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2019ko abendua 

#EUGreenDeal

EB dagoeneko aurrera doa klima-aldaketaren kontrako borrokan. Ekin 
dio ekonomia modernizatzeari eta aldi berean isuriak murrizteari. Hala 
ere, oraindik asko geratzen da egiteko.

1990etik 2018ra bitartean, berotegi-efektuko gasen isurketak % 23 murriztu ziren eta 
ekonomia % 61 hazi zen.
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Berotegi-efektuko 
gasen isurketak % 23 
murrizten dira. EBko 

BPGa % 61 hazten da

Egindako aurrerapenek pertsonentzako onura zehatzak dakartzate; esate 
baterako

Energia-etiketek kontsumitzaileei laguntzen diete produktu 
efizienteagoak hautatzen energiaren ikuspuntutik.

Europako 
familiek 
batez beste

urtean 
150 euro aurrezten dituzte produktuen diseinuari 

esker, gehiago errespetatzen baitu ingurumen.
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EBn onartu berri diren arauek erabili eta botatzeko plastikoen erabilera 
gutxituko dute; plastiko horiek Europako hondartzetan biltzen diren 
hondakinen % 70 dira.

EB munduko liderra da klima-aldaketaren kontrako borrokan.

EBren konpromisoak betetzeko helburuak, Parisko Akordioaren arabera.
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Helburu horiek murrizketa-ehunekoetan 
adierazten dira, 2021ean izandako 

isurketekin alderatuta (oinarri-lerroa)

Isurketen murrizketa-ehunekoetan adierazten dira 
helburuak, erreferentziako aldian (2019ko uztailaren 
1etik 2020ko ekainaren 30era arte) EBn batez beste 

izandako isurketekin alderatuta.

Munduko ekonomia nagusien artean EBk bakarrik ezarri du ekonomiaren sektore guztiak biltzen 
dituen legeria berotegi-efektuko gasen isurketak murrizteko, Parisko Akordioari jarraituz.
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