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WSKAZÓWKI 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 

wskazówek: 

1. zwraca uwagę, że regiony i miasta wykazały już zaangażowanie w walkę ze zmianą 

klimatu jako podmioty wnoszące znaczny wkład w plan działania Lima–Paryż i 

inicjatywy w ramach platformy podmiotów niepaństwowych działających na rzecz 

klimatu (NAZCA); z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy takie jak Globalne 

Porozumienie Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii, włącznie z realizowaną w jego 

ramach inicjatywą w zakresie dostosowania się do zmian klimatu (inicjatywa „Mayors 

Adapt”), oraz protokół ustaleń „Under 2 Degrees Memorandum of Understanding” i 

inicjatywę RegionsAdapt; zachęca więcej miast UE do przyłączania się do tych 

inicjatyw i stawiania sobie ambitnych celów w zakresie działań na rzecz klimatu; 

uważa, że wkład zapewniany w ramach tych inicjatyw powinien być dostrzegany i 

promowany przez organy administracji na szczeblu centralnym i na szczeblach 

lokalnych oraz przez organizacje międzyrządowe; 

2. odnotowuje, że organy lokalne są odpowiedzialne za wdrożenie większości środków 

łagodzenia i przystosowywania się do zmiany klimatu oraz większej części 

ustawodawstwa UE w tej dziedzinie; podkreśla potrzebę podjęcia działań w zakresie 

urbanistyki, mobilności, transportu publicznego i infrastruktury, charakterystyki 

energetycznej budynków, kampanii edukacyjnych, inteligentnych sieci oraz dotacji 

regionalnych w celu wdrożenia porozumienia paryskiego; 

3. zwraca uwagę, że obecnie większość obywateli europejskich mieszka na obszarach 

miejskich; uważa także, że wybory urbanistyczne dokonywane przez władze miast w 

zakresie infrastruktury miejskiej będą miały wpływ na odporność miast wobec zmiany 

klimatu, ponieważ coraz częstsze opady deszczu, powodzie i fale upałów 

prawdopodobnie będą stanowiły wyzwania, jakim europejskie miasta będą musiały 

sprostać w następstwie tych zmian; 

4. podkreśla, że miasta, przedsiębiorstwa i inne podmioty niepaństwowe mają potencjał w 

zakresie łagodzenia zmiany klimatu w zakresie od 2,5 do 4 mld ton CO2 do 2020 r.1– 

więcej niż Indie emitują rocznie – co jest wynikiem zbliżonym do 4–6 mld ton, o które 

emisja ma się zmniejszyć według prognoz ONZ do 2030 r., tj. dziesięć lat później, w 

ramach przyjętych w Paryżu zaplanowanych, ustalonych na szczeblu krajowym 

wkładów (INDC); 

5. podkreśla, że regiony i miasta odgrywają kluczową rolę w walce ze zmianą klimatu, są 

zdolne samodzielnie zmniejszyć globalny poziom emisji o 5 %, co pozwoli osiągnąć cel 

określony w porozumieniu paryskim, oraz że – w połączeniu z działaniami na innych 

szczeblach sektorów rządowego i prywatnego – mają potencjał do zmniejszenia 

globalnego poziomu emisji o 46 %2; 

                                                 
1 Raport Global Gender and Climate Alliance (GGCA), grudzień 2015 r. 
2 Badanie Arup zatytułowane „Deadline 2020. How cities will get the job done. [Termin – rok 2020. W jaki 
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6. przypomina, że sektor transportu odpowiada zarówno za emisje gazów cieplarnianych, 

jak i niebezpiecznych dla zdrowia zanieczyszczeń atmosferycznych, których stężenie w 

powietrzu w miastach reguluje dyrektywa (UE) 2012/2016 w sprawie redukcji 

krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych1; 

7. przypomina, że art. 7 ust. 2 porozumienia paryskiego stanowi, że „adaptacja stanowi 

globalne wyzwanie, przed którym stoją wszyscy, mające wymiar lokalny, niższy niż 

krajowy, krajowy, regionalny i międzynarodowy”; 

8. uznaje, że działania podejmowane przez organy lokalne mają kluczowe znaczenie dla 

umożliwienia rządom wypełnienia ich zobowiązań w ramach globalnych działań w 

dziedzinie klimatu; 

9. podkreśla, że podmioty niepaństwowe stają się głównym elementem systemu prawnego 

w zakresie zmiany klimatu po porozumieniu paryskim oraz procesu Ramowej 

konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC); podkreśla, 

że mogą one wnieść istotny wkład w dialog wspierający i globalny przegląd oraz 

przyczynić się do zwiększenia efektywności przeglądu w ramach porozumienia 

paryskiego; 

10. wzywa do rozszerzenia zakresu działań indywidualnych i skoordynowanych 

podejmowanych na szczeblu unijnym, regionalnym i lokalnym w celu przystosowania 

się do wpływu zmiany klimatu; 

11. Podkreśla, że miasta kształtują politykę ukierunkowaną na obszary miejskie, co 

pozwala im łączyć inicjatywy z krajowymi planami działań i skupić się na inicjatywach 

mających największy wpływ; wzywa rządy lokalne do głębszego zaangażowania się w 

unijny proces podejmowania decyzji; 

12. odnotowuje, że burmistrzowie i prezydenci miast ponoszą przed swoimi wyborcami 

bezpośrednią odpowiedzialność za swoje działania oraz mogą działać szybciej, 

skuteczniej i często w sposób przynoszący natychmiastowe i widoczne skutki; 

13. wzywa do wdrożenia nowego zarządzania, które zapewni środki na działania w zakresie 

klimatu, oraz do lepszej integracji regionów i miast oraz ich organów 

przedstawicielskich, takich jak Komitet Regionów na szczeblu UE, w Ramowej 

konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu w celu nawiązania stałego i bezpośredniego 

dialogu między różnymi szczeblami, począwszy od lokalnego i regionalnego; zauważa, 

że ogłoszenie wycofania się USA z porozumienia paryskiego skłoniło wiele stanów i 

miast USA do ponownego zobowiązania się do przestrzegania wkładu ustalonego na 

szczeblu krajowym (NDC) do ograniczenia emisji o 26–28 % do 2025 r. w porównaniu 

z poziomem z 2005 r., oraz że, z uwagi na specyficzny kontekst, władze lokalne i 

władze niższego szczebla powinny być integralną częścią procesu w obrębie Ramowej 

konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu w celu uwzględnienia ich stanowiska w tym 

procesie i ułatwiania rozpowszechniania najlepszych lokalnych praktyk w zakresie 

                                                 
sposób miasta wykonają swoje zadanie?].  

http://www.c40.org/researches/deadline-2020 
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji 

krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz 

uchylenia dyrektywy 2001/81/WE (Dz.U. L 344 z 17.12.2016, s. 1). 
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łagodzenia zmiany klimatu i dostosowywania się do niej; 

14. podkreśla konieczność czytelnego odniesienia się do roli władz lokalnych i 

regionalnych w porozumieniu paryskim w celu zapewnienia długoterminowej 

odpowiedzi na zmianę klimatu; podkreśla, że UE musi wspólnie z miastami i regionami 

podjąć działania w terenie, by sprawić, że unijne regiony i miasta będą lepiej połączone 

i bardziej zrównoważone, że powstaną sprawne energetycznie gminy i że rozwinięte 

zostaną bardziej inteligentne miejskie sieci transportowe; 

15. podkreśla, że w 2030 r. niemal 60 % światowej populacji będzie mieszkać na obszarach 

miejskich; zauważa, że cel zrównoważonego rozwoju nr 11 („Zadbanie o to, by miasta i 

osady ludzkie sprzyjały włączeniu społecznemu, były bezpieczne, odporne i 

zrównoważone”) zakłada znaczne zwiększenie do 2020 r. liczby miast i osad ludzkich, 

które przyjęły i wdrożyły zintegrowane strategie polityczne i plany działania w zakresie 

włączenia społecznego, niedoboru zasobów naturalnych, łagodzenia skutków zmiany 

klimatu i dostosowania się do nich oraz odporności na katastrofy naturalne, a także 

opracowanie i wdrożenie kompleksowego zarządzania ryzykiem klęsk żywiołowych na 

wszystkich szczeblach zgodnie z ramami z Sendai dotyczącymi ograniczania ryzyka 

klęsk żywiołowych w latach 2015–2030; według Perspektywy urbanizacji na świecie 

opracowanej w 2014 r. przez ONZ 54 % światowej populacji zamieszkiwało na 

obszarach miejskich w 2014 r., a w 1950 r. wartość ta wynosiła 30 %; przewiduje się, 

że w roku 2050 ta wartość wyniesie 66 %; 

16. wzywa do utworzenia nowej, globalnej struktury, która formalnie włączy organy 

lokalne i regionalne w proces przygotowywania i wdrażania czytelnego planu działań w 

dziedzinie klimatu w odniesieniu do porozumienia paryskiego; podkreśla, że struktura 

ta musi monitorować osiąganie wiążących celów i postęp działań za pomocą 

mechanizmów oceny oraz zapewniać odpowiednio dostosowane instrumenty 

finansowe, które pozwolą przekształcić zobowiązania w namacalne wyniki; 

17. wzywa do promowania i gwarantowania koordynacji między wszystkimi organami 

administracji publicznej oraz wspierania uczestnictwa obywateli, podmiotów 

społecznych i podmiotów gospodarczych; 

18. wzywa do stworzenia mapy drogowej przystosowania się do zmiany klimatu celem 

monitorowania lokalnych i regionalnych działań w dziedzinie klimatu oraz 

wykorzystywania najnowszych danych w zakresie działań w dziedzinie przystosowania 

się do zmiany klimatu w UE, w tym do celów sprawozdawczości w ramach ustalonych 

na poziomie krajowym wkładów UE; 

19. wyraża zaniepokojenie, że wzrost częstotliwości występowania ekstremalnych zdarzeń 

pogodowych, takich jak fale upałów, gwałtowne burze, powodzie i susze, jest 

bezpośrednim wynikiem spowodowanej przez człowieka zmiany klimatu i wciąż będzie 

miał negatywny wpływ na wiele części Europy, a zjawiska te będą występować coraz 

częściej, co sprawi, że ludzie, przyroda i zamieszkiwane przez nich ekosystemy staną 

się bardziej podatne na zagrożenia, o ile nie podejmie się konkretnych środków i nie 

zostanie przywrócony cykl hydrologiczny;; podkreśla konieczność zwiększenia 

inwestycji w zieloną infrastrukturę, która pomoże schłodzić miasta i zapewni ochronę i 

ulgę w okresach skrajnych warunków pogodowych; stwierdza, że miasta i regiony są 

wzajemnie połączone i zależne w zakresie istotnych usług, takich jak dostawy 
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żywności, wody i energii, oraz powiązanej infrastruktury; podkreśla, że skuteczne 

planowanie i rozwój uwzględniające przystosowanie do zmiany klimatu wymagają 

rzetelnych informacji na temat przyszłego ryzyka w zakresie klimatu dla miasta oraz na 

temat sposobu, w jaki przekłada się ono na szczególnie narażone aspekty fizyczne i 

ekonomiczne; przypomina, że niektóre miasta wciąż nie posiadają konkretnych 

informacji w zakresie dotyczącego ich ryzyka klimatycznego, które mogłyby przekazać 

podmiotom odpowiedzialnym za planowanie i podejmowanie decyzji dotyczących 

rozwoju na szczeblu lokalnym, oraz że wymaga to zastosowania wspólnego i 

kompleksowego podejścia opartego na dialogu i partnerstwie oraz łączącego różne 

sektory i szczeble administracji rządowej; wzywa do zapewnienia zintegrowanego 

wsparcia unijnego w celu zwiększenia solidarności i wymiany najlepszych praktyk 

między państwami członkowskimi, jak również do zagwarantowania, że regiony 

najbardziej dotknięte zmianą klimatu będą zdolne do podjęcia koniecznych środków 

służących przystosowaniu się do zmiany klimatu; 

20. wzywa regiony i miasta do planowania ukierunkowanego ściśle na dostosowanie się do 

zmiany klimatu, co zagwarantuje ograniczenie ich podatności na zmianę klimatu; 

21. podkreśla konieczność zwiększenia inwestycji w zieloną infrastrukturę, która pomoże 

miastom obniżyć temperaturę i zapewni ochronę i ulgę w okresach skrajnych warunków 

pogodowych; 

22. odnotowuje, że w szczególności zwiększenie roślinności drzewiastej w miastach – pod 

warunkiem starannego doboru tej roślinności do danego obszaru pod kątem gatunków, 

zmniejsza odczuwalne ciepło i temperaturę powietrza – skutecznie poprawiając 

mikroklimat miast i komfort cieplny ludzi; uważa, że kwestia ta powinna stanowić 

podstawę zagospodarowania przestrzennego i projektów miejskich w miastach UE; 

23. podkreśla, że regiony muszą wdrożyć i systematycznie aktualizować programy 

regionalne obejmujące środki ułatwiające przystosowanie do zmiany klimatu w celu 

przeciwdziałania jej skutkom, oraz że wszystkie regiony muszą ze sobą współpracować 

przy tworzeniu planów w zakresie przystosowania do skutków zmiany klimatu i przy 

opracowywaniu zintegrowanych planów zarządzania strefą przybrzeżną i zasobami 

wodnymi; 

24. przypomina, że w strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu 

(COM(2013)0216) wskazano trzy zasadnicze cele oraz odnośne działania: 1) wspieranie 

działań państw członkowskich; 2) zachęcenie państw członkowskich do przyjęcia 

wszechstronnych strategii przystosowawczych oraz 3) zapewnienie finansowania w 

ramach LIFE w celu wspierania tworzenia potencjału oraz przyspieszenia tempa działań 

przystosowawczych w Europie (2013–2020); 

25. przypomina, że w celu wypełnienia zobowiązań podjętych w porozumieniu paryskim 

konieczne jest nie tylko obniżenie emisji, ale także zwiększenie zdolności pochłaniania 

CO2 przez glebę, tak aby można było liczyć na usunięcie znacznej ilości CO2 z 

atmosfery w drugiej połowie stulecia; 

26. wzywa do większej ochrony istniejących i nowo powstałych lasów na obszarach 

miejskich w regionach UE z uwagi na ich wpływ na sposoby spędzania czasu wolnego 

przez lokalne populacje oraz – w niektórych miejscach – na zapewnianie i ochronę 
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źródeł wody pitnej; uważa, że gminy powinny zapewnić wsparcie konieczne do 

utrzymania tych ekosystemów i oferowanych przez nie korzyści oraz zapobiegać 

działaniom, które prowadziłyby do ich pogorszenia; 

27. stwierdza, że wzmocnienie odporności społeczeństwa i obszarów zamieszkiwanych 

przez obywateli w celu sprostania nieuniknionym skutkom zmiany klimatu wymaga 

wielu środków, w tym zwiększenia wydajności i racjonalności zużycia wody (należy 

nadać priorytet środkom dostosowania się do zmiany klimatu, które dotyczą wody, 

analogicznie do już podejmowanych działań na rzecz łagodzenia zmiany klimatu w 

zakresie ograniczenia emisji) oraz działań w strefach przybrzeżnych; opracowania 

strategii opartych na ekologicznym miejskim planowaniu przestrzennym, ze 

szczególnym naciskiem na ochronę przeciwpowodziową; wykorzystania wiedzy i 

zasobów w celu dostosowania gospodarki rolnej i leśnej do konieczności sprostania 

problemom związanym z suszami i pożarami oraz zwiększenia połączeń między 

ekosystemami, aby sprzyjać migracjom gatunków; 

28. dostrzega potrzebę podjęcia środków w zakresie przystosowania do zmiany klimatu w 

celu zapewnienia koordynacji i spójności na wszystkich szczeblach planowania i 

zarządzania oraz uznaje, że ważne jest, aby zapewnić wspólne podejścia i pełną 

spójność między krajowymi strategiami w zakresie przystosowania do zmiany klimatu i 

lokalnymi planami zarządzania ryzykiem; 

29. wskazuje, że podatność ludności na skutki zmiany klimatu, zwłaszcza na tzw. zjawiska 

ekstremalne, zależy w znacznym stopniu od jej zdolności do uzyskania dostępu do 

podstawowych zasobów, takich jak energia i woda; w tym kontekście zwraca się do 

organów administracji publicznej o zagwarantowanie dostępu do tych dwóch 

podstawowych zasobów; 

30. odnotowuje, że jedynie piętnaście państw członkowskich przyjęło plan działania i 

strategię w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, przy czym plany te 

zawierają niewiele konkretnych rozwiązań do zastosowania w terenie; podkreśla 

konieczność monitorowania i oceny strategii w zakresie przystosowania się do zmiany 

klimatu i planów działań pod kątem zapobiegania zagrożeniom oraz zarządzania 

powodziami i zasobami wodnymi;  

31. uznaje, że skuteczne zarządzanie zasobami ma kluczowe znaczenie dla celów 

przystosowania się do zmiany klimatu i dla ograniczania skutków zmiany klimatu oraz 

umożliwia identyfikowanie wspólnych priorytetów; wzywa do wdrożenia 

zintegrowanych strategii lokalnych w celu zapewnienia skuteczniejszego 

wykorzystywania zasobów oraz budowania odporności na skutki zmiany klimatu i 

przystosowywania się do nich w obszarach, w których proces ten jest najbardziej 

intensywny; 

32. uważa, że organy lokalne i regionalne powinny podjąć zintegrowane działanie 

długoterminowe w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do zmiany 

klimatu na szczeblu lokalnym; 

33. uważa, że organy lokalne i szczebla niższego niż krajowy powinny móc jasno określić 

swoje zobowiązania w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do 

niej, podobnie jak miało to miejsce w przypadku państw i ustalonych na poziomie 
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krajowym wkładów, w celu zapewnienia solidnych i przejrzystych wkładów, 

począwszy od sprawnego monitorowania, raportowania i weryfikacji, przez inicjatywy 

takie jak Światowe Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii; wzywa do 

utworzenia systemu wkładów ustalonych na szczeblu lokalnym, który zostałby 

wdrożony w bezpośrednim związku i komplementarności z INDC; uważa, że wkłady te 

– na szczeblu krajowym, niższym niż krajowy, regionalnym lub lokalnym – powinny 

przestrzegać odpowiednich wspólnych sposobów działania, procedur i wytycznych 

mających na celu zapewnienie przejrzystości działań i wsparcia; 

34. przypomina, że co najmniej 20 % budżetu UE na lata 2014–2020 (około 212 mld EUR) 

należy przeznaczyć na działania w dziedzinie klimatu; zauważa, że Europejski Trybunał 

Obrachunkowy podkreślił w swoim sprawozdaniu specjalnym nr 31/2016, że istnieje 

poważne ryzyko nieosiągnięcia celu na poziomie 20 % bez podjęcia dodatkowych 

wysiłków w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu, uznając jednocześnie, że 

przyjęcie celu zwiększyło i lepiej ukierunkowało finansowanie działań w dziedzinie 

klimatu w ramach niektórych europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, tj. 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, lecz że w 

innych obszarach, takich jak Europejski Fundusz Społeczny, rolnictwo, rozwój 

obszarów wiejskich i rybołówstwo, sytuacja pozostała w znacznej mierze bez zmian (tj. 

nie nastąpiła znacząca zmiana w kierunku działań w dziedzinie klimatu); 

35. z zadowoleniem przyjmuje włączenie celów tematycznych 4, 5 i 6 w ramy kryteriów 

przyznawania funduszy spójności; przypomina, że według Trybunału Obrachunkowego 

zobowiązanie do zagwarantowania, że co najmniej 20 % środków przewidzianych w 

wieloletnich ramach finansowych zostanie wydanych na działania związane z klimatem 

w latach 2014–2020, nie może zostać wypełnione bez podjęcia dodatkowych środków;  

36. podkreśla, że brakuje systemu sprawozdawczości dotyczącej odsetka środków z 

funduszy strukturalnych i spójności przeznaczanych na działania organów lokalnych w 

zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej; 

37. wzywa Komisję do zobowiązania państw członkowskich do wskazywania odsetka 

środków europejskich przeznaczanych na szczeblu lokalnym na ograniczanie emisji 

gazów cieplarnianych oraz przystosowywanie danego obszaru do zmiany klimatu; 

38. wzywa Komisję, Europejski Bank Inwestycyjny i państwa członkowskie do 

zwiększenia zdolności administracyjnych regionów i miast, aby mogły one w pełni 

wykorzystać możliwości finansowania publicznego i prywatnego dostępne na poziomie 

UE; podkreśla konieczność lepszego wsparcia finansowego dla organów lokalnych i 

regionalnych w zakresie wdrażania spójnych środków w dziedzinie klimatu; uważa, że 

organom lokalnym należy bezpośrednio udostępnić mechanizmy finansowe, takie jak 

globalne fundusze klimatyczne; 

39. rozumie problemy stojące przed gminami i regionami, które do tej pory były w pełni 

zależne pod względem gospodarczym od wydobycia konwencjonalnych nośników 

energii, takich jak węgiel, oraz wzywa unijne programy finansowania do wspierania 

transformacji strukturalnych w tych gminach i regionach; 

40. wzywa organy lokalne i regionalne do uczynienia, wszystkiego, co jest w ich mocy, na 

rzecz udostępniania środków publicznych, które mogą być wykorzystywane – na 
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przykład – w celu wspierania energii ze źródeł odnawialnych, decentralizacji sieci i 

wspierania produkcji energii elektrycznej na własny użytek; 

41. wzywa organy administracji publicznej do opodatkowania działań zwiększających 

podatność na zagrożenia i emisje gazów cieplarnianych oraz do wprowadzania zachęt 

podatkowych dla działań sprzyjających przystosowaniu się do zmiany klimatu i 

redukcji emisji; 

42. podkreśla potrzebę stymulacji transformacji sektora energetycznego i lokalnych 

inwestycji w łagodzenie zmiany klimatu i środki dostosowawcze poprzez optymalizację 

rozporządzeń, zmniejszenie biurokracji, umożliwienie rozwiązań innowacyjnych i 

zachęcanie do zawierania partnerstw ze społecznościami lokalnymi i społeczeństwem 

obywatelskim w celu wspierania działań w zakresie klimatu; wzywa do podejmowania 

krajowych inicjatyw w celu zwiększenia świadomości obywateli na temat skutków 

zmiany klimatu; 

43. podkreśla znaczenie edukacji w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu i wzywa do 

podejmowania lokalnie odpowiednich działań przez gminy i szkoły, aby zapewnić 

dostęp do odpowiedniej wiedzy fachowej; 

44. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy miast, takie jak inteligentne miasta i inteligentne 

sieci, które mają na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie 

zasobooszczędności w kontekście zmiany klimatu, osiągnięcie zielonego wzrostu oraz 

promowanie obszarów połączonych przez systemy transportu publicznego; podkreśla, 

że regiony muszą zintensyfikować działania na rzecz usprawnienia ekologicznych 

rozwiązań z myślą o zapewnieniu krajowego zielonego wzrostu miast z uwagi na fakt, 

że miasta mają największy wkład w emisje gazów cieplarnianych, oraz uważa, że 

rozwiązania takie jak inteligentne sieci mają potencjał w zakresie dostarczania energii 

do mieszkań i budynków w bardziej wydajny sposób przez zwiększenie 

energooszczędności i poprawę profilu zużycia energii; 

45. wzywa właściwe organy administracji do ukierunkowania produkcji rolnej i leśnej na 

działania służące redukcji bezpośrednich i pośrednich emisji gazów cieplarnianych oraz 

do opracowania planów, które pozwolą na stopniowe zwiększenie zdolności 

pochłaniania dwutlenku węgla przez glebę;  

46. z zadowoleniem przyjmuje potencjalne nieoczekiwane zyski miast wynikłe z wdrażania 

infrastruktury niskoemisyjnej, w tym niższe koszty energii elektrycznej, konserwacji i 

opieki zdrowotnej dzięki zmniejszeniu zanieczyszczeń; 

47. przypomina, że małoskalowe projekty w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, takie 

jak kooperatywy energetyczne wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych i projekty 

w zakresie prosumpcji energii ze źródeł odnawialnych mogą przyczynić się do 

osiągnięcia celów określonych w porozumieniu paryskim; 

48. podkreśla znaczenie odgrywania przez miasta wiodącej roli w walce ze zmianą klimatu 

dzięki promowaniu korzystania z transportu publicznego i kolejowego; odnotowuje, że 

zatory komunikacyjne są jedną z głównych przyczyn emisji dwutlenku węgla podkreśla, 

że UE musi wspólnie z miastami i regionami UE realizować zadania w terenie, aby 

sprawić, że te miasta i regiony staną się bardziej energooszczędne i lepiej połączone, tak 
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aby umożliwić rozwój bardziej inteligentnych sieci transportu miejskiego, które 

zwiększą odporność na zmianę klimatu; 

49. przypomina, że transport powoduje nie tylko emisje mające istotny wpływ na zdrowie, 

lecz także emisję gazów cieplarnianych; uważa, że regiony i miasta mają ogromny 

potencjał w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych w transporcie poprzez 

szersze uwzględnianie ich w planowaniu transportu; podkreśla konieczność 

finansowania inicjatyw zwiększających lokalną i regionalną mobilność niskoemisyjną; 

50. apeluje do organów administracji lokalnej o wdrożenie planów w dziedzinie transportu i 

logistyki w celu promowania zelektryfikowanego transportu publicznego i prywatnego, 

w tym przez wyznaczenie stref przeznaczonych wyłącznie dla ruchu rowerów i 

pojazdów elektrycznych oraz przez zapewnienie odpowiedniej liczby łatwo dostępnych 

punktów ładowania; 

51. uznając szczególne znaczenie sektora transportu, wzywa do zaproszenia kilku 

modelowych regionów do zbadania inteligentnego i połączonego w sieć systemu 

transportu między miastem a wsią; 

52. apeluje do Komisji, aby w ramach programu „Horyzont 2020” poświęcono większą 

uwagę projektom innowacyjnym i badawczym w dziedzinie gospodarki o obiegu 

zamkniętym i zrównoważonych miast oraz aby zwiększono środki finansowe 

przeznaczane na ten cel; 

53. Podkreśla potrzebę wdrożenie przez regiony dyrektywy 2010/31/UE w sprawie 

charakterystyki energetycznej budynków1 oraz dyrektywy 2010/27/UE sprawie 

efektywności energetycznej2; 

54. wzywa organy administracji lokalnej do prowadzenia kampanii informacyjnych, w tym 

we współpracy z przedstawicielami sektora żywienia zbiorowego, w celu podnoszenia 

świadomości w zakresie śladu węglowego żywności, tak aby rozpowszechniać wiedzę 

na temat zdrowego żywienia i zachęcać obywateli do spożywania żywności o niskim 

oddziaływaniu na klimat; 

55. podkreśla, że wytwarzana lokalnie żywność sezonowa może zmniejszyć emisję gazów 

cieplarnianych powodowaną przez transport, a tym samym zmniejszyć ogólny ślad 

węglowy żywności; wzywa Komisję do zwiększenia zrównoważonej produkcji 

żywności na szczeblu lokalnym i regionalnym; 

56. wzywa do zacieśnienia partnerstw między UE a organami lokalnymi i regionalnymi w 

celu usprawnienia procedur mających na celu przyspieszenie lokalnych działań w 

dziedzinie klimatu w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym, tak aby zmniejszyć 

ilość odpadów, ograniczać zmianę klimatu i wykorzystywać zasoby w bardziej wydajny 

sposób; 

                                                 
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki 

energetycznej budynków (Dz.U. L 153z 18.6.2010, s. 13). 
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 

efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE 

i 2006/32/WE (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1). 
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57. podkreśla, że gospodarka o obiegu zamkniętym stanowi narzędzie o ogromnym 

potencjale w zakresie zwiększania zrównoważonego rozwoju miast, i apeluje do 

Komisji o uwzględnienie miast w strategii na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym; 

58. wzywa właściwe organy administracji do rozwiązania problemu odpadów w celu 

urzeczywistnienia gospodarki o obiegu zamkniętym oraz do promowania 

alternatywnych wobec spalania technik usuwania odpadów, które nie mogą być 

przeznaczone do ponownego wykorzystania lub recyklingu; 

59. zwraca się do Komisji, by przeanalizowała sposoby zacieśnienia współpracy 

międzynarodowej między regionami i podmiotami lokalnymi w celu wymiany dobrych 

praktyk i doświadczeń, aby osiągnąć cele określone w porozumieniu paryskim; 

60. wzywa rządy krajowe do pomagania miastom i regionom w wypełnianiu zobowiązań 

międzynarodowych w zakresie wspierania inicjatyw dotyczących klimatu i energii na 

szczeblu lokalnym i regionalnym; 

61. wzywa miasta i regiony do przejęcia inicjatywy w zakresie promowania efektywności 

energetycznej i wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w celu redukcji emisji 

gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń atmosferycznych; zauważa, że regiony i miasta 

mogą odgrywać kluczową rolę w dekarbonizacji społeczeństwa oraz że ich udział w 

tworzeniu systemu energetycznego opierającego się na źródłach odnawialnych 

powinien stanowić priorytet dla UE i poszczególnych państw członkowskich; 

62. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu o 

opracowaniu specjalnego sprawozdania dotyczącego miast i klimatu w 2023 r. 

stanowiącą zobowiązanie, które zwiększy zakres badań naukowych nad znaczeniem 

miast w walce ze zmianą klimatu; wzywa Komisję, aby wzięła aktywny udział w jego 

sporządzaniu, a także opowiedziała się za wielopoziomową wizją terytorialną działań 

dotyczących klimatu. uważa, że miasta powinny zapewnić wkład w globalne 

sprawozdanie na temat klimatu, który zostanie sporządzone w 2018 r.; uważa, że miasta 

i regiony mogą wpływać na kształtowanie polityki w związku z zawarciem 

porozumienia paryskiego przez wdrażanie podejścia strategicznego na rzecz zwalczania 

globalnego ocieplenia oraz wspierania łagodzenia skutków zmiany klimatu i środków 

dostosowawczych na obszarach miejskich, gdzie mieszka ponad połowa populacji 

świata; 

63. dostrzega szczególną odpowiedzialność miast za walkę ze zmianą klimatu, jako że 

wytwarzają one 70 % emisji CO2 w ujęciu globalnym; uważa, że zobowiązania podjęte 

w deklaracji przyjętej w paryskim ratuszu w 2015 r. można wypełnić jedynie dzięki 

Światowemu Porozumieniu Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii oraz 

powszechnemu przyjmowaniu planów działań przez miasta w całej UE; wzywa 

Komisję, aby pomogła zapewnić w odpowiednich przypadkach pomyślne połączenie 

organizacji Compact of Mayors i Porozumienia Burmistrzów, które zapoczątkowano 22 

czerwca 2016 r. 

64. odnotowuje, że w trakcie COP22 w Marrakeszu organy lokalne i regionalne opracowały 

plan działania, w którym podkreśliły potrzebę bardziej bezpośredniego zaangażowania 

organów lokalnych, który należy formalnie uznać za część oficjalnych rozmów na temat 

zmiany klimatu, a nie uznawać działanie na tym samym szczeblu, co działania innych 
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podmiotów niepaństwowych, takich jak organizacje pozarządowe i sektor prywatny; 

65. podkreśla, że organy publiczne powinny stanowić wzór jako odbiorcy energii i wzywa 

do skoncentrowania lub zwiększenia funduszy strukturalnych w celu wspierania 

modernizacji energetycznej budynków publicznych lub samowystarczalnego zasilania 

budynków w energię ze źródeł odnawialnych; 

66. zwraca się do Komisji i wszystkich państw członkowskich o wspieranie doświadczeń i 

modeli w zakresie samodzielnego zarządzania energią na szczeblu lokalnym – modeli 

opartych na systemach dystrybucji, z których dochody są przeznaczane na finansowanie 

nowych instalacji zmniejszających ślad ekologiczny; 

67. wzywa Komisję do wspierania koordynacji działań oraz wymiany informacji i 

najlepszych praktyk pomiędzy państwami członkowskimi, regionami, lokalnymi 

społecznościami i miastami; 

68. wyraża zaniepokojenie w związku z oceną Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 

z 2016 r., w której stwierdzono, że cel w postaci przeznaczenia 20 % budżetu UE w 

bieżącym okresie programowania na działania w dziedzinie klimatu nie zostanie 

osiągnięty; dostrzega szereg trudności w zakresie pomiaru i oceny projektów unijnych, 

które mają na celu łagodzenie zmiany klimatu i jej wpływu; wzywa Komisję, by 

informowała Parlament o postępie prac w tym ważnym obszarze; 

69. podkreśla znaczenie projektów z zakresu energetyki obywatelskiej opartej na źródłach 

odnawialnych i wzywa do wspierania ich z funduszy strukturalnych oraz do usunięcia 

barier biurokratycznych na szczeblu krajowym i regionalnym; 

70. dostrzega znaczenie podejść oddolnych w zakresie zabezpieczania wkładu 

zainteresowanych stron w łagodzenie zmiany klimatu; uznaje potencjał narzędzi 

określonych w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów1, takich jak 

zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) i rozwój lokalny kierowany przez 

społeczność, we wspieraniu osiągania celów UE w tym obszarze; wzywa Komisję do 

podjęcia wspólnych działań z zainteresowanymi stronami na szczeblu krajowym i 

lokalnym w celu zagwarantowania, że właściwie wykorzystują wszystkie narzędzia 

pozostające do ich dyspozycji; 

71. ponownie potwierdza swoje zaangażowanie w dbanie o pomyślne globalne wdrożenie 

Porozumienia Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii; zwraca uwagę na znaczenie 

ustanowienia celów, które są w pełni mierzalne; zauważa ponadto, że część 

przedłożonych planów działania zawiera zobowiązania do 2020 r. oraz że 

zainteresowane miasta mają w związku z tym do wykonania dodatkową pracę do 

2030 r.; 

                                                 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 

(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320). 
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72. z zadowoleniem przyjmuje dobrowolne działania („etykietowanie z wykorzystaniem 

systemu sygnalizacji świetlnej”) dla zapewnienia widoczności stopnia obciążenia 

klimatu i śladu węglowego w przypadku wytwarzania żywności i innych produktów 

oraz wzywa do wprowadzenia jednakowych w całej UE wskaźników umożliwiających 

dobrowolne lecz porównywalne etykietowanie, zwłaszcza w handlu regionalnym; 

  



 

PE607.983v02-00 14/16 AD\1139783PL.docx 

PL 

 

  



 

AD\1139783PL.docx 15/16 PE607.983v02-00 

 PL 

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINII 
W KOMISJI OPINIODAWCZEJ 

Data przyjęcia 21.11.2017    

Wynik głosowania końcowego +: 

–: 

0: 

59 

0 

2 

Posłowie obecni podczas głosowania 

końcowego 

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo 

Belet, Simona Bonafè, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa 

Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, 

Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc 

Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens 

Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli 

Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi 

Abaunz, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter 

Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne 

Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław 

G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie 

Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils 

Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli 

Zastępcy obecni podczas głosowania 

końcowego 

Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Eleonora Evi, Martin Häusling, 

Rupert Matthews, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose, Bart Staes, 

Dubravka Šuica, Carlos Zorrinho 

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas 

głosowania końcowego 

Maria Noichl 

 



 

PE607.983v02-00 16/16 AD\1139783PL.docx 

PL 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI OPINIODAWCZEJ W FORMIE 
GŁOSOWANIA IMIENNEGO 

59 + 

ALDE Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, 

Frédérique Ries, Nils Torvalds 

ECR Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, 

Rupert Matthews, Bolesław G. Piecha 

EFDD Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

GUE/NGL Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná 

NI Zoltán Balczó 

PPE Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, 

Herbert Dorfmann, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise 

Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Stanislav 

Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-

Ioana Vălean 

S&D Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, 

Susanne Melior, Maria Noichl, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel 

Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho 

VERTS/ALE Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart 

Staes 

 

0 - 

  

 

2 0 
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Objaśnienie używanych znaków: 

+ : za 

- : przeciw 

0 : wstrzymało się 

 

 


