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Abstrakt 
Niniejszy dokument stanowi zwięzłą analizę możliwego wkładu polityki 
spójności UE w walkę ze zmianami klimatu. W oparciu o dodatkowe 
dowody jakościowe i ilościowe (zwłaszcza budżet funduszy strukturalnych 
UE w latach 2000–2006 i 2007–2013), a także główne dowody jakościowe 
(dwie analizy przypadku: w Finlandii i we Włoszech) w niniejszej analizie 
zwraca się szczególną uwagę na postępy poczynione w związku z 
wykorzystaniem funduszy strukturalnych do walki ze zmianami klimatu. 
Analiza zawiera zalecenia mające na celu dalsze wzmocnienie roli funduszy 
strukturalnych w tej dziedzinie. 
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STRESZCZENIE 
Wprowadzenie 
Zmiany klimatu stały się niezwykle ważną kwestią globalną i mają charakter priorytetowy w 
polityce UE. Dowody naukowe i opinia publiczna są zgodne co do tego, że jest to jedno z 
największych wyzwań przyszłości zarówno z perspektywy polityki, jak i szerszego wymiaru 
społeczno-ekonomicznego. Zmiany klimatu postrzega się przede wszystkim jako jeden z 
instrumentów pobudzających ożywienie gospodarcze i torujących drogę nowym podstawom 
rozwoju społeczno-gospodarczego.  
 
UE odgrywa w tej dziedzinie wiodącą rolę, gdyż przyjęła ambitny długoterminowy program 
redukcji emisji gazów cieplarnianych. W związku z powyższym polityka spójności UE 
zgodnie z oczekiwaniami powinna odgrywać ważną rolę w realizacji celów określonych na 
szczeblu europejskim, ponieważ zmiany klimatu dotykają regionów, od których z kolei 
oczekuje się odpowiedniej reakcji uwzględniającej zakres ich kompetencji. Oczekiwania 
wobec polityki spójności UE są pod tym względem również spore, gdyż w jej ramach 
wspierano sektory i kraje, które w przeszłości były źródłem największych emisji gazów 
cieplarnianych. 
 
Cel 
Celem niniejszego dokumentu jest gruntowna analiza możliwego wkładu polityki spójności 
UE w walkę ze zmianami klimatu. Dwa powiązane ze sobą cele można określić w 
następujący sposób:  

• szczegółowe przedstawienie głównego podejścia, najważniejszych strategii oraz 
szczególnych środków i instrumentów przyjętych w celu walki ze zmianami klimatu w 
okresie programowania 2000–2006 i 2007–2013; 

• ocena możliwości poprawienia wkładu polityki spójności UE w walkę ze zmianami 
klimatu oraz opracowanie zaleceń operacyjnych.  

 
Metodologia 
Metodologia, na której opiera się niniejsza analiza, obejmuje trzy filary: 

• po pierwsze, w analizie bada się dowody na zmianę klimatu i działania w ramach 
strategii politycznych przyjętych na szczeblu globalnym i na szczeblu UE w oparciu o 
dowody mające charakter pośredni; 

• po drugie, w sprawozdaniu wykorzystuje się dane statystyczne na temat budżetu 
funduszy strukturalnych w dwóch okresach programowania: 2000–2006 i 2007–2013; 
celem jest określenie najważniejszych cech środków stosowanych w ramach programów 
funduszy strukturalnych w związku ze zmianami klimatu (które dziedziny polityki są 
uprzywilejowane?, które państwa członkowskie i regiony przejawiają największą 
aktywność?);  

• po trzecie, w dwóch państwach członkowskich uznanych za reprezentatywne w 
odniesieniu do wyzwań wynikających ze zmian klimatu i przyjętych działań politycznych 
– w Finlandii i we Włoszech – przeprowadzono dwie analizy przypadku.  
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Wyniki 
W wielu źródłach pojawiają się poważne dowody naukowe świadczące o zmianach 
zachodzących w klimacie Ziemi, a także zgodne opinie co do tego, że zmiany te są 
wynikiem ludzkich działań. Jako główną przyczynę zmian klimatu zidentyfikowano emisję 
gazów cieplarnianych. Pięciu największych emitentów gazów cieplarnianych w UE-27 to 
państwa członkowskie należące wcześniej do UE-15: Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, 
Francja i Hiszpania. Wytwarzanie energii przez państwowe przedsiębiorstwa energetyczne 
oraz transport drogowy to dwa rodzaje działalności, które mają największy udział w emisji 
gazów cieplarnianych (odpowiednio 80 i 21%) w stosunku do całkowitych emisji UE-15. Nie 
tylko gazy cieplarniane mają wpływ na zmiany klimatyczne. Istotne jest również ryzyko 
występowania zagrożeń ze strony przyrody. Podatność Europy na zagrożenia ze strony 
przyrody zmniejsza się ze wschodu na zachód z powodu mniejszej zdolności reagowania, 
którą wiąże się z niższym produktem krajowym brutto na mieszkańca. 
 
Na szczeblu UE wspiera się bardzo ambitne inicjatywy polityczne w celu zapobieżenia 
zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu. Zasadniczym elementem takich inicjatyw jest 
zobowiązanie UE do drastycznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i do 
przekształcenia gospodarki europejskiej w gospodarkę charakteryzującą się wysoką 
oszczędnością energii, u której podstaw leżą technologie niskoemisyjne, co w styczniu 
2008 r. doprowadziło do przyjęcia pakietu obejmującego jedne z najambitniejszych celów 
klimatycznych i energetycznych. W oparciu o protokół z Kioto dotyczący kwot redukcji 
ustanowiono co prawda systemy pułapów emisji i handlu ich przydziałami w skali mikro 
(przedsiębiorstwa) i makro (państwa członkowskie), ale największą słabością takich 
systemów jest fakt, iż nie przewidują one kar za niewypełnianie prawnie wiążących 
zobowiązań. 
 
Zmiany klimatyczne dotykają w szczególny sposób regionów europejskich. Ich wpływ może 
być bezpośredni lub pośredni oraz różni się w zależności od regionu i należy go uwzględnić 
w kształcie przyszłej polityki spójności UE.  
 
Polityka spójności powinna odgrywać kluczową rolę w realizacji celów klimatycznych i 
energetycznych UE. Właściwie większość sektorów stanowiących potencjalnie ważne źródła 
emisji gazów cieplarnianych to również sektory wchodzące w zakres polityki spójności UE 
(transport, budownictwo, usługi, małe i średnie przedsiębiorstwa, rolnictwo i 
gospodarowanie odpadami), a największymi beneficjentami polityki spójności UE są też 
najwięksi emitenci gazów cieplarnianych (w czterech krajach, które w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca otrzymały najwięcej środków z funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności UE, a więc w Hiszpanii, Portugalii, Grecji i Irlandii, nastąpił największy wzrost 
emisji gazów cieplarnianych w całej UE). 
 
Sprawozdanie zawiera cały rozdział poświęcony analizie wydatków z funduszy 
strukturalnych na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi w okresie programowania 2000–
2006 i 2007–2013. Wynika z niego, że w okresie 2000–2006 państwa członkowskie (UE-25) 
przeznaczyły ok. 14 mld euro (6,4% wszystkich środków z funduszy strukturalnych) na 
działania związane ze zmianami klimatycznymi. 
 
W okresie 2007–2013 sytuacja zmieniła się diametralnie, ponieważ UE postanowiła 
zainwestować ok. 51 mld euro (ok. 15% całkowitych środków z funduszy strukturalnych) w 
działania mające na celu realizację celów klimatycznych UE i przekształcenie gospodarki w 
gospodarkę niskoemisyjną. 
 
Polska (ponad 10 mld euro), Włochy i Hiszpania to kraje, które otrzymają najwięcej 
środków przeznaczonych na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym w wartościach 
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absolutnych, ale jeżeli przeanalizować te wydatki w kategoriach względnych, na pierwsze 
miejsce wysuwają się takie kraje jak Grecja (23,7%), Węgry (19,8%) i Słowenia (19,5%). 
 
Wydatki analizowano również pod kątem obszarów polityki. Obszary interwencji uważane za 
istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zmianom klimatycznym to: technologie 
przyjazne dla środowiska, energia, infrastruktura środowiskowa, biotopy pochłaniające 
dwutlenek węgla, mobilność zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju, łagodzenie 
skutków zmian klimatycznych i dostosowanie do nich, a także zarządzanie ryzykiem i 
zapobieganie zagrożeniom. 
 
Struktura wydatków funduszy strukturalnych wg obszarów polityki w latach 
2000–2006 i 2007–2013 

Environ-
mentally 
friendly 

technologies 
10.7% Energy 

6.0%

Environ-
mental 
infra-

structure 
(AIR) 2.4%

Carbon sinks 
2.5%

Sustainable 
mobility 
78.3%

2000-2006

  

Environ-
mental 
Friendly 

Technologies 
4.9%

Energy 
17.4%

Environ-
mental 
infra-

structure 
(AIR) 2.0%

Sustainable 
mobility 
62.4%

Mitigation 
and 

adaptation 
to climate 
change 
0.6%

Management 
and risk 

prevention 
12.8%

2007-2013

 
Źródło: autorzy, opracowanie danych z DG Regio 

 
Jak pokazują powyższe wykresy, mobilność zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju to 
dziedzina pochłaniająca najwięcej środków w obydwu okresach programowania. Z 
całkowitej kwoty środków zainwestowanych w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym w 
okresie budżetowym 2000–2006 78% przeznaczono na poprawę mobilności zgodnie z 
zasadami zrównoważonego rozwoju, 11% na technologie przyjazne dla środowiska 
naturalnego, 6% na wydajność energetyczną i energię ze źródeł odnawialnych, 3% na 
biotopy pochłaniające dwutlenek węgla (np. ponowne zalesianie) i 2% na infrastrukturę 
środowiskową (powietrze). W obecnym okresie programowania dane te przedstawiają się 
następująco: 62,4% – mobilność zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju; 17,4% – 
energia ze źródeł odnawialnych i wydajność energetyczna; 12,8% – zarządzanie ryzykiem i 
ochrona przed zagrożeniami; 5% – pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw w celu 
promowania produktów i procesów produkcyjnych przyjaznych dla środowiska; ok. 2% – 
infrastruktura środowiskowa związana z zanieczyszczeniem powietrza. 
 
Interwencje w ramach funduszy strukturalnych mogą jednak mieć różne skutki w 
odniesieniu do zmian klimatycznych. Niektóre z najczęstszych inwestycji wspieranych w 
ramach polityki spójności dotyczą infrastruktury wysokoemisyjnej. Obszary interwencji 
należące do tej kategorii to: drogi, autostrady, lotniska, energia elektryczna, gaz, benzyna i 
paliwo stałe. Analiza budżetu funduszy strukturalnych w tych dziedzinach wykazuje, że w 
okresie 2000–2006 udział takich działań był wyższy niż w przypadku środków przyjaznych 
dla środowiska (9,1 w porównaniu z 6,5%), natomiast w nowym okresie proporcje te 
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odwróciły się (12,9 w porównaniu z 14,9%). Nie ulega wątpliwości, że wspieranie budowy 
takiej infrastruktury (być może niezbędnej dla rozwoju regionu) zwiększa ryzyko ograniczeń 
wynikających z posiadania przez wiele lat tradycyjnej infrastruktury wysokoemisyjnej. O ile 
to możliwe, należy brać pod uwagę rozwiązania alternatywne i środki łagodzące. 
 
W celu zbadania potencjalnego udziału funduszy strukturalnych w redukcji (lub przeciwnie 
– zwiększeniu) emisji gazów cieplarnianych przeprowadzono prostą analizę korelacji między 
budżetem funduszy strukturalnych przeznaczonym na działania klimatyczne (szkodliwe 
skutki netto dla klimatu) a emisją gazów cieplarnianych. Praktycznie nie doszukano się 
korelacji, co może oznaczać, że same wydatki strukturalne, choć stanowią ważne źródło 
finansowania, nie mogą w istotnym stopniu wpłynąć na główne kierunki zmian 
klimatycznych. Wynika stąd jednocześnie, że niektóre państwa członkowskie podejmują 
decyzje polityczne nie zawsze zgodne z celami z Kioto (decyzje te niekiedy nawet prowadzą 
do zwiększenia emisji). 
 
Ponadto we Włoszech i w Finlandii przeprowadzono dwie analizy przypadku, aby określić, w 
jaki sposób wykorzystywano środki z funduszy strukturalnych na działania klimatyczne w 
dwóch krajach charakteryzujących się różnymi wyzwaniami wynikającymi ze zmian 
klimatycznych i jakie rozwiązania przyjęto. Celem analizy było określenie specyficznych 
mechanizmów przekazywania i podkreślenie różnic krajowych i regionalnych w odniesieniu 
do dokonywanych wyborów politycznych i mechanizmów wdrożeniowych w związku z 
podejmowaniem inicjatyw w zakresie zmian klimatycznych. Oto główne wyniki analizy: 
 
• chociaż większość projektów finansowanych w poprzednim okresie można by 

zaklasyfikować do szeroko rozumianej polityki w zakresie środowiska, a nie polityki 
przeciwdziałania zmianom klimatycznym, pośrednio przyczyniły się one do ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych (np. poprzez promowanie wytwarzania bioenergii i 
wykorzystywania jej) i złagodzenia skutków zniszczeń wywołanych siłami natury 
(wsparcie działań mających na celu ograniczenie zagrożeń hydrogeologicznych); 

• nowa seria programów w ramach funduszy strukturalnych przewiduje działania 
wyraźniej ukierunkowane na zmiany klimatyczne oraz dostrzega się w niej odejście od 
bardziej tradycyjnej polityki ochrony środowiska (zarządzanie zasobami wodnymi, 
wydajność energetyczna i gospodarka odpadami) na korzyść działań bardziej 
związanych ze zmianami klimatycznymi (ograniczanie emisji, zapobieganie zagrożeniom 
i odnawialne źródła energii); 

• regiony objęte celem 2 przeznaczają największą część funduszy na wsparcie 
przedsiębiorstw w ramach inicjatyw na rzecz badań naukowych i innowacji w dziedzinie 
produktów i procesów produkcyjnych, które w większym stopniu odpowiadają 
założeniom trwałego rozwoju, oraz technologii przyjaznych dla środowiska, natomiast w 
regionach objętych celem 1 istotne znaczenie pod względem finansowym wciąż mają 
inwestycje w infrastrukturę (w szczególności w mobilność zgodną z zasadami 
zrównoważonego rozwoju); 

• postępów dokonano również w zakresie stosowania wskaźników monitoringu odnośnie 
do celów dotyczących sprawozdawczości na temat ograniczenia emisji dwutlenku węgla, 
w zakresie wyboru projektów odpowiadających założeniom polityki ochrony środowiska i 
w zakresie stosowania specyficznych metod oceny, takich jak strategiczna ocena 
środowiskowa. 
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Wnioski i zalecenia 

• Mimo powszechnej zgody co do tego, że zmiany klimatu następują nie tylko z przyczyn 
naturalnych, lecz również z powodu ludzkiej działalności, w różnym stopniu dostrzega 
się pasywność i opóźnienia w procesie powstrzymywania tych zmian w zależności od 
kraju i sektora, co powoduje koszty. 

• Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Francja i Hiszpania emitują ponad 60% gazów 
cieplarnianych w UE-27, a główne przyczyny to wytwarzanie energii przez państwowe 
przedsiębiorstwa energetyczne oraz transport drogowy. 

• Projekty naukowe dowodzą, że podatność Europy na zagrożenia zmniejsza się ze 
wschodu na zachód, ponieważ UE-15 posiada większą zdolność radzenia sobie z nimi. 

• Polityka spójności obejmuje szeroki wachlarz instrumentów, dzięki którym gospodarka 
na szczeblu regionalnym i lokalnym może sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami 
klimatycznymi.• Jednak w okresie 2000–2006 na działania szkodliwe z punktu widzenia 
klimatu wydano więcej środków finansowych niż na działania przyjazne dla klimatu. 

• W nowym okresie planowania świadomość polityczna na temat zmian klimatycznych 
wzrosła, a finansowane programy operacyjne uwzględniają działania w dziedzinie 
wydajności energetycznej, mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju i 
wsparcia dla przedsiębiorstw, które jest bardziej bezpośrednie i ma charakter 
zintegrowany, co stanowi potwierdzenie tego, że nowa generacja programów w ramach 
funduszy strukturalnych jest wyraźniej ukierunkowane na przeciwdziałanie zmianom 
klimatycznym. 

• Regiony objęte celem 2 przeznaczają największą część funduszy na wsparcie inicjatyw 
przedsiębiorstw na rzecz badań naukowych i innowacji w dziedzinie produktów i 
procesów produkcyjnych, które w większym stopniu odpowiadają założeniom trwałego 
rozwoju, natomiast w regionach objętych celem 1 jest więcej inwestycji w 
infrastrukturę. 

Sprawozdanie zawiera szereg zaleceń: 

• UE powinna podejmować bardziej zdecydowane i spójniejsze działania na rzecz realizacji 
celów z Kioto: 
· w przypadku wszystkich wniosków legislacyjnych dotyczących redukcji emisji gazów 

cieplarnianych (poczynając od systemu handlu przydziałami emisji i dyrektywy w 
sprawie wspólnego ponoszenia kosztów) należy wprowadzić sankcje dla państw 
członkowskich, które nie przestrzegają swoich przydziałów emisji; wpływy z kar 
nakładanych na państwa członkowskie, które nie stosują się do przepisów, można by 
przeznaczyć na środki wsparcia na rzecz przystosowania do zmian klimatycznych i 
łagodzenia ich skutków; 

· zmiany klimatyczne powinny stanowić priorytet wszelkich działań, przy czym 
jednocześnie należy unikać wspierania projektów powodujących znaczne emisje, 
jeżeli możliwe są rozwiązania alternatywne; w każdym obszarze polityki należy 
ustalać i uzgadniać cele, gwarantując jednocześnie należytą ocenę, aby wiedzieć, 
czy konkretne działania i projekty są zgodne z celem nadrzędnym. 
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• W ramach polityki spójności Komisja powinna: 
· w większym stopniu zwracać uwagę na to, aby w ramach programów polityki 

spójności promować przejście do gospodarki niskoemisyjnej i energooszczędnej z 
punktu widzenia ich beneficjentów, przeznaczając w latach 2014–2021 co najmniej 
30% ogólnego budżetu funduszy strukturalnych na działania związane ze zmianami 
klimatycznymi i uwzględniając to przejście we wszystkich rodzajach działań; oznacza 
to, że bez względu na sektor wszelkie inwestycje wspierane ze środków finansowych 
dostępnych w ramach polityki spójności należy oceniać pod kątem ich wyników w 
postaci łagodzenia zmian klimatycznych i dostosowania się do nich; 

· domagać się bardziej odpowiednich i konkretnych instrumentów (takich jak 
przystosowanie do warunków klimatycznych, wstępna kontrola mająca wykryć 
potencjalnie ryzykowne projekty) w celu oceny wpływu działań wspieranych przez 
fundusze strukturalne na zmiany klimatyczne; 

· już w okresie 2007–2013 wspierać przestawienie się gospodarki regionalnej na 
infrastrukturę niskoemisyjną poprzez wywieranie presji na organy zarządzające, aby 
w związku z realizacją wcześniej określonych celów wybierały jedynie projekty 
przyjazne dla klimatu. 

• Państwa członkowskie powinny: 
· przyjąć kompleksowe długoterminowe plany strategiczne, aby zapewnić należyte 

ramy prawne w celu realizacji celów z Kioto; skutki polityki dotyczące redukcji emisji 
należy odpowiednio monitorować i oceniać, a lokalne podmioty (prywatne 
przedsiębiorstwa, władze samorządowe i stowarzyszenia przedsiębiorców) należy 
zachęcać do inwestycji w tej dziedzinie; 

· promować korzystanie ze środków polityki spójności na rzecz wydajności 
energetycznej, mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, łagodzenia 
zmian klimatycznych i dostosowywania się do nich, unikając jednocześnie inwestycji 
w źródła wysokich emisji, jeżeli dostępne są ekologiczniejsze rozwiązania 
alternatywne; choć same środki z funduszy strukturalnych nie mogą mieć 
znaczącego wpływu na krajową emisję gazów cieplarnianych, to jednak mogą 
stanowić pożyteczną dźwignię finansową i polityczną w celu realizacji działań 
ułatwiających przejście do gospodarki niskoemisyjnej; 

· wspierać badania naukowe i pomoc techniczną na szczeblu regionalnym, aby 
pomagać w ten sposób decydentom odpowiedzialnym za politykę spójności we 
wdrażaniu większej liczby innowacyjnych strategii na rzecz walki ze zmianami 
klimatycznymi; specjalistyczną wiedzę naukową i możliwości techniczne środków 
związanych z powstrzymywaniem zmian klimatycznych należy wspierać również na 
szczeblu lokalnym. 

• Podmioty zarządzające funduszami strukturalnymi powinny: 
· inwestować środki z funduszy strukturalnych w działania zgodne z krajowymi 

długofalowymi strategiami; możliwe byłoby wprowadzenie sankcji wobec tych, 
którzy nie przyczyniają się do realizacji tych celów; związane z tym działania 
pilotażowe można by realizować w ramach polityki spójności w kontekście rezerwy 
na wykonanie1, wprowadzonej w okresie programowania 2000–2006; 

                                    
1  Zgodnie z art. 44 rozporządzenia 1260/1999 każdy program operacyjny i jednolity dokument programowy był 

poddany średniookresowemu przeglądowi w oparciu o wykaz wskaźników monitorowania oceniających 
skuteczność, zarządzanie i wdrożenie pod względem finansowym, aby sprawdzić, czy zrealizowano cele 
określone ex ante. Programy, w ramach których zrealizowano wyznaczone cele, nagrodzono dodatkowym 
przydziałem środków z rezerwy stanowiącej 4% budżetu funduszy strukturalnych, których nie przydzielono na 
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· być lepiej poinformowane i obeznane ze specyficznymi technikami oceny i 
praktykami stosowanymi podczas realizacji polityki związanej ze zmianami 
klimatycznymi, które są dobrze opracowane w różnych dziedzinach polityki, 
ułatwiając tym samym wzajemne ich przenikanie między sektorami oraz planowanie 
i wspieranie działań na szczeblu lokalnym; 

· opracować odpowiednią strategię uwzględniającą ich konkretny stopień zagrożenia 
poprzez wymianę sprawdzonych praktyk z regionami stojącymi przed podobnymi 
wyzwaniami; potrzebna jest świadomość, że specyfika terytorialna na szczeblu 
niższym niż regionalny ma znaczenie (np. strefy przybrzeżne mają zupełnie inne 
potrzeby niż strefy w głębi kraju); 

· promować bardziej kompleksowy system monitoringu uwzględniający co najmniej 
wskaźniki emisji gazów cieplarnianych i dwutlenku węgla na szczeblu regionalnym; 
powinien istnieć wyraźniejszy związek między środowiskowym priorytetem 
horyzontalnym a kwestią zmian klimatycznych, a dające się zweryfikować cele w 
zakresie redukcji emisji powinny stanowić podstawę oceny środowiskowej 
programów i projektów. 

 

                                                                                                                
początku okresu. Po raz pierwszy istniał bezpośredni związek między przydziałem środków na część 
finansowania a wynikami. 


