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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o wprowadzenie do projektu rezolucji, którą przyjmie, następujących elementów: 

1. twierdzi, że zmiany klimatu stanowią decydujące wyzwanie naszych czasów; zmiany te 
wiążą się z oczywistymi skutkami dla środowiska naturalnego, zdrowia ludzkiego i ładu 
terytorialnego i podważają zdolność wszystkich krajów do osiągnięcia trwałego rozwoju;

2. z zadowoleniem przyjmuje publikację białej księgi Komisji Europejskiej zatytułowanej 
„Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania”; podkreśla, że zmiany klimatu 
stanowią wyzwanie mające silny wpływ terytorialny i wymagające skoordynowanego 
podejścia na szczeblu Unii Europejskiej, obejmującego poszczególne strategie polityczne 
UE i poszczególne poziomy działania: europejski, krajowy, regionalny i lokalny;

3. uważa, że skutki zmian klimatu różnią się w zależności od sektorów i regionów Europy, 
co wykazała analiza Komisji „Regiony 2020”1: zmiany klimatu są najsilniej odczuwane 
przez regiony położone na południu i na wchodzie Europy, a przede wszystkim przez 
wyspy i regiony przybrzeżne, regiony najbardziej oddalone oraz obszary zagrożone 
brakiem wody, grożąc dalszym pogłębianiem się różnic między regionami, w tym nawet 
różnic między regionami położnymi w tym samym kraju;

4. ubolewa, że w obecnym okresie programowania (lata 2007–2013) państwa członkowskie 
przeznaczają jedynie 3 procent (9 mld euro) całkowitej kwoty na finansowanie środków 
związanych z wydajnością energetyczną i energią ze źródeł odnawialnych w ramach 
programów operacyjnych oraz że inwestycje w nowych państwach członkowskich są 
jeszcze niższe i wynoszą 2,4 procent; 

5. uznaje pilną konieczność szybkiej reakcji na globalne ocieplenie klimatu zarówno 
poprzez podejmowanie wiążących środków prawnych mających na celu ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych oraz wprowadzanie planów dostosowania regionalnego 
i kroków proaktywnych na rzecz dostosowania (takich jak szeroko zakrojone inicjatywy 
na rzecz ponownego zalesiania) na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym 
i lokalnym, jak i w ramach współpracy transgranicznej, w celu ograniczenia szkodliwych 
skutków;

6. jest zdecydowanie przekonany o konieczności zachowania i umocnienia przez Unię 
Europejską roli lidera w międzynarodowej walce z globalnym ociepleniem klimatu 
i uważa, że ewentualne opóźnienia w działaniach zwiększają ryzyko wystąpienia 
negatywnych skutków ekologicznych, gospodarczych i społecznych, a także zwiększenia 
kosztów;

7. jest zdania, że przy pomocy inteligentnej polityki energetycznej aktywnie promującej 
odnawialne źródła energii, zdecentralizowaną dostawę energii i wydajność energetyczną 
na swoim obszarze regiony nie tylko mogą przyczyniać się do walki ze skutkami zmian 

                                               
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf, (listopad 2008 r.)
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klimatycznych, ale również otwierać nowe możliwości i perspektywy gospodarcze 
swoim obywatelom;

8. zauważa, że sektorów o strategicznym znaczeniu dla regionów peryferyjnych, takich jak 
rolnictwo, nie należy nadmiernie obciążać w ramach działań podejmowanych z myślą 
o dostosowaniu do zmian klimatycznych, gdyż mogłoby to zagrozić trwałości 
społeczności wiejskich;

9. uważa, że jedynie poprzez ścisłą współpracę na wszystkich poziomach zarządzania (Unia 
Europejska, państwa członkowskie oraz władze lokalne i regionalne) oraz współpracę 
i stałą wymianę informacji z krajami sąsiadującymi Unii Europejskiej uda się zrealizować 
strategię przekształcenia społeczeństwa w społeczeństwo wykorzystujące technologie 
niskoemisyjne;

10. uznaje konieczność dokonania harmonizacji poszczególnych sektorów działania z jednej 
strony, w pełni angażując jednostki regionalne i lokalne na etapach projektowania, 
sporządzania i wdrażania krajowych strategii i planów działania na rzecz zwalczania 
zmian klimatycznych, a z drugiej strony uciekając się do strategicznego planowania 
terytorialnego, łączącego wszystkie aspekty związane ze zmianami klimatycznymi; 

11. uznaje zatem konieczność zapewnienia z jednej strony integracji strategii opartej na 
środkach dostosowawczych w strategiach politycznych Unii Europejskiej, przy czym 
główny nacisk należy położyć na koordynację działań i środków w dziedzinie rolnictwa, 
polityki regionalnej i ochrony środowiska w UE, a z drugiej strony zagwarantowania, że 
strategie te będą spójne ze strategią adaptacyjną; podkreśla kluczową rolę odgrywaną 
przez władze regionalne i lokalne oraz znaczenie zastosowania podejścia „z dołu do 
góry”, które uwzględniałoby różnice naturalnych ekosystemów europejskich przy pełnym 
poszanowaniu zasady pomocniczości; przekonany jest, że władze lokalne są 
najwłaściwszym ogniwem, które będzie w stanie znaleźć odpowiedź polityczną na 
stawiane wymagania;

12. z zadowoleniem przyjmuję inicjatywę białej księgi dotyczącą wprowadzenia 
mechanizmu wymiany informacji; chciałby, aby mechanizm ten stał się operacyjny do 
2011 r., podobnie jak dopracowanie wzorów instrumentów przewidywania; zwraca się do 
państw członkowskich oraz do władz regionalnych i lokalnych o promowanie i wymianę 
praktyk we wszystkich aspektach dotyczących polityki dostosowania do zmian klimatu,
a w szczególności w zakresie środków na rzecz efektywności energetycznej, zarządzania 
odpadami i rozwoju niskoemisyjnej infrastruktury transportowej;

13. zaleca powołanie i finansowanie platformy monitorującej zmiany klimatyczne w celu 
wspierania jednostek regionalnych i lokalnych w zdobywaniu i wymianie wiedzy 
i dobrych praktyk lokalnych w dziedzinie klimatu;

14. uważa, że regiony najbardziej oddalone – ze względu na szczególną sytuację, o której 
mowa w art. 349 traktatu z Lizbony, i położenie geograficzne w strefie 
międzyzwrotnikowej – są wyjątkowo wrażliwe na skutki zmian klimatu, w związku 
z czym Komisja Europejska powinna zwracać na nie szczególną uwagę; wzywa zatem 
Komisję Europejską do przeprowadzenia badania wpływu i sporządzenia szczegółowego 
planu działania na rzecz regionów najbardziej oddalonych oraz do sprzyjania wymianie 
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informacji i dobrych praktyk między władzami lokalnymi tych regionów i władzami 
krajów trzecich położonych w ich otoczeniu geograficznym;

15. uważa za konieczne wypracowanie strategii politycznych – szczególnie na poziomie 
regionalnym i lokalnym – uzależniających inwestycje publiczne i prywatne oraz niektóre 
działania administracyjne (np. wydawanie pozwoleń na budowę i opracowywanie planów 
urbanistycznych) od przeprowadzenia oceny wpływu na klimat, co pozwoliłoby na 
zachęcanie do inwestycji unijnych w infrastrukturę o wysokiej jakości ekologicznej; 
wzywa do bezwzględniej dokładności dla zagwarantowania, że ocena skutków zmian 
klimatycznych będzie częścią procesu zatwierdzania wniosków dotyczących projektów 
w dziedzinie wydajności energetycznej, gospodarki odpadami i budowy infrastruktury 
finansowanych ze środków europejskich;

16. zauważa, że regiony peryferyjne, a zwłaszcza regiony przybrzeżne, mogą dysponować 
poważnymi odnawialnymi źródłami energii, wnosząc tym samym wkład w proces 
dostosowywania się do zmian klimatycznych; 

17. uważa, że z perspektywy mikroklimatu należy unikać dalszego prowadzenia zabudowy, 
która uniemożliwia spływanie wody na obszarach gęsto zaludnionych i w miastach;

18. wzywa Komisję do wykorzystania polityki spójności w celu promowania rozwoju 
odnawialnych źródeł energii, co doprowadzi do większej synergii między badaniami 
naukowymi i rozwojowymi a regionalną polityką rozwoju, a także do usunięcia 
wszelkich barier administracyjnych utrudniających wykorzystanie takich zasobów;

19. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji dotyczącą powołania zespołu kierującego 
ds. wpływu i adaptacji (IASG) i zgodnie z zasadą pomocniczości wzywa do pełnego 
i aktywnego zaangażowania władz regionalnych i lokalnych w działalność tego zespołu;

20. ponownie stwierdza, że środki na rzecz łagodzenia skutków zmian klimatu mogą 
stanowić okazję do wypracowania modelu trwałego wzrostu, który można następnie 
dostosować do innych krajów spoza UE oraz że przejście do gospodarki nie emitującej 
dwutlenku węgla może być znaczącym krokiem naprzód ku tworzeniu nowych miejsc 
pracy; 

21. zwraca się do Komisji o zapisanie w kolejnych perspektywach finansowych 
odpowiednich środków umożliwiających realizację skutecznych strategii politycznych na 
rzecz dostosowania do zmian klimatu na wszystkich poziomach zarządzania; zaleca 
ponadto państwom członkowskim i regionom uwzględnienie możliwości wykorzystania 
mechanizmów udostępnianych przez fundusze strukturalne, aby opracować trwałe 
projekty znacznie bardziej długoterminowe; podkreśla istnienie Funduszu Solidarności 
Unii Europejskiej, którego celem jest stawianie czoła nagłym potrzebom i wyrażanie 
solidarności UE z regionami poszkodowanymi;

22. podkreśla, że cele związane z zapobieganiem zmianom klimatu i ochroną środowiska 
naturalnego należy zintegrować z celami polityki spójności UE w zakresie rekompensat 
i wzrostu, nie zastępując nimi jednak utrwalonych zadań polityki strukturalnej.
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