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P R E Z A N T I M
"Albanian Green Academy 2021” u zhvillua në datat

10-12 shtator dhe 1-3 tetor. Ajo u nda në dy faza.

Tema dhe fokusi kryesor i fazes së parë të akademisë

ishte “Marrëveshja e Gjelbër Evropiane”. Tema dhe

fokusi kryesor i fazes së dytë të akademisë ishte

“Ndryshimet Klimatike”.

Në këtë seri trajnimesh 6-ditore, temat e

Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane dhe

Ndryshimeve Klimatike u trajtuan në kontekstin e

kushteve kombëtare dhe evropiane. Një objektiv

shumë i rëndësishëm i këtij projekti ishte bashkimi,

pajisja me informacion dhe ndërtimi i bashkëpunimit

midis grupeve të ndryshme për një shoqëri

ambientaliste.



Sesioni i parë: Marrëveshja e Gjelbër Europiane

Hyrje e Përgjithshme 
mbi Marrëveshjen e Gjelbër Evropiane

Marrëveshja e Gjelbër Europiane paraqet një udhërrëfyes për ta bërë
ekonominë e BE-së të qëndrueshme duke i kthyer sfidat klimatike dhe
mjedisore në mundësi në të gjitha fushat e politikave. Marrëveshja e Gjelbër
Evropiane synon të nxisë përdorimin efikas të burimeve duke lëvizur në një
ekonomi të pastër dhe qarkulluese, për të ndaluar ndryshimin e klimës,
humbjen e biodiversitetit dhe për të zvogëluar ndotjen. E prezantuar në
dhjetor 2019, objektivi kryesor i Marrëveshjes së Gjelbër të BE-së është që BE
të bëhet kontinenti i parë neutral ndaj klimës deri në vitin 2050, duke
rezultuar në një mjedis më të pastër, energji më të përballueshme, transport
më të zgjuar, punë të reja dhe një cilësi më të mirë të jetës në përgjithësi.Ajo
përshkruan investimet e nevojshme dhe mjetet e financimit në dispozicion,
dhe shpjegon se si të sigurohet një tranzicion i drejtë dhe gjithëpërfshirës.
Marrëveshja e Gjelbër Evropiane mbulon të gjithë sektorët e ekonomisë,
veçanërisht transportin, energjinë, bujqësinë, ndërtesat dhe industritë si
çeliku, çimentoja, TIK, tekstilet dhe kimikatet.

Objektivat kryesore të Marrëveshjes së Gjelbër të BE-së
1. Klima/ Ndotja:
- Zero emetime neto te gazeve sere.
-“Një tranzicion i drejtë dhe i drejtë për të gjitha komunitetet dhe
punëtorët” --“ajri dhe uji i pastër, qendrueshmeria (pershtatja ndaj) ndryshimeve
klimatike dhe komunitetit, ushqimi i shëndetshëm, mjedis i qëndrueshëm” - për
të gjithë.
2. Punesimi:
- “Miliona vende pune te mira dhe me rroge te larte”
- “prosperitet dhe siguri financiare per te gjithe”
3. Barazia:
- “Parandalimi, ndalimi dhe riparimi i shtypjes historike të popujve autoktonë,
komuniteteve me ngjyrë, komuniteteve migrante, komuniteteve të
deindustrializuara, komuniteteve rurale të shpopulluara, të varfërve, punëtorëve
me të ardhura të ulëta, grave, të moshuarve, të pa strehuarve, njerëzve me aftësi
të kufizuara dhe të rinj ”.



Marrëveshja e Re
100% energji e pastër.
Rinovimi i infrastrukturës.
Ulja e ndikimeve klimatike.
Sigurim i ujit të pastër.
Zgjerimi i transportit te pastër.
Rikonceptimi me inovacion ndërtesat.
Rritje masive e teknologjise se pastër ne prodhim.
Rijetesimi i ekosistemeve dhe pastrimi I mbetjeve te rrezikshme.

Financimi i Marrëveshjes së Gjelbër të BE-së
TFinancimi i propozuar i Marrëveshjes së Gjelbër të BE-së është përcaktuar në
Planin e Investimeve. Ai përfshin dy rryma kryesore financimi me një total prej 1
trilion €. Mbi gjysma e buxhetit, 528 miliardë euro, do të vijnë drejtpërdrejt nga
buxheti i BE-së dhe Sistemi i Tregtimit të Emisioneve të BE-së. Pjesa e mbetur do të
sigurohet nga programi InvestEU, i cili kombinon 279 miliardë euro nga sektori
publik dhe privat deri në vitin 2030 dhe 114 miliardë euro nga bashkëfinancimi
kombëtar. Këshilli Evropian i Inovacionit ka caktuar gjithashtu një buxhet prej 300
milionë eurosh për të investuar në inovacionet e krijimit të tregut që kontribuojnë
në qëllimet e Marrëveshjes së Gjelbër të BE-së.
Në Marrëveshjen e Gjelbër të BE-së pranohet se tranzicioni mund të ketë sukses
vetëm nëse kryhet në mënyrë të drejtë dhe gjithëpërfshirëse. Si rezultat, propozohet
një mekanizëm i drejtë tranzicioni që fokusohet ekskluzivisht në rajonet dhe
sektorët që janë më të prekur nga tranzicioni. Ai bazohet në buxhetin e BE-së dhe
programin InvestEU për të gjeneruar 100 miliardë euro fonde. Kjo do të jetë e
disponueshme për rajonet dhe sektorët që varen nga lëndët djegëse fosile ose
proceset me intensitet karboni.

Veprimi klimatik
Midis 1990 dhe 2018, emetimet e gazeve serrë në BE u reduktuan me 23 për
qind. Një objektiv qendror i Marrëveshjes së Gjelbër të BE-së është të
përcaktojë trajektoren që BE të jetë neutrale ndaj klimës deri në vitin 2050. Si
një moment historik drejt këtij objektivi, Komisioni i BE-së propozoi një objektiv
të vitit 2030 për të reduktuar emetimet e gazeve serrë me 55 për qind në
krahasim me vitin 1990. Ky objektiv i vitit 2030 propozohet të pasqyrohet në
Ligjin Evropian për Klimën, i cili gjithashtu do të përfshijë në legjislacion
objektivin e neutralitetit klimatik të vitit 2050 të Marrëveshjes së Gjelbër të BE-
së.
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Energji e pastër
Prodhimi dhe përdorimi i energjisë në të gjithë sektorët ekonomikë përbën
aktualisht më shumë se 75 për qind të emetimeve të gazeve serrë të BE-së.
Fusha e politikës së Energjisë së Pastër synon të zvogëlojë këtë shifër duke
zhvilluar një sektor energjetik të bazuar kryesisht në burimet e rinovueshme dhe
një treg të integruar, të ndërlidhur dhe të dixhitalizuar të energjisë në BE.
Strategjia e energjisë së rinovueshme inkurajon investimin deri tani prej gati 800
miliardë eurosh. Strategjia e miratuar promovon inovacionin e hidrogjenit të
pastër dhe instalimin e elektrolizuesve të hidrogjenit. Strategjia përfshin një
synim për të instaluar të paktën 6 GW elektrolizues të gjelbër të hidrogjenit
brenda BE-së, duke prodhuar deri në 1 milion ton hidrogjen deri në vitin 2024.
Paketa "Energji e pastër për të gjithë evropianët" do të lehtësojë strategjinë e
integrimit të sistemit energjetik, e cila synon të përmirësojë koordinimin e
planifikimit dhe funksionimit të sistemit energjetik 'në tërësi'.
Së bashku, këto iniciativa të BE-së do të punojnë në sinergji për të hedhur
themelet për sistemin energjetik të dekarbonizuar të BE-së.

Industria e qëndrueshme

 

Aktualisht, industria përbën 20 për qind të emetimeve të gazeve serrë të BE-së.
Prandaj, Marrëveshja e Gjelbër e BE-së përfshin veprime për të forcuar përpjekjet e
dekarbonizimit, duke filluar nga qëndrueshmëria e produktit deri te furnizimi i lëndëve
të para. Plani i veprimit për ekonominë qarkore i miratuar paraqet iniciativa për të
rritur kohëzgjatjen e një produkti me qëllim zbutjen e presionit mbi burimet natyrore.
Ai përfshin një politikë të qëndrueshme të produkteve, e cila rregullon përmirësimin e
ripërdorimit të produktit, riparueshmërinë dhe integrimin e përmbajtjeve të ricikluara.
Qëllimi i Strategjisë Industriale të BE-së të është të zhvillojë tregje për produkte
neutrale dhe rrethore për klimën dhe të inkurajojë tranzicionin dixhital në BE.
Marrëveshja e Gjelbër e BE-së vë në dukje se këto masa janë të nevojshme për të
siguruar furnizimin e lëndëve të para kritike të nevojshme për teknologjitë e pastra si
hidrogjeni i pastër, qelizat e karburantit dhe lëndët djegëse të tjera alternative, ruajtja e
energjisë dhe kapja, magazinimi dhe shfrytëzimi i karbonit.
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Në lidhje me bateritë, propozimi i Komisionit Evropian për bateritë e
qëndrueshme dhe një rregullore për bateritë dhe mbeturinat e baterive synon të
forcojë qëndrueshmërinë e zinxhirëve të furnizimit dhe të përmirësojë riciklimin
e baterive industriale, automobilave, automjeteve elektrike dhe portative të
vendosura në treg në BE. Propozimet përfshijnë objektiva të zgjeruara të
riciklimit, kërkesat e raportimit të gjurmëve të karbonit, kalimin në kufizimet e
intensitetit të karbonit, si dhe kujdesin e duhur të zinxhirit të furnizimit.

Ndërtesat dhe rinovimet

 

Ndërtesat janë përgjegjëse për afërsisht 40 për qind të konsumit të energjisë së BE-së
dhe 36 për qind të emetimeve të gazeve serrë nga energjia. Objektivat e Marrëveshjes
së Gjelbër të BE-së kërkojnë ndërtesa dhe sektorë ndërtimi më të paster. Vala e
Rinovimit është një strategji për të rinovuar ndërtesat për të rritur efikasitetin e tyre
energjetik. Ai i jep përparësi dekarbonizimit të ngrohjes dhe ftohjes, duke trajtuar
stokun e ndërtesave me performancën më të keqe dhe rinovimin e ndërtesave publike
si shkollat   dhe spitalet. Efikasiteti i energjisë në ndërtesa do të jetë një prioritet dhe
Komisioni i BE-së do të shqyrtojë mundësinë e përfshirjes së emetimeve nga ndërtesat
në Sistemin e Tregtimit të Emisioneve të BE-së (EU ETS).
Komisioni i BE-së po shqyrton gjithashtu Rregulloren për Produktet e Ndërtimit, e cila
përcakton kërkesat për produktet e ndërtimit në tregun e brendshëm. Një rregullore e
rishikuar ka potencialin për të promovuar qëllimet mjedisore dhe ndoshta sigurinë e
produktit. Paralelisht, Komisioni i BE-së propozon të punohet një platformë e hapur që
bashkon arkitektët, inxhinierët dhe autoritetet lokale për të adresuar pengesat ndaj
rinovimit. Ai mund të synojë kompanitë e shërbimit të energjisë që mund të rinovojnë,
si p.sh. përmes kontraktimit të performancës së energjisë. Reformat synojnë të
optimizojnë zhvillimin e financimit inovativ në sektorin e ndërtimit dhe nxitjen e
investimeve me efikasitet energjetik në ndërtesa.

Transporti i qëndrueshëm
Fusha e politikave të Lëvizshmërisë së Qëndrueshme përfshin iniciativa për të
reduktuar emetimet e transportit, të cilat përbëjnë 25 për qind të emetimeve të gazeve
serrë të BE-së. Strategjia e miratuar për Lëvizshmërinë e Qëndrueshme dhe të zgjuar
hedh themelet për veprim për të transformuar sektorin e transportit të BE-së, me
synimin për një ulje prej 90 për qind të emetimeve deri në vitin 2050, e ofruar nga një
sistem transporti i zgjuar, konkurrues, i sigurt, i aksesueshëm dhe i përballueshëm.
Rritja e kapaciteteve dhe ulja e mbipopullimit dhe ndotjes mund të arrihen të gjitha si
rezultat i përpjekjeve për të promovuar mjete transporti më të qëndrueshme.
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të paktën 30 milionë makina me emetim zero do të funksionojnë në rrugët evropiane;
100 qytete evropiane do të jenë neutrale ndaj klimës;
trafiku hekurudhor i shpejtësisë së lartë do të dyfishohet në të gjithë Evropën;
Udhëtimi i planifikuar kolektiv për udhëtime nën 500 km duhet të jetë neutral ndaj
karbonit;
lëvizshmëria e automatizuar do të vendoset në shkallë të gjerë; dhe
Anijet detare me emetim zero do të jenë gati për tregun, me objektiva të mëtejshëm deri
në 2035 dhe 2040.

Strategjia përcakton një numër objektivash deri në vitin 2030, duke përfshirë:

Eliminimi i ndotjes

 

Ndotja është shkaku më i madh mjedisor i sëmundjeve të shumta mendore dhe fizike, si dhe
i vdekjeve të parakohshme. Është gjithashtu një nxitës i rëndësishëm i humbjes së
biodiversitetit. Prandaj, Komisioni i BE-së ka propozuar një plan veprimi për ndotjen zero.
Kjo propozon që masat e eliminimit të ndotjes të përfshihen në të gjitha zhvillimet e
politikave dhe të ndërmerren hapa për të shkëputur më tej rritjen ekonomike nga rritja e
ndotjes. Plani i veprimit përfshin tre veprime kryesore për eliminimin e ndotjes. Së pari, një
strategji kimike për qëndrueshmëri për të mbrojtur mjedisin nga kimikatet e rrezikshme. Së
dyti, një plan veprimi për ndotjen zero për ujin, ajrin dhe tokën, për të parandaluar,
korrigjuar, monitoruar dhe raportuar më mirë ndotjen. Së fundi, rishikimi i masave për të
trajtuar ndotjen nga instalimet e mëdha industriale për të siguruar që ato të jenë në përputhje
me objektivat e lidhura me marrëveshjen e gjelbër të BE-së. Parashikohet gjithashtu një
rishikim i Rregullores për substancat që shkatërrojnë shtresën e ozonit.

Ruajtja e biodiversitetit
Në 40 vitet e fundit, popullsia e specieve të egra ka rënë me 60 për qind për shkak të
aktiviteteve njerëzore. Strategjia e BE-së për Biodiversitetin për vitin 2030 identifikon
nxitësit kryesorë në humbjen e biodiversitetit si ndryshimet në përdorimin e tokës dhe detit,
mbishfrytëzimin, ndryshimet klimatike, ndotjen dhe speciet e huaja pushtuese. Humbja e
biodiversitetit dhe ndryshimi i klimës janë të lidhura thelbësisht, dhe zgjidhjet e bazuara në
natyrë do të luajnë një rol të rëndësishëm në zbutjen dhe përshtatjen ndaj ndryshimeve
klimatike. Komisioni Evropian identifikon se industritë shumë të varura nga biodiversiteti
janë sektorët e ndërtimit, bujqësisë dhe ushqimit dhe pijeve. Strategjia e BE-së për
Biodiversitetin do të funksionojë së bashku me strategjinë Farm to Fork duke u fokusuar në
rivendosjen e pyjeve, tokave dhe ligatinave dhe krijimin e hapësirave të gjelbra në qytete.
Për të adresuar boshllëqet legjislative që pengojnë përmirësimin e standardeve të
biodiversitetit në të gjithë BE-në, BE-ja do të zbatojë një kornizë të re të qeverisjes së
biodiversitetit. Ky kuadër përfshin vendosjen e objektivave ligjërisht të detyrueshëm të
restaurimit të natyrës për të rivendosur ekosistemet e degraduara, që do të arrihet duke
zbatuar plotësisht iniciativën e BE-së për Pjalmuesit dhe Direktivën e Habitateve, si dhe
nëpërmjet CAP.
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Komisioni Evropian vlerëson se nevojiten 20 miliardë euro në vit për të
financuar strategjinë e biodiversitetit. Kjo do të kërkojë përdorimin e një
kombinimi të financimit publik dhe privat në nivel kombëtar dhe të BE-së, si dhe
nga buxheti i BE-së. Një pjesë e Strategjisë së Rinovuar të Financës së
Qëndrueshme do të fokusohet në sigurimin që sistemi financiar kontribuon në
zbutjen e rreziqeve ekzistuese dhe të ardhshme për biodiversitetin, duke njohur
rrezikun që humbja e biodiversitetit paraqet për perspektivat financiare të
shumë sektorëve të ekonomisë.

Hulumtimi dhe zhvillimi

 

Kërkimi dhe zhvillimi mbështet çdo element të Marrëveshjes së Gjelbër të BE-së.
Shumë nga nismat e Marrëveshjes së Gjelbër të BE-së kërkojnë shfrytëzimin e
teknologjive të reja dhe transformimin e modeleve financiare dhe zinxhirëve të
furnizimit. Shumë nisma kërkimore dhe zhvillimore do të financohen nga Horizon
Europe, i cili ka premtuar mbi 35 për qind të buxhetit të tij prej 95.5 miliardë eurosh për
arritjen e objektivave të BE-së për klimë21. Nën Horizon Europe, BE-ja do të krijojë
partneritete të gjelbra me industri të ndryshme dhe shtetet e saj anëtare për t'u fokusuar
në fusha kyçe si bateritë, hidrogjeni i pastër, çeliku me karbon të ulët, mjedisi i ndërtuar
dhe biodiversiteti.

Parandalimi i konkurrencës së pandershme nga rrjedhja e
karbonit

Marrëveshja e Gjelbër e BE-së do të kërkojë një riorientim të konsiderueshëm të
ekonomisë së BE-së drejt një modeli me karbon të ulët. Kjo sjell me vete rrezikun e
rrjedhjes së karbonit. Komisioni i BE-së e ka identifikuar këtë si rrezik që ose prodhimi
të transferohet nga BE-ja në vende të tjera me ambicie më të ulëta për reduktimin e
emetimeve, ose që produktet e BE-së të zëvendësohen nga importe më intensive të
karbonit. Rrjedhja e karbonit aktualisht kontrollohet nga shpërndarja falas e lejimeve
sipas ETS të BE-së, ose kompensimi për industritë intensive të energjisë të ndikuar nga
kostot më të larta të energjisë elektrike si rezultat i çmimit të karbonit sipas ETS të BE-
së. Prandaj, Komisioni i BE-së po propozon një Mekanizëm të Rregullimit të Kufirit të
Karbonit për të siguruar që çmimi i importeve të pasqyrojë më saktë përmbajtjen e tyre
të karbonit. Kjo masë është propozuar të hartohet në përputhje me rregullat e
Organizatës Botërore të Tregtisë dhe detyrimet e tjera ndërkombëtare të BE-së.
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Legjislacioni EU - synime

Ne permbushje me direktiven
Europiane te Mbetjeve, vendet e
BE duhet te marrin masat per te
permbushur synimet e
meposhtme:

•   Deri 2020: riciklim minimum
50% ne peshe (leter, metal, plastic,
qelq)

•   Deri ne 2020: riperdorim,
riciklim i materialeve te tjera jo te
demshme (nga ndertimet, shembja
e objekteve etj), te rritet, minimum
70% ne peshe.

•   Deri ne 2025: minimum i
riperdorimit dhe riciklimit te
mbetjeve urbane te jete: 55%
(2025), 60% (2030), 65% (2035).

Ekonomia Qarkulluese 

Ekziston vetëm një planet Tokë, por deri
në vitin 2050, bota do të konsumohet
sikur të ishin tre. Konsumi global i
materialeve si biomasa, lëndët djegëse
fosile, metalet dhe mineralet pritet të
dyfishohet në dyzet vitet e ardhshme ,
ndërkohë që prodhimi vjetor i mbetjeve
parashikohet të rritet me 70% deri në
vitin 2050.
Ekonomia qarkulluese është një model
prodhimi dhe konsumi, i cili përfshin
ndarjen, dhënien me qira, ripërdorimin,
riparimin, rinovimin dhe riciklimin e
materialeve dhe produkteve ekzistuese
për aq kohë sa të jetë e mundur. Në këtë
mënyrë zgjatet cikli i jetës së
produkteve.
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Pozicionet në kompani që krijojnë mallra ose ofrojnë shërbime që permiresojne mjedisin
ose punojnë për të reduktuar përdorimin e burimeve natyrore;
Punë që përfshijnë detyra që fokusohen në ndihmën e proceseve të prodhimit të
kompanisë së tyre më miqësore me mjedisin duke përdorur më pak burime natyrore

Minimizimi i ndotjes dhe mbetjeve
Ulja e emetimeve të gazeve serrë
Kontributi në përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike
Mbrojtja dhe/ose restaurimi i ekosistemeve të ndryshme
Rritja e konsumit energjetik të lëndëve të para dhe energjisë

ASipas Byrosë së Statistikave të Punës, ka dy komponentë që duhen marrë parasysh kur
përcaktohen punët e gjelbra. Këta komponentë përfshijnë:

Me pak fjalë, punët e gjelbra janë çdo pozicion që punon për të ruajtur ose rivendosur
cilësinë e mjedisit. Punët më të zakonshme të gjelbra gjenden në industrinë e prodhimit,
R&D, bujqësisë dhe shërbimeve dhe çdo industri tjetër që zakonisht përdor sasi të mëdha të
burimeve natyrore gjatë gjithë prodhimit të mallrave ose shërbimeve.

Karakteristikat kryesore të një pune të gjelbër përfshijnë:

Punësimi i Gjelbër

Në praktikë, kjo nënkupton reduktimin e mbetjeve në minimum. Kur një produkt arrin fundin e
jetës së tij, materialet e tij mbahen brenda ekonomisë kudo që është e mundur. Këto mund të
përdoren në mënyrë produktive përsëri dhe përsëri, duke krijuar kështu vlerë të mëtejshme.
Ky është një largim nga modeli tradicional, linear ekonomik, i cili bazohet në modelin merr-bëj-
konsumo-hedh. Ky model mbështetet në sasi të mëdha materialesh dhe energjie të lira,
lehtësisht të aksesueshme.

Punët e gjelbra janë pjesë përbërëse e
çdo përpjekjeje për të nxitur ekonominë
dhe për të ulur sa më shpejt të jetë e
mundur shkallën e papunësisë. Rritja e
shpejtë e vendeve të gjelbra do të rrisë
kërkesën në ekonomin duke reduktuar
papunësinë dhe do të mbrojë shëndetin
tonë publik – të gjitha këto do të
rezultojnë në produktivitet më të madh
ekonomik dhe prosperitet ekonomik
afatgjatë.

Sesioni i parë: Marrëveshja e Gjelbër Europiane



Ndryshimet klimatike po ndodhin tani dhe situate do të përkeqësohet akoma më
shumë në të ardhmen, edhe nëse përpjekjet globale për të reduktuar emetimet
rezultojnë efektive. 
Moti ekstrem dhe ngjarjet e lidhura me klimën që rezultojnë në rreziqe të tilla si
përmbytjet dhe thatësirat do të bëhen më të shpeshta dhe intensive në shumë
rajone. Kjo çon në shumë ndikime negative në ekosistemet, sektorët ekonomikë dhe
shëndetin dhe mirëqenien e njerëzve. Prandaj, veprimet për t'iu përshtatur
ndikimeve të ndryshimeve klimatike janë parësore dhe duhet t'u përshtaten
rrethanave specifike në pjesë të ndryshme të Evropës
Kërcënimi ekstrem i motit e bën përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike një prioritet
kryesor. 

Observime
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Rreziqet e ndryshimeve klimatike ne Europe
Ndryshimet klimatike po ndodhin dhe ne duhet të përgatitemi për valë më intensive të
nxehtit, përmbytje dhe stuhi, zjarre dhe mungesë uji. Rreziqe të ndryshme të lidhura me
klimën prekin rajonet, sektorët e ekonomisë dhe anëtarët e shoqërisë në mënyra të
ndryshme. Rreziqet e ndryshimit të klimës së Evropës, një raport interaktiv i EEA-së i
bazuar në indeks, i bashkon të gjitha me një përmbledhje të ndryshimeve të kaluara dhe
të parashikuara në rreziqet më të rëndësishme klimatike të Evropës.
Duke u bazuar në këtë raport nxjerrim këto mesazhe kyce që duhet të reflektojmë:
1-   Ndryshimet klimatike për shkak të aktiviteteve njerëzore janë tani padiskutim
përgjegjës për një rritje të ngjarjeve ekstreme të motit në Evropë.
2-   Dallimet e theksuara rajonale në kushte nënkuptojnë se përgjigjet e njëllojta që i
përshtaten të gjithëve nuk përputhen me kërcënimin në rritje që këto rreziqe klimatike
paraqesin për pronat dhe jetët.
3-   Njerëzit kudo duhet të përgatiten për më shumë ditë me temperatura ekstreme dhe
për ngjarje më ekstreme të reshjeve. Rajoni i Mesdheut veçanërisht duhet të jetë gati
për verë më të nxehtë dhe thatësira më të shpeshta.
4-   Të dhënat e pasuruara me cilësi të lartë janë thelbësore për të vlerësuar se kush ka
të ngjarë të preket dhe si, megjithatë jo të gjitha vendet anëtare të EEA kanë pasur
akses në të dhëna të tilla të imta. Tani të gjitha rajonet evropiane e bëjnë këtë.
5-   Mjetet e EEA-së ndihmojnë vendet evropiane të zbatojnë politikat e tyre për
përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike dhe reduktimin e rrezikut nga fatkeqësitë, sipas
Ligjit Evropian të Klimës dhe Mekanizmit të Mbrojtjes Civile të BE-së.



Temperatura mesatare vjetore e sipërfaqes në Evropë është rritur me një ritëm më
të shpejtë se ajo e temperaturës mesatare globale. Rritjet më të mëdha të
temperaturës kanë ndodhur në Evropën Jugore në verë dhe në rajonin e Arktikut në
dimër.

Në tablen e meposhtme paraqitet grafiku I ndryshimeve te temp.
Mesatarja vjetore - Mesatarja globale e temperaturave të sipërfaqes në vitet 1850-
2020

Ndikimet, cenueshmëria dhe rreziqet

--Sipas të dhënave të ndryshme vëzhguese të temperaturës mesatare vjetore globale
afër sipërfaqes (tokës dhe oqeanit), dekada e fundit (2009–2018) ishte 0,91 °C deri
0,96 °C më e ngrohtë se mesatarja para-industriale, gjë që e bën atë dekadën më të
ngrohtë në botë.një record i ri në rritjen e temperatures .
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-Temperatura mesatare vjetore për zonën evropiane të tokës për dekadën e fundit
(2009–2018) ishte midis 1,6 °C dhe 1,7 °C gjë që e bën atë dekadën më të ngrohtë në
histori. Në Evropë, viti 2018 ishte ndër tre vitet më të ngrohta të regjistruara.
-Modelet e klimës projektojnë rritje të mëtejshme të temperaturës mesatare globale
gjatë shekullit të 21-të (për periudhën 2081-2100 në krahasim me 1986-2005) midis
0,3 °C dhe 1,7 °C 
-Rritja mesatare globale e temperaturës parashikohet të kalojë 2 °C krahasuar me
nivelet para-industriale deri në vitin 2050.
-Temperatura mesatare vjetore e tokës në Evropë parashikohet të rritet deri në fund
të këtij shekulli (2071-2100 në krahasim me 1971-2000) në rangun prej 1,0 °C deri në
4,5 °C .Ngrohja më e madhe parashikohet në Evropën verilindore dhe në Skandinavi
në dimër dhe në Evropën Jugore në verë.
-Numri i ditëve të ngrohtajanë dyfishuar midis viteve 1960 dhe 2018 në të gjithë
zonën e tokës evropiane.
-Evropa ka përjetuar disa valë ekstreme të nxehtit që nga viti 2000 (2003, 2006,
2007, 2010, 2014, 2015, 2017 dhe 2018). Sipas një skenari të emetimeve të larta
(RCP8.5), valët ekstreme të nxehtit aq të forta sa këto apo edhe më të forta
parashikohen të ndodhin aq shpesh sa çdo dy vjet në gjysmën e dytë të shekullit të
21-të. Në Evropën Jugore, parashikohen të jenë veçanërisht më të forta.

Evropa Jugore dhe pellgu i Mesdheut;
zonat malore;
zonat bregdetare, deltat dhe fushat e përmbytjeve;
Veriu i largët i Evropës dhe Arktiku.

Në të njëjtën kohë, reshjet janë përgjithësisht në rënie në Evropën Jugore dhe në
rritje në veri, dhe me ndryshime të konsiderueshme sezonale si dhe rritja e
parashikuar në intensitetin dhe frekuencën e valëve të nxehtit dhe përmbytjeve
Ndryshimi i klimës paraqet një presion shtesë mbi ekosistemet. Shkakton
zhvendosje drejt veriut dhe përpjetë në shpërndarjen e shumë specieve bimore dhe
shtazore, të cilat mund të çojnë në zhdukje në disa zona lokale. Për më tepër,
ndryshimi i klimës ndikon në shumë sektorë socio-ekonomikë, duke përfshirë
bujqësinë, pylltarinë, prodhimin e energjisë, turizmin dhe infrastrukturën. Së fundi,
shumica e ndikimeve ekonomike të parashikuara në Evropë janë negative.
Rajonet evropiane, duke përfshirë zonat urbane, që janë veçanërisht të prekshme
ndaj ndryshimeve klimatike përfshijnë:
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Masat teknologjike
Masat e bazuara në ekosistem 
Masat që adresojnë ndryshimet e sjelljes.

Përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike është e nevojshme. Ndikimet negative të
ndryshimeve klimatike po ndihen tashmë në të gjithë Evropën dhe do të rriten në të
ardhmen, edhe pasi Europa të jetë bërë një kontinent neutral ndaj klimës.
Ne duhet të parashikojmë efektet aktuale dhe të pritshme të ndryshimeve klimatike
dhe të ndërmarrim veprimet e duhura për të parandaluar ose minimizuar ndikimet.
Strategjitë dhe veprimet janë të nevojshme në nivel lokal, kombëtar, transnacional
dhe të BE-së.
 Veprimet përfshijnë : 

Politikat dhe veprimet

Bashkimi Europian per ndryshimet klimatike

Bujqësinë, 
Biodiversitetin
Ndërtesat
Menaxhimin e bregdetit
Reduktimin e rrezikut nga fatkeqësitë
Përshtatjen e bazuar në ekosistemin, 
Energjinë, 
Financimi në pylltarinë, shëndetin, detin dhe peshkimin, transportin 
Urbandhe menaxhimin e ujit.

TStrategjia e BE-së për përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike synon ta bëjë
Evropën më elastike ndaj klimës. Strategjia inkurajon të gjitha shtetet anëtare të
miratojnë strategji gjithëpërfshirëse të përshtatjes, mbështet veprimin në qytete dhe
promovon vendimmarrje të informuar më mirë përmes zhvillimit dhe ndarjes së
njohurive, duke përfshirë edhe përmes Platformës Evropiane të Përshtatjes
Klimatike (Klima-ADAPT).
Përfshirja e përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike në politikat sektoriale të BE-së
dhe fondet e BE-së promovohet për : 

Vlerësimi i Komisionit Evropian për Strategjinë e Përshtatjes së BE-së zbulon se
strategjia ka përmbushur objektivat e saj për të promovuar veprimet nga Shtetet
Anëtare, veprimin "i qëndrueshëm ndaj klimës" në nivel të BE-së dhe mbështetjen e
vendimmarrjes më të mirëinformuar.
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Rajonet transnacionale

Qytetet,qytezat dhe zonat periferike 
Ndryshimet klimatike do të ndikojnë në mjedisin, ekonominë dhe shoqërinë në qytete
dhe qyteza, duke ngritur sfida të reja për planifikimin dhe menaxhimin urban.
Veprimet e përshtatjes ndërmerren nga një numër në rritje i qyteteve dhe bashkive, të
mbështetura përmes Paktit të Kryetarëve të Bashkive për Klimën dhe Energjinë të
financuar nga BE dhe rrjeteve të tjera të qyteteve.

Rajonet transnacionale evropiane janë të ndjeshme ndaj ndryshimeve klimatike në
gamën e gjerë të sektorëve ekonomikë dhe ekosistemeve natyrore që ato përfshijnë.
Ekspozimi dhe ndjeshmëria e tyre ndikohen nga faktorë jo-klimatikë, si ndryshimi i
modeleve të përdorimit të tokës dhe ndryshimi i popullsisë.

Të gjitha rajonet evropiane kanë përjetuar tashmë ndikimet negative të ndryshimeve
klimatike dhe ka të ngjarë të preken edhe më shumë në të ardhmen. Ekzistojnë
strategji specifike përshtatjeje për katër rajone makro-kombëtare: Deti Baltik,
Danubi, Alpine dhe rajonet e Adriatikut dhe Jonit. Rajone të tjera transnacionale
kanë zhvilluar strategji të përbashkëta specifike të përshtatjes transnacionale ose
plane veprimi, por niveli i zbatimit ndryshon.

Ndryshimi i klimës - një nga sfidat më të mëdha të kohës
sonë

Ndryshimi i klimës tashmë po ndodh: temperaturat po rriten, thatësira dhe zjarret e
egra kanë filluar të ndodhin më shpesh, modelet e reshjeve po ndryshojnë, akullnajat
dhe bora po shkrihen dhe niveli mesatar global i detit po rritet. Për të zbutur
ndryshimet klimatike, ne duhet të reduktojmë ose parandalojmë emetimet e lidhura
me aktivitetet njerëzore.
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Dyzet vjet më parë, shkencëtarët paralajmëruan se një vrimë në shtresën e ozonit
që rrethon tokën mund të ketë efekte serioze në shëndetin e njeriut dhe mjedisin.
Ky problem po zgjidhet falë një marrëveshjeje globale për të ndaluar përdorimin e
kimikateve që shkatërrojnë ozonin që dëmtojnë shtresën e ozonit. Por tani
shkencëtarët janë të shqetësuar se substancat e përdorura për të zëvendësuar këto
kimikate që shkatërrojnë ozonin po veprojnë për të bllokuar nxehtësinë brenda
tokës, duke përkeqësuar efektin serë. Shumë lëndë me permbajte substancash
kimike përmbanin CFC përpara se marrëveshjet ndërkombëtare të kufizonin
përdorimin e tyre.
Ndryshimet klimatike dhe pasojat që krijohen nga dëmtimi i shtresës së ozonit 
Çfarë është shtresa e ozonit dhe si është dëmtuar ajo?
Shtresa e ozonit ndodhet në stratosferë midis 15 km dhe 30 km mbi tokë. Ai thith
shumicën e rrezatimit ultravjollcë të diellit. Shtresa e ozonit luan një rol të
rëndësishëm në mbrojtjen e shëndetit të njeriut. Ai gjithashtu parandalon dëmtimin
e rrezatimit të bimëve, kafshëve dhe materialeve.

Mbrojtja e shtresës së ozonit duke parandaluar gjithashtu
ndryshimet klimatike

Substancat që shkatërrojnë ozonin
(ODS) janë kimikate sintetike, të
cilat janë përdorur në mbarë
botën në një gamë të gjerë
aplikimesh industriale dhe
konsumatore. Përdorimet
kryesore të këtyre substancave
ishin në pajisjet e ftohjes dhe ajrit
të kondicionuar dhe në aparatet e
zjarrit. Përdorime të tjera të
rëndësishme përfshijnë substance
kimike me difuzore ( substancat
për pastrimin e ambjenteve ,
tualeteve, vrasjes së insekteve ),
shkumat izoluese etj.
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Mbrojtja e shtresës së ozonit mbron edhe klimën.

Reduktimi i substancave që shkatërrojnë ozonin ka pasur gjithashtu një efekt anësor të
dobishëm. Substancat që shkatërrojnë ozonin janë gjithashtu gazra shumë të fuqishëm
serë, duke kontribuar në këtë fenomen si substanca të tjera të njohura gjerësisht se
kanë një efekt serë si dioksidi i karbonit (CO2), metani (CH4) dhe oksidi i azotit (N2O).
Prandaj, duke reduktuar emetimet e substancave që shkatërrojnë ozonin, Protokolli i
Montrealit ka mbrojtur si shtresën e ozonit ashtu edhe klimën në të njëjtën kohë.

Madhësia e këtij përfitimi është e konsiderueshme. Reduktimi i emetimeve që pritet si
rezultat i përputhshmërisë me Protokollin e Montrealit është vlerësuar globalisht në
10-12 giga-ton CO2 ekuivalent midis 1985 dhe 2010 (Velders et al. 2007). Në të
kundërt, objektivi i reduktimit të emetimeve të gazeve serrë sipas Protokollit të Kiotos
(duke supozuar pajtueshmërinë e plotë nga të gjitha vendet e zhvilluara) vlerësohet në
1-2 giga-ton ekuivalent me CO2 mesatarisht në vit midis 2008 dhe 2012, krahasuar me
vitin bazë. emetimet. Heqja graduale e këtyre emetimeve (njihen me termin ODS ) që
ndryshon klimën sipas Protokollit të Montrealit ka shmangur kështu emetimet e
gazeve serë me një sasi 5-6 herë më të madhe se objektivi i Protokollit të Kiotos për
2008-2012.
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