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Polityka spójności a zmiana klimatu 
Za sprawą Europejskiego Zielonego Ładu i zobowiązań Unii Europejskiej do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych kwestie dotyczące klimatu stały się priorytetem programu UE. Jednak transformacja w kierunku 
neutralności klimatycznej będzie wymagała również przemiany gospodarczo-społecznej. Ważną rolę w 
stawianiu czoła temu wyzwaniu może odegrać polityka spójności, na którą przypada około jedna trzecia budżetu 
UE. Podczas drugiej marcowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma głosować nad sprawozdaniem z własnej 
inicjatywy w sprawie polityki spójności i regionalnych strategii środowiskowych w walce ze zmianą klimatu. 

Kontekst 
UE podjęła zdecydowane zobowiązanie do przeciwdziałania zmianie klimatu za pośrednictwem 
Europejskiego Zielonego Ładu, proponowanego europejskiego prawa o klimacie oraz celów w zakresie 
emisji polegających na ich redukcji o co najmniej 55 % do 2030 r. i osiągnięciu neutralności klimatycznej do 
2050 r. Unia angażuje się również w działania międzynarodowe, np. porozumienie paryskie, Agendę 2030 i 
określone w niej cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Transformacja w 
kierunku neutralności klimatycznej będzie wymagała głębokich przemian społeczno-gospodarczych, a 
jednocześnie zapewnienia sprawiedliwej społecznie i uczciwej transformacji. Polityka spójności może 
wesprzeć ten proces i pomóc w realizacji konkretnych działań w regionach UE. 

Wkład polityki spójności 
Polityka spójności stanowi około jedną trzecią budżetu UE. W okresie programowania 2021–2027 na 
działania w dziedzinie klimatu przeznaczonych zostanie 30 % środków UE. Zgodnie z briefingiem 
Parlamentu Europejskiego z 2020 r. pt. „Climate spending in EU cohesion policy” [Wydatki klimatyczne w 
polityce spójności UE] finansowanie regionalne w nowym okresie uwzględnia w jeszcze większym stopniu 
kwestie związane z klimatem i środowiskiem, a polityka regionalna może odegrać kluczową rolę w realizacji 
celów UE w zakresie klimatu i umożliwić zieloną transformację. 
Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów, które ma zostać przyjęte w nadchodzących miesiącach, 
będzie zawierało przepisy dotyczące funduszy polityki spójności. Zgodnie z obecnym porozumieniem 
kompromisowym w sprawie rozporządzenia 30 % środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i 37 % środków z Funduszu Spójności zostanie przeznaczonych na cele klimatyczne. Jeden z 
pięciu celów polityki spójności odnosi się do „bardziej ekologicznej Europy”, natomiast specjalne wsparcie 
obejmie takie obszary jak środki w zakresie efektywności energetycznej, przystosowanie się do zmiany 
klimatu, energia odnawialna, gospodarka o obiegu zamkniętym oraz zrównoważony rozwój obszarów 
miejskich. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji będzie również wspierał transformację 
klimatyczną w regionach, w których odnotowuje się wysokie emisje przemysłowe i prowadzona jest 
działalność związana z wydobyciem węgla. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
24 lutego 2021 r. parlamentarna Komisja Rozwoju Regionalnego (REGI) przyjęła sprawozdanie z własnej 
inicjatywy w sprawie polityki spójności i regionalnych strategii środowiskowych w walce ze zmianą klimatu. 
Przywołano w nim rezolucję Parlamentu Europejskiego z 2019 r., w której ogłosił on kryzys klimatyczny i 
określił działania niezbędne z perspektywy regionalnej. W sprawozdaniu podkreślono kluczową rolę 
organów lokalnych i regionalnych oraz zachęcono je do przyjęcia lokalnych i regionalnych strategii w 
dziedzinie klimatu, które przełożą cele na szczeblu unijnym na konkretne cele lokalne. Wezwano w nim do 
wielopoziomowego dialogu między organami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi na temat planowania i 
wdrażania środków w dziedzinie klimatu. Zaproponowano również przyjęcie skutecznej metodyki 
monitorowania wydatków związanych z klimatem i ich wyników, w tym w regionach UE. Ponadto w 
sprawozdaniu podkreślono potrzebę zapewnienia większej „spójności i koordynacji między polityką 
spójności a innymi dziedzinami polityki UE w celu lepszego uwzględnienia aspektów klimatycznych”.  
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