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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie białej księgi Komisji zatytułowanej „Adaptacja do zmian klimatu: 
europejskie ramy działania” 
(2009/2152 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając białą księgę Komisji zatytułowaną „Adaptacja do zmian klimatu: 
europejskie ramy działania” (COM(2009)0147),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie adaptacji do zmian 
klimatycznych w Europie – wariantów działań na szczeblu UE1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 lutego 2009 r. zatytułowaną „2050: przyszłość 
zaczyna się dziś – zalecenia dla przyszłej zintegrowanej polityki ochrony klimatu UE”2,

– uwzględniając Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC) oraz protokół z Kioto do tej konwencji,

– uwzględniając art. 48 ust. 5 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, Komisji Transportu i Turystyki oraz Komisji Rozwoju Regionalnego 
i Komisji Rybołówstwa (A7-0000/2009),

A. mając na uwadze, że globalne ocieplenie oraz zmiany klimatyczne są uznawane za bardzo 
poważne zagrożenia,

B. mając na uwadze, że zmiany klimatu będą miały niebagatelne negatywne skutki dla 
gospodarki i społeczeństwa, 

C. mając na uwadze, że nawet jeśli państwa na świecie zdołają ograniczyć i zmniejszyć emisje 
gazów cieplarnianych, to w dalszym ciągu uporanie się z nieuniknionymi skutkami wciąż 
wymagałoby znacznych wysiłków w zakresie dostosowania,

D. mając na uwadze, że zmiany klimatyczne dosięgną regionów europejskich w różnoraki 
sposób i w różnym stopniu;

1. z zadowoleniem przyjmuje wspomnianą wyżej białą księgę;

2. zgadza się z celem proponowanych ram adaptacyjnych UE, tzn. na poprawienie odporności 
UE w kontekście zwalczania wpływu zmian klimatycznych;

3. podkreśla znaczenie włączenia kwestii adaptacji we wszystkie dziedziny polityki UE; 

                                               
1 Dz.U. C 247 E z 15.10.2009, s. 41.
2 Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0042.



PE430.965v01-00 4/9 PR\799168PL.doc

PL

Rozwijanie podstaw wiedzy

4. podziela pogląd Komisji, że potrzeba więcej wiedzy na temat wpływu zmian klimatu, tak 
żeby informacje uzyskane w wyniku badań mogły być rozprzestrzeniane na możliwie 
największą skalę, i w związku z tym aby można było rozwijać stosowne środki 
dostosowawcze; 

5. podkreśla, że należy wzmocnić wysiłki badawcze w ramach obecnego siódmego programu 
ramowego oraz przyszłych badawczych programów ramowych w celu zaradzenia 
problemowi istniejących luk w wiedzy oraz opracowania sposobów i technik 
dostosowywania do wpływu zmian klimatycznych; 

6. podkreśla potrzebę dalszej analizy odpowiedniego modelowania na poziomie regionalnym i 
lokalnym, jak również potrzebę zdefiniowania zdolności adaptacyjnych na całym 
terytorium UE; 

7. przyjmuje pogląd, że Komisja powinna zapewnić, aby system wymiany informacji nie 
pozostawał niewykorzystany biorąc pod uwagę istnienie innych systemów takich jak 
Wspólny Europejski System Informacji o Środowisku (SEIS) oraz Globalny monitoring 
środowiska i bezpieczeństwa (GMES) i powinien stanowić wartość dodaną w odniesieniu 
do przygotowania UE do planowania, finansowania i wdrażania stosownych planów 
w zakresie adaptacji; 

Włączenie kwestii adaptacji do polityki UE w poszczególnych dziedzinach

Woda

8. wyraża szczególne obawy w związku ze stanem wód, jako że zmiany klimatyczne będą 
miały zasadniczy wpływ na ilość i jakość zasobów wodnych;

9. podkreśla, że w UE można by oszczędzić dużo wody dzięki bardziej wydajnemu 
zarządzaniu zasobami wodnymi;  

10. kładzie nacisk na znaczenie adaptacji w pełni zintegrowanej z planami zarządzania wodami 
w dorzeczach zgodnie z wytycznymi przyjętymi w dniu 30 listopada 2009 r.;

11. podkreśla znaczenie wdrażania dyrektywy o powodziach3, która zapewnia wyczerpujący 
mechanizm oceny i monitorowania podwyższonego ryzyka powodziowego w wyniku 
zmian klimatu oraz rozwijania strategii adaptacyjnych; 

Rolnictwo

12. podkreśla potrzebę wzmocnienia odporności ekosystemów rolniczych poprzez bardziej 
zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych, zwłaszcza wód i gleb; 

13. uważa, że wspólna polityka rolna ma do odegrania kluczową rolę w przyczynianiu się do 
adaptacji; 

Gleby 
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14. przyjmuje pogląd, że dyrektywa w sprawie gleb stanowiłaby podstawowe narzędzie 
dostosowania, w szczególności w odpowiedzi na ryzyko degradacji gleb i wylesianie; w 
związku z tym nalega, aby państwa członkowskie poczyniły postępy na drodze do przyjęcia 
dyrektywy w sprawie gleb;  

Polityka w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej

15. z zadowoleniem przyjmuje propozycje Komisji dotyczące opracowania wytycznych i 
mechanizmów kontrolnych dotyczących zdrowotnych skutków zmian klimatu do roku 
2011; podkreśla rosnące ryzyko rozprzestrzeniania wektorowych chorób zakaźnych; 

16. zauważa, że zdrowotne skutki zmian klimatu mogą w najpoważniejszym stopniu wpłynąć 
na społeczności o złej sytuacji materialnej i ludność najuboższą; w odniesieniu do środków 
dostosowawczych za kwestię podstawową uważa postrzeganie ich w kontekście 
nierówności związanych z ochroną zdrowia; 

17. wzywa Komisję do opracowania wszechstronnego podejścia w odniesieniu do powiązania 
przedsiębiorstw ubezpieczeniowych z kwestią świadomości ryzyka i podziału ryzyka; 

Infrastruktura

18. podkreśla, że średnio- i długookresowe inwestycje w projekty infrastrukturalne powinny 
brać w pełni pod uwagę przewidywane przyszłe warunki klimatyczne przy zachowaniu 
pewnej elastyczności; 

19. podkreśla potrzebę zapewnienia, że jako część środowiskowej oceny wpływu wszystkie 
pomieszczenia w budynkach i plany urbanistyczne będą uwzględniać różne scenariusze 
adaptacyjne; 

20. wzywa Komisję do jak najszybszego opracowania metodologii dla projektów 
infrastrukturalnych w zakresie przystosowania do warunków klimatycznych;

Różnorodność biologiczna;

21. biorąc pod uwagę, że program NATURA 2000 stanowi centralny filar politycznych 
wysiłków UE na rzecz utrzymania ekosystemów w zmieniających się warunkach 
klimatycznych, wzywa do aktywnego zarządzania obszarami NATURA 2000, przy 
należytym finansowaniu ze strony państw członkowskich, aby umożliwić gatunkom 
migracje oraz przetrwanie w przypadku zmian warunków klimatycznych;

Dziedzictwo kulturowe 

22. podkreśla znaczenie rozwijania środków dostosowawczych, które uwzględnią wszystkie 
aspekty europejskiego dziedzictwa kulturowego;

Struktura i zarządzanie

23. podkreśla potrzebę uznania władz lokalnych i regionalnych za centralne podmioty 
działające na rzecz zwalczania szkodliwych skutków zmian klimatycznych; 
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24. kładzie nacisk na znaczenie odpowiedniego poziomu interwencji w celu 
zmaksymalizowania skuteczności wprowadzonych środków; 

25. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zachęcania do skoordynowanego podejścia przy 
zajmowaniu się dostosowaniem celem zagwarantowania spójności terytorialnej w całej UE; 

Finansowanie

26. podkreśla, że kolejne wieloletnie ramy finansowe, w porównaniu z obecnymi, powinny 
nadać większą wagę zmianom klimatycznym, a zwłaszcza środkom dostosowawczym, 
zapewniając dostępność koniecznych środków finansowych; 

27. wzywa do przyszłej reformy funduszy strukturalnych z myślą o nadaniu priorytetowego 
charakteru zmianom klimatycznym, a w szczególności adaptacji; 

28. nalega, aby Rada i Komisja wznowiły proces rewizji rozporządzenia w sprawie Funduszu 
Solidarności3, co umożliwi zajęcie się kwestią szkód spowodowanych katastrofami 
naturalnymi i wywołanymi działalnością człowieka w skuteczniejszy, bardziej elastyczny 
i czasowo dostosowany sposób; 

29. podkreśla, że znaczną część dochodów z licytacji przydziałów w ramach systemu handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (EU ETS), w tym licytacji w 
sektorze lotnictwa i transportu morskiego, powinno się przeznaczać na umożliwienie 
państwom członkowskim i krajom rozwijającym się dostosowywania się do zmian 
klimatycznych; 

Grupa koordynująca ds. wpływu i adaptacji

30. popiera wniosek Komisji dotyczący utworzenia grupy koordynującej ds. wpływu 
i adaptacji; zwraca się do Komisji o zapewnienie, że grupa ta obejmie przedstawicieli 
Parlamentu, którzy wystąpią w roli obserwatorów; 

Sprawozdanie Komisji z postępu prac

31. wzywa Komisję do złożenia Parlamentowi Europejskiemu do 2012 r. sprawozdania 
w sprawie postępów poczynionych w zakresie wdrażania wyżej wspomnianej białej księgi; 

0

0      0

32. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazana niniejszej rezolucji Radzie 

                                               
3 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz 
Solidarności Unii Europejskiej (Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3).
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i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Oddziaływanie zmian klimatu można podsumować przede wszystkim w kategoriach 
mniejszej liczby dni deszczowych lecz bardziej intensywnych opadów, zmniejszonych 
opadów śniegu i wydłużonych okresów suszy.

Ma to bezpośrednie oddziaływanie na geografię terenu, nasilając proces erozji gleb oraz 
zwiększając ryzyko powodzi, przy jednoczesnym zmniejszaniu opadów śniegu, co z 
kolei hamuje zdolność formacji wodonośnych do niezależnego napełniania się. Obecne 
praktyki w zakresie zarządzania zasobami wodnymi w wyraźny sposób ukazują, 
dlaczego należy dokonać adaptacji naszego podejścia do obecnego zarządzania 
zasobami. Deszczówka powinna być przechowywana tak długo jak to możliwe w 
miejscu, w którym nastąpiły opady, a obiekty wodne powinny zostać dostosowane tak, 
aby wydłużyć okres przechowywania ze względu na podwyższone ryzyko związane z 
gwałtownymi powodziami. Łożyskami rzek trzeba zarządzać w odpowiedni sposób, a 
wodospady powstające w wyniku takiego zarządzania należy wykorzystywać do 
wytwarzania energii elektrycznej. Dłuższe okresy suszy zwiększą ryzyko pożarów lasu. 
W tym wypadku adaptacja polegać będzie na obniżaniu nośności pożaru poprzez 
przerzedzanie lasu, co z kolei zmniejszy częstotliwość wybuchów pożarów oraz tempo 
ich rozprzestrzeniania się. W zasadzie w dużym stopniu do zdolności adaptacyjnej 
przyczyni się wykorzystywanie pozostałości leśnych i pozostałości biomasy rolnej. 
Środki dostosowawcze mają zasadnicze znaczenie dla sprostania dynamicznym 
wyzwaniom zmian klimatycznych, jednocześnie zwiększając zdolności Unii 
Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i usług. Adaptacja w skali makro jest 
zasadniczym przedsięwzięciem, które pozwoliłoby nam na usprawnienie naszych 
obecnych systemów zarządzania kryzysowego poprzez połączenie obserwacji 
satelitarnych i naziemnych w celu krótkoterminowego prognozowania poważnych 
zjawisk pogodowych i związana jest ona z łagodzeniem skutków, ale nie jest z nim 
równoznaczna.

Jednak przedmiotowa biała księga jest wyłącznie dokumentem przygotowawczym 
mającym na celu przedstawienie szerokich ram politycznych, na bazie których można 
następnie opracować konieczne plany i strategie. Nasze sprawozdanie z inicjatywy
własnej wynikające z tych celów nie zawiera konkretnych odniesień do wielu 
szczegółów związanych z pewną liczbą obszarów polityki, lecz nakreśla ogólne 
podejście strategiczne do zwiększenia odporności UE na wpływ zmian klimatycznych. 
W momencie opracowania konkretnych planów politycznych z pewnością pojawi się 
miejsce na drobiazgową analizę, zwłaszcza dotyczącą aspektu finansowego. Fundusze 
mogą zostać określone wyłącznie, kiedy jasno postawiony zostaje cel do osiągnięcia. 
Głównymi punktami wszechstronnej strategii adaptacyjnej powinny być: nacisk na 
komunikację (gromadzenie danych i ich rozpowszechnianie w odpowiednich sieciach 
krajowych i lokalnych) łącznie z wyraźnym zrozumieniem tego, w jaki sposób należy 
dzielić wysiłki w zakresie adaptacji w oparciu o krajowe, regionalne i lokalne zdolności 
adaptacyjne oraz ich oddziaływanie terytorialne; nacisk na dobrą strukturę zarządzania 
dla faktycznej skuteczności polityki; włączanie polityki w zakresie adaptacji do zmian 
klimatu we wszelkie pozostałe gałęzie polityki UE. Kwestie terytorialne powinny 
stanowić wymiar operacyjny, a nie jak dotychczas cel tak istotnej polityki jak ta w 
dziedzinie adaptacji. Stąd też kluczowym problemem jest zarządzanie ziemią oraz 
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spójne planowanie w tym zakresie. W niektórych sugestiach dotyczących białej księgi 
zwraca się uwagę na konieczność zajęcia się związkiem pomiędzy adaptacją do zmian 
klimatu a zdrowiem człowieka i zwierząt. I wreszcie będzie trzeba ponownie ocenić 
rolę ubezpieczeń, tak aby zmierzyć się ze wzmożonym ryzykiem proponując nowe 
formy partnerstw o charakterze publiczno-prywatnym.


