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Klimato apsaugos politika ir jos tikslai  

1 Klimato švelninimo aktualumas 

  Daugiau CO2 buvo išmesta nuo 1988 nei laikotarpiu tarp 

1750 ir 1988! 

 Gyventojų skaičius, ekonomika ir pramonė vis dar  

auga, taigi didėja ir bendras šiltnamio efektą suke 

liančių dujų (ŠESD) išmetimo lygis 

 Klimato kaitos poveikis yra nenuspėjamas 

 Dideli pasaulio plotai žmonėms gali tapti netinkami gyventi 

 Šiandien būtinos drastiškos klimato švelninimo 

pastangos! 

2 ES Klimato veiksmai 

 2000 birželis: Europos Komisija pradėjo pirmąją Europos klimato kaitos programą (ECCP) 

 Šiandien: Pagrindiniai klimato ir energetikos tikslai pateikti 

o 2020 Klimato ir energetikos pakete 

o 2030 Klimato ir energetikos sistemoje 

o 2050 ilgalaikėje strategijoje 

 2020 sausis: Europos žalioji sutartis  

o 2050 ES siekia turėti nulines grynąsias ŠESD emisijas! 

o Anglies surinkimas ir saugojimas (CCS) neišvengiamoms emisijoms  

o Europa siekia stengtis išlaikyti pasaulinį atšilimą 1,5°C, lyginant su priešindus-

triniu laikotarpiu 

o Energetinis saugumas, tvarus klestėjimas ir socialinis teisingumas  

 Pasiūlymai Europos Klimato įstatymui 2020 kovo 4 d 2020 

 

ES tikslai 2020 2018  2030 2050 

Pilnas ŠESD emisijų sumažinimas 

(lyginant su 1990) 

20% 23%* 

(pasiekta) 

40% ** 

55% 

100% 

Atsinaujinanti energija 20% 
 

32% 
 

Energijos efektyvumas 20% 
 

32,5% 
 

*     Matuojant emisijų sumažėjimą pagal 

** Komisijos pasiūlymas dėl  Europos klimato įstatymo siūlo padidinti šį tikslą iki 50-55% to 
2020 gruodžio 10/11 Europos Taryba užsidavė naują tikslą sumažinti grynas šiltnamio dujų emisijas ES bent 55 % iki 2030. 

pav.: Penktadieniai skirti būsimiems protestams, šaltinis: 
NiklasPntk [1]/ 
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2.1 Priemonės 

Finansinė parama: 

 20 % nuo ES biudžeto išleidžiama su klimatu susijusiems klausimams 

 Tarptautinė parama plėtrai kovoja su visuotine klimato kaita 

 EU Interreg projektai, susiję su CO2 mažinimu 

Reglamentavimas:  

 ES prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistema (“ATL”)  

o Visoje ES, mažina ŠESD emisijas iš didelės galios įrenginių, kaip elektrinės  

 Valstybių narių Dalinimosi emisijomis pastangos sprendimas (“ESD”)  

o Nacionaliniai tikslai apima kitus sektorius kaip pastatai, transportas, žemės ūkis  

 Valstybių narių įsipareigojimas paremti atsinaujinančią energiją ir didinti energijos 

vartojimo efektyvumą, įgyvendinant Nacionalinius energetikos ir klimato srities veiksmų 

planus (NEKSVP) 

3 Progresas ir tendencijos 

 ES jau viršijos savo ŠESD emisijų mažinimo tikslus iki 2018 metų, pasiekusi 23 % sumažėjimą, 

lyginant su 1990. 

 Emisijos iš ES ATL sumažėjo 4,1 % tarp 2017 ir 2018, kitos emisijos sumažėjo 0.9 % po tris me-

tus trukusio nedidelio augimo. 

 Numatoma, kad kai kurios šalys vis dar išlis žemesniame nei jos 2020 m. tikslai lygyje, tame 

tarpe Vokietija ir Lenkija 

 Dabartinės politikos nuo 2019 m. NEKSVP galėtų vesti prie  25 % mažinimo (tikslas 30 %) per 

ESD. 
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