europos Komisija pristatė „Europos žaliąjį kursą“– planus iki 2050 m. pasiekti, kad ES 
taptų klimatui neutrali. 
 

Europos Sąjungos atsakas į klimato krizę

Europos žaliojo susitarimo tikslų įgyvendinimas ir 
naudos 
 
ES klimato teisė
Europos Parlamentas patvirtino naująjį klimato teisės aktą 2021 m. birželio 24 d.

Šiuo aktu ES įsipareigojo iki 2030 m. 55 proc. sumažinti išmetamų teršalų kiekį ir iki 2050 m. 
užtikrinti neutralų poveikį klimatui – kad į aplinką būtų išmetama ne daugiau ŠESD nei jų 
surenkama ar absorbuojama.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/green-deal-fit-for-55-climate-law-what-are-they_N01_AFPS_220715_GDEX_ev
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_19_6691
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/klimato-kaita/20180703STO07129/europos-sajungos-atsakas-i-klimato-kaita
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210621IPR06627/ep-patvirtino-isipareigojima-iki-2050-uju-uztikrinti-neutralu-poveiki-klimatui


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 
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. Remiantis europarlamentarų 
pasiūlymu taip pat bus įsteigta mokslinė Europos klimato kaitos taryba, kuri stebės pažangą ir 
vertins, ar Europos klimato politika atitinka numatytus tikslus. 
 

Pasirengimo įgyvendinti 55 proc. tikslą priemonių 
rinkinys
 
Tam, kad ES pasiektų savo 2030 m. tikslą, 2021 m. Komisija pasiūlė naujų ir persvarstytų teisės 
aktų paketą, vadinamą pasirengimo įgyvendinti 55 proc. tikslą priemonių rinkiniu. Šiame 
rinkinyje bus peržiūrėti ES klimato ir energetikos teisės aktai, įskaitant pasiūlymus dėl prekybos 
taršos leidimais, pastangų pasidalijimo tarp ES šalių,žemės naudojimo sektoriaus ir 
miškininkystės, atsinaujinančios energijos ir energijos vartojimo efektyvumo. Pasiūlymai 
Parlamente bus svarstomi 2022 m. 
 

Pramonės, transporto ir kitų sektorių išlakų mažinimas
 
Pirmoje 2023 m. pusėje EP patvirtino tekstus dėl:

apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos reformos;• 
pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmo įvedimo siekiant stabdyti ES 
bendrovių polinkį perkelti veiklą į valstybes, mažiau ribojančias taršą;

• 

nacionalinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslų tuose 
sektoriuose, kurie nėra įtraukti į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, tokių 
kaip transportas, žemės ūkis, pastatai ir atliekų šalinimas;

• 

pasiūlymo užtikrinti, kad nauji automobiliai ir vanai nuo 2035 m. neišskirtų į aplinką 
CO2 teršalų;

• 

lėktuvų ir laivų išmetamų teršalų mažinimo.• 
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/klimato-kaita/20190926STO62270/kaip-neutralizuoti-anglies-dioksido-poveiki-iki-2050-uju
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/klimato-kaita/20190926STO62270/kaip-neutralizuoti-anglies-dioksido-poveiki-iki-2050-uju
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/package-fit-for-55
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/klimato-kaita/20170213STO62208/apyvartiniu-tarsos-leidimu-prekybos-sistemos-reforma-trumpai
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/klimato-kaita/20170213STO62208/apyvartiniu-tarsos-leidimu-prekybos-sistemos-reforma-trumpai
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/klimato-kaita/20180208STO97442/siltnamio-efekta-sukelianciu-duju-kiekio-mazinimas-2030-m-tikslai
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/klimato-kaita/20170711STO79506/klimato-kaita-miskai-i-pagalba-salinant-anglies-dvidegini-is-atmosferos
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/klimato-kaita/20170711STO79506/klimato-kaita-miskai-i-pagalba-salinant-anglies-dvidegini-is-atmosferos
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/energetikos-sajunga/20180109STO91387/svari-energija-es-atsakas-i-klimato-kaita
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/klimato-kaita/20170213STO62208/apyvartiniu-tarsos-leidimu-prekybos-sistemos-reforma-trumpai
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/klimato-kaita/20210303STO99110/ep-siekia-apmokestinti-es-importa-anglies-dioksido-mokesciu
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/klimato-kaita/20180208STO97442/siltnamio-efekta-sukelianciu-duju-kiekio-mazinimas-2030-m-tikslai
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/klimato-kaita/20180920STO14027/nauji-automobiliu-ir-vanu-tarsos-reikalavimai-klausimai-ir-atsakymai
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/klimato-kaita/20180920STO14027/nauji-automobiliu-ir-vanu-tarsos-reikalavimai-klausimai-ir-atsakymai
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20220610STO32720/lektuvu-ir-laivu-ismetamu-tersalu-mazinimas-es-veiksmai


 
Artimiausiais mėnesiais europarlamentarai ketina balsuoti dėl galutinių kuro infrastruktūros, 
aviacinio ir jūrinio kuro bei atsinaujinančios energijos peržiūrų. 
 
Skaitykite daugiau apie CO2 išlakų mažinimą: ES tikslus ir politiką. 
 

ES lėšos, skirtos remti namų ūkius žaliojo perėjimo metu
Parlamentas patvirtino:

socialinio klimato fondą, skirtą padėti pažeidžiamiems namų ūkiams, smulkiems 
verslams ir transporto naudotojams, kurie ypač kenčia nuo energijos ir transporto 
nepritekliaus;

• 

fondą, skirtą sąžiningam energijos perėjimui užtikrinti, finansuojamą aukcione 
parduodant leidimus, gautus iš apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos 
atnaujinimo.

• 

Videoreportažas
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliament-and-the-european-green-deal_N01-PUB-200623-GREE_ev

Žiedinės ekonomikos skatinimas
2020 m. kovą Komisija taip pat pristatė naują žiedinės ekonomikos veiksmų planą, kuriame 
pateikiamos naujos su visu gaminių gyvavimo ciklu susijusios iniciatyvos, kuriomis siekiama 
modernizuoti ir pertvarkyti mūsų ekonomiką kartu apsaugant aplinką. Priemonės apims:

elektros ir elektroninė įrangą;• 
akumuliatorius ir transporto priemonės;• 
maisto produktus ir pakuotes;• 
tekstilės gaminius;• 
statybą ir pastatus;• 
maisto grandinę. 
 

• 

2022 m. lapkritį Europos Komisija pasiūlė naujas visoje ES galiojančias pakuočių taisykles. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/klimato-kaita/20180305STO99003/co2-islaku-mazinimas-es-tikslai-ir-politika
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/klimato-kaita/20220519STO30401/socialinis-klimato-fondas-ep-idejos-teisingam-energijos-perejimui
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/klimato-kaita/20220519STO30401/socialinis-klimato-fondas-ep-idejos-teisingam-energijos-perejimui
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliament-and-the-european-green-deal_N01-PUB-200623-GREE_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/ziedine-ekonomika/20210128STO96607/kaip-iki-2050-m-es-gali-pereiti-prie-visiskai-ziedines-ekonomikos
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/ziedine-ekonomika/20201208STO93325/elektros-ir-elektronikos-atliekos-es-faktai-ir-skaiciai-infografikas
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/ziedine-ekonomika/20201208STO93327/tekstiles-gamybos-ir-atlieku-poveikis-aplinkai-infografikas


ES susitarė dėl bendro įkroviklio tipo. Iki 2024 m. pabaigos USB-C tipo jungtis taps įprastu 
daugumos elektroninių prietaisų įkrovikliu ES. Iki 2026 m. balandžio 28 d. nešiojamieji 
kompiuteriai taip pat turės būti aprūpinti USB-C tipo jungtimi. 
 
2023 m. kovą Komisija pateikė naują pasiūlymą, kuriuo skatinamas prekių taisymas ir 
pakartotinis naudojimas. Pagal teisinę garantiją pardavėjai turėtų taisyti gaminius, nebent juos 
pakeisti būtų pigiau.

 
2022 m. rugsėjį EP nariai patvirtino savo poziciją dėl ES pramonės strategijos, kuria siekiama 
padėti verslams spręsti COVID-19 padarinius ir sklandžiai pereiti prie ekologiškesnės, žiedinės 
ekonomikos. 2021 m. lapkritį EP ragino ruošti detalesnę ES strategiją dėl svarbiausiųjų žaliavų, 
siekiant sumažinti ES priklausomybę nuo šių žaliavų importo. 2023 m. kovo mėn. Komisija 
pasiūlė ES aktą dėl svarbiausiųjų žaliavų. 
 
Žiedinės ekonomikos link: nauji ES atliekų perdirbimo tikslai

ES kyla į kovą su plastiko šiukšlėmis 

Tvari maisto sistema
Maisto sistema daro didelę įtaką aplinkai. Nors ES žemės ūkis yra vienintelis sektorius visame 
pasaulyje, kuriame išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis sumažėjo (20 proc. nuo 
1990 m.), ji vis dar išskiria apie 10 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio.

2020 m. gegužės 20 d. Europos Komisija pristatė strategiją „Nuo ūkio iki stalo“, kurios tikslas – 
sąžininga, patikima ir aplinkai palanki maisto sistema. Nauja strategija bus sudarytos sąlygos 
pereiti prie tvarios ES maisto sistemos, kuria bus užtikrinamas aprūpinimas maistu ir galimybė 
maitintis sveikais iš sveikos planetos išteklių gautais produktais. Tai padės sumažinti ES maisto 
sistemos poveikį aplinkai ir klimatui ir sustiprinti jos atsparumą, taip apsaugant piliečių sveikatą 
ir ekonominės veiklos vykdytojų pragyvenimo šaltinius. 
 
2021 m. spalį EP pritarė strategijai „Nuo ūkio iki stalo“ ir pasiūlė rekomendacijas, kaip šią 
strategiją padaryti tvaresne. EP pabrėžė, kad pasirengimo įgyvendinti 55 proc. tikslą priemonių 
rinkinys turėtų įvardinti ambicingus išmetamųjų teršalų žemės ūkyje tikslus.

Pesticidai maiste: kaip EP padeda užtikrinti maisto saugą
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0329_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/economy/20201112STO91445/ep-siekia-naujos-es-pramones-strategijos
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/ziedine-ekonomika/20211118STO17611/tvarus-svarbiausiuju-zaliavu-tiekimas-es-pramonei
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0160
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/ziedine-ekonomika/20170120STO59356/ziedines-ekonomikos-link-nauji-es-atlieku-perdirbimo-tikslai
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/kova-su-tarsa-plastiku/20180830STO11347/es-kyla-i-kova-su-plastiko-siukslemis
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/klimato-kaita/20180301STO98928/infografikas-siltnamio-duju-islakos-pagal-salis-ir-sektorius
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20200519STO79425/tvarios-maisto-sistemos-link-es-strategija
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20211014IPR14914/nuo-ukio-iki-stalo-europarlamentarai-ragina-valgyti-sveikiau-ir-tausoti-aplinka
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/es-sveikatos-politika/20190117STO23722/pesticidai-maiste-kaip-ep-padeda-uztikrinti-maisto-sauga


Kova su klimato kaitq yra ES prioritetas

Biologinė įvairovė
Milijonui augalų ir gyvūnų rūšių pasaulyje gresiant pavojui išnykti, ES taip pat rengia priemones 
biologinei įvairovei išsaugoti. 2020 m. gegužę pristatyta ES biologinės įvairovės strategija iki 
2030 m. yra skirta kovoti su pagrindiniais biologinės įvairovės nykimo veiksniais ją saugant ir 
atkuriant, skatinant įvairių aplinkos, ekonomikos ir socialinių sričių pokyčius. Parlamentas savo 
poziciją priėmė 2021 m. birželį.

Parlamentas patvirtino naujas taisykles, įpareigojančias įmones užtikrinti, kad Europos rinkoje 
parduodami produktai niekur pasaulyje neprisidėjo prie miškų naikinimo ar nykimo. 
 

Perėjimo prie žaliosios ekonomikos finansavimas
2020 m. sausį, praėjus šiek tiek daugiau nei mėnesiui nuo Europos žaliojo kurso pristatymo, 
Europos Komisija pristatė teisėkūros pasiūlymą dėl jo finansavimo. Europos žaliojo kurso 
investicijų planas skirtas bent 1 000 milijardų eurų tvarių viešųjų ir privačių investicijų sutelkimui 
per ateinantį dešimtmetį. 
 
Naujojo Teisingos pertvarkos mechanizmo sugeneruotomis lėšomis būtų finansiškai remiami 
labiausiai perėjimo prie žaliosios ekonomikos paveikti regionai, pavyzdžiui, labai priklausantys 
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/gyvunu-gerove-ir-apsauga/20200519STO79424/nykstancios-augalu-ir-gyvunu-rusys-europoje-faktai-ir-skaiciai
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20200109STO69929/biologines-ivairoves-nykimas-kas-tai-ir-kodel-tai-svarbu
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/animal-welfare-and-protection/20200519STO79422/how-to-preserve-biodiversity-eu-policy-video
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/klimato-kaita/20221019STO44561/misku-naikinimo-priezastys-ir-kaip-es-jas-sprendzia
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/klimato-kaita/20200109STO69927/trilijono-vertes-klimato-politikos-finansavimo-planas-europai
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/klimato-kaita/20200109STO69927/trilijono-vertes-klimato-politikos-finansavimo-planas-europai


nuo iškastinio kuro. 
 
2020 m. lapkričio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos derybininkai pasiekė kompromisą dėl 
2021–2027 m. ilgalaikio ES biudžeto bei 750 mlrd. eurų vertės ekonomikos atkūrimo paketo. EP 
užtikrino, kad į susitarimą įtrauktas teisiškai įpareigojantis naujų nuosavų išteklių įdiegimo 
planas. Jame nuo 2021 m numatytas plastiko mokestis, nuo 2023 m. – išmetamųjų teršalų 
prekybos sistemos įnašas, kuris galbūt bus susietas su anglies dioksido importu. 
 
2020 m. gegužę Komisija pateikė pasiūlymą dėl viešojo sektoriaus paskolų priemonės, kuria 
bus skatinamos viešojo sektoriaus institucijų investicijos, kuriomis remiamas perėjimas prie 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos intensyviai anglis naudojančiuose ir daug anglies 
dioksido išmetančiuose regionuose. EP nariai jai pritarė 2021 m. birželį. 
 
Siekiant paskatinti perėjimą prie ekologiškų investicijų ir užkirsti kelią, situacijomis, kai projektai 
yra pristatomi kaip ekologiški, tačiau iš tikrųjų tokie nėra, 2020 m. birželio 16 d. EP pritarė 
taisyklėms, apibrėžiančioms ekologiškų investicijų kriterijus. 
 
2020 m. lapkričio mėnesį EP pažymėjo būtinybę užtikrinti valstybių perėjimą prie žiedinės ir 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos.

Papildoma informacija
Europos Komisija: Europos žaliasis kursas
Teisėkūros procedūra
Peržiūrėkite mūsų tiesioginę „Facebook“ transliaciją su EP Aplinkos komiteto pirmininku Pascal 
Canfin
Interaktyvus infografikas apie ES klimato veiksmus

LT Komunikacijos generalinis direktoratas
Europos Parlamentas - atstovas spaudai: Jaume Duch Guillot
Susisiekti: webmaster@europarl.eu

Straipsnis

6 I 6

https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/economy/20220610STO32721/ekonomikos-gaivinimo-planai-protingas-pinigu-naudojimas-demokratine-prieziura
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_930
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200615IPR81229/europos-parlamentas-patvirtino-ekologisku-investiciju-kriterijus
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20201109IPR91117/zaliasis-kursas-ep-siekia-daugiau-investiciju-i-tvaruma
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20201109IPR91117/zaliasis-kursas-ep-siekia-daugiau-investiciju-i-tvaruma
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lt
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/882477809039444/
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/882477809039444/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/climateaction/
mailto:webmaster@europarl.eu
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