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KREIPIMASIS DĖL KOVO 4 D. APLINKOS TARYBOS DISKUSIJOS
DĖL PARYŽIAUS KLIMATO KAITOS SUSITARIMO
2015 m. gruodžio mėn. Paryžiuje pasiektas tarptautinis susitarimas dėl klimato kaitos,
kuriuo pasaulio valstybės sutarė imtis ryžtingų veiksmų bei drauge siekti, kad pasaulinis
atšilimas neviršytų 1,5°C, bei iki nulio sumažinti suminius šiltnamio efektą sukeliančių dujų
(ŠESD) išmetimus antroje šio amžiaus pusėje. Susitarimas skatina transformuot energetikos
sektorių ir visiškai atsisakyti iškastinio kuro.
Š. m. kovo 4 d. Aplinkos taryboje bus diskutuojama kaip dėl Paryžiaus susitarimo turi
būti keičiama Europos Sąjungos (ES) vidaus politika. Mes, Lietuvos nevyriausybinės
organizacijos, raginame, kad būtų palaikytas ir sustiprintas Paryžiaus konferencijoje pasiektas
sutarimas. Būtent ES kitoms šalims duos signalą ar susitarimas taps aktyviais valstybių
veiksmais, tad nuosaikios pozicijos laikymasis neperžiūrint klimato kaitos ir energetikos
tikslų būtų žlugdančiu pavyzdžiu. Įsipareigojimus peržiūrėti yra būtina, nes dabartinai
valstybių klimato kaitos veiksmų planai yra nepakankami. Net įgyvendinus šiuose planuose
numatytas priemones pasaulinė temperatūra vis dar gali pavojingai pakilti 3°C ar net daugiau,
o tai visiškai neatitinka saugaus klimato kaitos problemos sprendimo.
Tam, kad ES laikytųsi Paryžiaus susitarimo, Aplinkos tarybos išvadose turi
atsispindėti šios trys pagrindinės nuostatos:
1. Ilgalaikių tikslų stiprinimas (2(a) ir 4.1 Paryžiaus susitarimo punktai)
Dėl reikalavimo sustiprinti pastangas, kad pasaulinis atšilimas neviršytų 1,5°C yra
būtina iš naujo įsivertinti ES klimato kaitos ir energetikos politiką. ES tikslas iki 2050 m.
sumažinti ŠESD išmetimus ES viduje iki 80 proc. turi būti peržiūrėtas, nes yra nepakankamas
Paryžiaus susitarimui. Tam, kad šio amžiaus antrojoje pusėje suminiai išmetimai sumažėtų
iki nulio, reikia, kad dauguma ES sektorių savo išmetimus sumažintų iki nulio per ateinančius
du dešimtmečius. ES skubiai turi pasitvirtinti planą kaip iki 2050 m. visiškai atsisakyti
anglies, dujų ir naftos.
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2. Peržiūrėti nepakankamus trumpalaikius klimato kaitos tikslus (17–24 Paryžiaus
susitarimo punktai)
Dabartiniai valstybių klimato kaitos planai ir įsipareigojimai yra nepakankami, tad
svarbu, kad visos šalys skubiai peržiūrėtų savo klimato kaitos tikslus ir taip pasiruoštų
2018 metais numatytam Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos
įsipareigojimų peržiūrėjimui. Tam, kad ES klimato kaitos ir energetikos politika būtų
suderinta su Paryžiaus susitarimu, dabartiniai ES tikslai iki 2030 m. turi būti peržiūrėti ir
sugriežtinti. Labiausiai tinkama būtų tai padaryti persvarstant 2030 m. klimato kaitos ir
energetikos paketą.
3. Finansinių srautų perskirstymas (2(c) Paryžiaus susitarimo punktas)
Tam, kad visi finansiniai srautai atitiktų ir neprieštarautų siekiams mažinti ŠESD
išmetimus ir skatintų darnų vystymąsi atsižvelgiant į klimato kaitos iššūkius, ES pirmiausia
turi perskirstyti tuos finansinius srautus, kurie kuria kliūtis išmetimų mažinimui. Būtina
skubiai atisakyti subsidijų iškastiniam kurui ir daug ŠESD išmetimų generuojančios
infrastruktūros finansavimo mokesčių mokėtojų pinigais.
Kreipimąsi pasirašiusių organizacijų nuomone ambicingas klimato kaitos problemų
sprendimas ir perėjimas prie atsinaujinančios energetikos atitinka ilgalaikius Lietuvos
interesus, skatina šalies ekonomiką ir prisideda prie energetinio saugumo užtikrinimo.

VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras
Bendrija „Atgaja“
VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“
VšĮ „Darnaus vystymosi centras“
VšĮ „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“
Lietuvos gamtos fondas
Lietuvos ornitologų draugija
Lietuvos vartotojų institutas
VšĮ „Mes Darom“
Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma
Susivienijimas Žali.lt
VšĮ „Žaliosios politikos institutas“

Inga Ringailaitė, VšĮ „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“, tel. 868660050, inga@dvi.lt
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