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B9-0000/2020 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii UE w zakresie przystosowania 

się do zmiany klimatu 

(2020/2532(RSP)) 

Parlament Europejski, 

 uwzględniając Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 

(UNFCCC) i protokół z Kioto do tej konwencji, 

 uwzględniając porozumienie przyjęte na 21. Konferencji Stron UNFCCC (COP21) w 

Paryżu dnia 12 grudnia 2015 r. (porozumienie paryskie), 

 uwzględniając strategię UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu z kwietnia 

2013 r. i towarzyszący jej dokument roboczy służb Komisji, 

 uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 

listopada 2018 r. w sprawie wdrażania strategii UE w zakresie przystosowania się do 

zmiany klimatu, 

 uwzględniając sprawozdanie UNEP w sprawie luki adaptacyjnej z 2018 r., 

 uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 grudnia 2019 r. pt. „Europejski Zielony Ład” 

(COM(2019)0640), 

 uwzględniając sprawozdanie specjalne Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu 

(IPCC) zatytułowane „Globalne ocieplenie o 1,5 °C”, jego 5. sprawozdanie oceniające 

(AR5) oraz sprawozdanie podsumowujące, a także sprawozdanie specjalne dotyczące 

zmiany klimatu i gruntów oraz sprawozdanie specjalne dotyczące oceanów i kriosfery w 

zmieniającym się klimacie, 

 uwzględniając sztandarowe sprawozdanie Globalnej Komisji ds. Przystosowania w sprawie 

adaptacji do zmiany klimatu z 2019 r., 

 uwzględniając Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i cele zrównoważonego 

rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, 

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie 15. posiedzenia 

Konferencji Stron (COP15) Konwencji o różnorodności biologicznej, 

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie Europejskiego 

Zielonego Ładu,  

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie alarmującej sytuacji 

klimatycznej i środowiskowej, 

 uwzględniając sprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiska w sprawie zmian klimatu, 

skutków takich zmian i narażenia na nie w Europie w 2016 r., 
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 uwzględniając ocenę wskaźników Europejskiej Agencji Środowiska z dnia 2 kwietnia 2019 

r. pt. „Straty gospodarcze wynikające z ekstremalnych zjawisk pogodowych w Europie”, 

 uwzględniając sprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiska z dnia 4 września 2019 r. 

pt. „Przystosowanie się do zmiany klimatu w sektorze rolnym w Europie”, 

 uwzględniając sprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiska z dnia 4 grudnia 2019 r. pt. 

„Środowisko Europy – stan i prognozy na 2020 r.: wiedza na rzecz transformacji w kierunku 

zrównoważonej Europy”, 

 uwzględniając ramy z Sendai dotyczące ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych z 2015 r., 

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 września 2015 r. w sprawie dalszych działań w 

następstwie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right2Water”,  

 uwzględniając sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 

zatytułowane „Zwalczanie pustynnienia w UE: rosnące zagrożenie wymagające 

intensyfikacji działań” z 2018 r., 

 uwzględniając pytanie do Komisji w sprawie strategii UE w zakresie przystosowania się do 

zmiany klimatu (O-000000/2020 – B9 0000/2020), 

 uwzględniając art. 136 ust. 5 i art. 132 ust. 2 Regulaminu, 

 uwzględniając projekt rezolucji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 

Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, 

A. mając na uwadze, że zmiana klimatu to zjawisko utrzymujące się na całym świecie i w 

Europie oraz mając na uwadze istnienie kolejnych dowodów na to, że zmiana klimatu w 

przyszłości spowoduje wzrost ekstremalnych zjawisk pogodowych w wielu regionach 

UE; 

B. mając na uwadze, że zaobserwowane zmiany klimatu mają już szeroki wpływ na 

ekosystemy, sektory gospodarki i zdrowie ludzi;  

C. mając na uwadze, że zmiana klimatu w różny sposób wpływa na poszczególne regiony i 

sektory w UE;  

D. mając na uwadze, że sektor gospodarki wodnej, rolnictwo, leśnictwo i różnorodność 

biologiczna są wzajemnie silnie powiązane, a także związane ze zmieniającymi się 

wzorcami użytkowania gruntów i przyrostem ludności; mając na uwadze, że skutki 

zmiany klimatu w innych częściach świata mogą dotyczyć UE przez swój wpływ na 

handel, międzynarodowe przepływy finansowe, migrację i bezpieczeństwo; 

E. mając na uwadze, że przewidywane koszty szkód spowodowanych zmianą klimatu będą 

wysokie, nawet w przypadku wdrożenia porozumienia paryskiego;  

F. mając na uwadze, że zmianę klimatu i jej skutki można znacznie ograniczyć za sprawą 

ambitnej globalnej polityki łagodzenia zmiany klimatu zgodnej z celem łagodzenia 

zmiany klimatu zawartym w porozumieniu paryskim; mając na uwadze, że obecne 
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zobowiązania do redukcji emisji nie pozwolą osiągnąć celów porozumienia paryskiego, 

ale spowodują globalne ocieplenie o ponad 3 °C powyżej poziomów z okresu 

przedindustrialnego; 

G. mając na uwadze, że przystosowanie się do zmiany klimatu jest konieczne do 

przewidywania negatywnych skutków zmiany klimatu oraz do zapobiegania krótko- i 

długoterminowym zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu oraz do ograniczenia tych 

zagrożeń; 

Uwagi ogólne 

1. podkreśla, że wszystkie państwa muszą przystosować się do zmiany klimatu, aby 

zminimalizować negatywne skutki i w pełni wykorzystać możliwości rozwoju odpornego 

na zmianę klimatu i zrównoważonego rozwoju; w tym kontekście podkreśla swoje 

niezachwiane zaangażowanie w globalny cel przystosowania się do zmiany klimatu 

określony w porozumieniu paryskim;  

2. wzywa do ponownego skoncentrowania się na przystosowaniu się do zmiany klimatu; w 

związku z tym z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja przedstawi nową strategię i 

uważa, że jest to okazja do zademonstrowania światowego przywództwa UE w dziedzinie 

przystosowania się do zmiany klimatu; uważa, że nowa strategia powinna stanowić 

integralną część Europejskiego Zielonego Ładu z myślą o budowaniu odpornej Europy o 

wysokiej zdolności przystosowawczej, umożliwiającej jej radykalną transformację w 

zakresie stymulowania wzrostu gospodarczego, zapewnienia bezpieczeństwa wody i 

żywności, przechodzenia na źródła czystej energii oraz zapewnienia sprawiedliwości 

klimatycznej i społecznej;  

3. z zadowoleniem przyjmuje dokonaną przez Komisję ocenę bieżącej strategii UE w 

zakresie przystosowania się do zmiany klimatu z listopada 2018 r. i odnotowuje jej 

wniosek, że dalekosiężne cele strategii nie zostały w pełni osiągnięte, ale poczyniono 

postępy we wszystkich jej poszczególnych działaniach; 

4. zauważa, że można zrobić więcej, aby uwzględniać przystosowanie się do zmiany 

klimatu w projektach infrastrukturalnych, i wzywa do skutecznego uodparniania 

infrastruktury publicznej i innych inwestycji na klimat;  

5. ubolewa nad tym, że strategia z 2013 r. nie uwzględnia odpowiednio pilnej potrzeby 

wdrożenia działań w zakresie przystosowania się do zmian klimatu; wzywa do lepszego 

zarządzania nową strategią, częstszej procedury przeglądowej oraz jasnych celów i 

wskaźników do mierzenia postępów w jej wdrażaniu; 

6. zauważa mniejszy niż oczekiwano postęp pod względem liczby lokalnych strategii 

przystosowawczych, z różnicami między państwami członkowskimi; wzywa Komisję do 

dopilnowania, by pomimo przedmiotowych różnic wszystkie regiony UE przygotowały 

się do przeciwdziałania skutkom zmiany klimatu poprzez działania w zakresie 

przystosowania się do zmian klimatu; w tym kontekście uznaje wartość Porozumienia 

Burmistrzów, które umocniło współpracę w zakresie przystosowania się do zmiany 

klimatu na szczeblu lokalnym; 

7.  podkreśla znaczenie dalszego propagowania przystosowania się do zmiany klimatu w 
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regionach i miastach w nowej strategii, na przykład przez promowanie ram prawnych 

wymagających odpowiednich strategii przystosowawczych również na tych szczeblach;   

8.  w związku ze ścisłym związkiem między łagodzeniem zmiany klimatu i 

przystosowaniem się do tej zmiany przypomina o znaczeniu łagodzenia zmiany klimatu 

z uwagi na fakt, że jej skutki i wysiłki niezbędne do przystosowania się do niej różnią się 

w zależności od wzrostu globalnej temperatury; 

Rozwiązania oparte na zasobach przyrody i zielona infrastruktura 

9. przypomina, że zmiana klimatu i jej skutki dotykają nie tylko ludzi, ale wpływają też na 

różnorodność biologiczną oraz ekosystemy morskie i lądowe, natomiast według 

przełomowego sprawozdania IPBES zmiana klimatu jest jednym z bezpośrednich 

czynników powodujących utratę różnorodności biologicznej;  

10. podkreśla znaczenie korzystania ze zrównoważonych rozwiązań opartych na zasobach 

przyrody oraz ochrony i odbudowy ekosystemów, które mogą jednocześnie przyczyniać 

się do łagodzenia zmiany klimatu, ochrony różnorodności biologicznej i przeciwdziałania 

zanieczyszczeniu; apeluje, aby w nowej strategii uwzględniono ambitne plany większego 

wykorzystania tych rozwiązań; 

11. podkreśla potencjał lasów i drzew w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i 

świadczenia usług ekosystemowych, ponieważ przykładowo drzewa na obszarach 

miejskich, oprócz innych korzyści, takich jak poprawa jakości powietrza, mogą 

niwelować ekstremalne temperatury; wzywa do zwiększenia liczby zasadzanych drzew 

w miastach i do zintegrowanej odpowiedzi na pożary lasów w celu ochrony lasów 

europejskich przed zniszczeniem przez ekstremalne zjawiska klimatyczne; 

12.  uznaje rolę oceanów w przystosowaniu się do zmiany klimatu oraz podkreśla potrzebę 

wspierania zdrowych i odpornych mórz i oceanów; 

13. wspiera inicjatywy, w tym opracowywanie strategii miejskich, mające na celu 

wykorzystanie potencjału dachów i innej infrastruktury, takiej jak ogrody miejskie, 

zielone dachy, chłodne nawierzchnie lub inne środki, które mogą przyczynić się do 

chłodzenia, retencji wody i produkcji żywności, przy jednoczesnym ograniczeniu 

zanieczyszczenia powietrza, poprawie jakości życia w miastach i ochronie różnorodności 

biologicznej, w tym zapylaczy; uważa, że infrastruktura, taka jak drogi, tory kolejowe, 

systemy zasilania itp., musi być odporna na zmianę klimatu; 

14. apeluje o lepsze gospodarowanie zasobami wodnymi, w tym o stworzenie 

zrównoważonych systemów odwadniania i środków na rzecz naturalnej retencji wody, 

aby pomóc w ograniczeniu powodzi i susz; 

Działania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i spójność 

15. podkreśla potrzebę włączenia kwestii przystosowania się do zmiany klimatu do głównego 

nurtu wszystkich stosownych polityk UE, takich jak polityka rolna, morska i 

rybołówstwa;   

16. apeluje, aby nowa strategia była spójna z globalnymi działaniami i porozumieniami, 
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takimi jak porozumienie paryskie, cele zrównoważonego rozwoju i Konwencja o 

różnorodności biologicznej; zwraca się do Komisji o wskazanie działań, które promują i 

ułatwiają w nowej strategii przystosowanie się do zmiany klimatu poza UE; 

17. wzywa Komisję do odpowiedniego zajęcia się kwestią pustynnienia i degradacji gleby 

oraz do opracowania metodyki i wskaźników służących ocenie zakresu tych zjawisk; 

apeluje o zapewnienie wystarczających funduszy na zwalczanie pustynnienia i degradacji 

gleby;  

Finansowanie 

18. wzywa do zwiększenia finansowania na wszystkich szczeblach sprawowania rządów oraz 

do mobilizacji publicznych i prywatnych inwestycji w przystosowanie się do zmiany 

klimatu; przypomina stanowisko Parlamentu wzywające do uwzględnienia kwestii 

klimatu w kolejnych WRF na lata 2021–2027 w postaci co najmniej 25 % wydatków i 

30 % w możliwie jak najszybszym terminie, a najpóźniej do 2027 r., co powinno 

przyczynić się zarówno do łagodzenia zmiany klimatu, jak i przystosowania się do tej 

zmiany; wzywa do uznania odporności na zmianę klimatu za kluczowe kryterium we 

wszystkich odpowiednich funduszach UE; uważa, że EBI, jako bank klimatyczny, 

powinien również finansować środki służące przystosowaniu się do zmiany klimatu;  

19. wyraża ubolewanie z powodu faktu, że w unijnej metodyce monitorowania finansowania 

działań na rzecz klimatu nie rozróżnia się łagodzenia zmiany klimatu od przystosowania 

się do tej zmiany;  

20. przyznaje, że przystosowanie się do zmiany klimatu wiąże się z pewnymi kosztami; 

podkreśla jednak znaczenie takich inwestycji, ponieważ oprócz ratowania życia i ochrony 

środowiska, działania zapobiegawcze mogą być bardziej opłacalne; podkreśla zasadę 

zapobiegania i wzywa Komisję do opracowania podejść zapewniających, by koszty 

wynikające z niepodjęcia działań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu nie 

zostały przeniesione na ogół społeczeństwa; 

Zwiększanie świadomości, wiedza na temat przystosowania się do zmiany klimatu i badania 

w tej dziedzinie 

21. podkreśla znaczenie zwiększania świadomości na temat skutków zmiany klimatu, w tym 

jej wpływu na zdrowie, jak też wiedzy na temat korzyści wynikających z przystosowania 

się do niej, wśród decydentów, ale też przez działania edukacyjne na wszystkich etapach 

życia; 

22. wzywa do uzupełnienia obecnych braków wiedzy z myślą o świadomym podejmowaniu 

decyzji przez dalszy rozwój narzędzi, takich jak europejska platforma przystosowania się 

do zmiany klimatu i WWiI Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii w dziedzinie 

klimatu;  

23. podkreśla znaczenie wspierania badań nad przystosowaniem się do zmiany klimatu, 

rozwiązaniami opartymi na zasobach przyrody, zielonymi technologiami i innymi 

rozwiązaniami, które mogą pomóc w walce ze zmianą klimatu i ekstremalnymi 

zjawiskami pogodowymi;  
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Wczesne ostrzeganie i szybka reakcja 

24. apeluje, aby w nowej strategii położono większy nacisk na zapobieganie kryzysom i 

planowanie gotowości, zarządzanie oraz reagowanie w przypadku katastrof; 

25. wzywa państwa członkowskie do opracowania odpowiednich planów szybkiego 

reagowania na wypadek katastrof klimatycznych, takich jak fale upałów, powodzie i 

susze; 

26. zwraca się do władz lokalnych o ustanowienie systemów wczesnego ostrzegania i 

przygotowanie odpowiednich narzędzi do reagowania na ekstremalne zdarzenia 

pogodowe;  

o 

o   o 

27. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji 

Europejskiej. 

https://www.epa.gov/heat-islands/adapting-heat

