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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. podkreśla znaczenie polityki spójności, funduszy spójności i regionalnych strategii 
środowiskowych w walce ze zmianą klimatu i w wywiązywaniu się z zobowiązań 
porozumienia paryskiego; podkreśla, że polityka spójności, jako główna polityka 
inwestycyjna Unii i jedno z głównych źródeł wsparcia UE dla wielu państw 
członkowskich, powinna być w pełni dostosowana do celów Unii w zakresie klimatu i 
środowiska, a w szczególności należy dopilnować, aby wszystkie projekty finansowane 
przez UE były zgodne z zasadą „nie czyń poważnych szkód” określoną w 
rozporządzeniu w sprawie systematyki; z zadowoleniem przyjmuje cel polityki 2 (CP 2) 
proponowanego nowego rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, określony w 
art. 4 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, zakładający dążenie do „bardziej przyjaznej dla 
środowiska, niskoemisyjnej i przechodzącej ku gospodarce zeroemisyjnej transformacji 
oraz odpornej Europy dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji 
energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz zapobiegania ryzyku i 
zarządzania ryzykiem”;

2. wzywa do opracowania ambitnych strategii politycznych w zakresie środowiska, 
klimatu i rozwoju na szczeblu regionalnym, które będą opierać się na Agendzie 2030, 
Europejskim Zielonym Ładzie, unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 oraz 
ramach polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030; uważa, że polityka spójności 
i CP 2 powinny przyspieszyć osiągnięcie ambitniejszego unijnego celu klimatycznego 
do 2030 r. oraz jak najszybsze – najpóźniej do 2050 r. – osiągnięcie zerowych emisji 
gazów cieplarnianych netto, zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu na temat 
Europejskiego prawa o klimacie; podkreśla znaczenie Europejskiego Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych (EFIS) dla osiągnięcia celu 30 % nowych inwestycji w 
wydatki związane z klimatem i 10 % w wydatki związane z różnorodnością biologiczną 
oraz jego rolę w następnych wieloletnich ramach finansowych (WRF) i instrumentach 
naprawy gospodarczej; przypomina swoje stanowisko, zgodnie z którym co najmniej 35 
% środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 40 % środków 
z Funduszu Spójności należy przeznaczyć na cele klimatyczne Unii; zauważa, że 
porozumienie Rady Europejskiej w sprawie przeznaczenia co najmniej 30 % środków z 
EFRR na realizację celu w postaci bardziej ekologicznej Europy stanowi ważny krok; 
zachęca Komisję, aby ustanowiła wspólne wskaźniki wejściowe i wyjściowe dla 
zapewnienia, aby projekty spełniały cele UE w zakresie klimatu, stosując w stosownych 
przypadkach kryteria rozporządzenia w sprawie systematyki; podkreśla, że podczas 
przechodzenia na zrównoważoną i neutralną dla klimatu gospodarkę nie można 
pozostawiać nikogo w tyle, a realizacja musi przebiegać z zastosowaniem środków, 
które sprawią, że działalność gospodarcza będzie zgodna z ochroną środowiska i 
spowoduje w perspektywie długoterminowej powstanie wysokiej jakości miejsc pracy;

3. podkreśla rolę, jaką polityka spójności może odegrać m.in. w dążeniu do połączonej 
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cyfrowej i ekologicznej transformacji w kierunku gospodarki o bardziej zamkniętym 
obiegu, która będzie neutralna dla klimatu, zrównoważona pod względem 
środowiskowym, energooszczędna i zasobooszczędna oraz będzie oferować 
zrównoważone rozwiązania dotyczące ograniczania ilości odpadów, gospodarki 
wodnej, efektywności energetycznej, renowacji budynków, rozwoju energii ze źródeł 
odnawialnych, ograniczenia emisji, przejścia na bezemisyjną mobilność, utraty 
różnorodności biologicznej i degradacji ekosystemów; wzywa do uodpornienia polityki 
spójności następnej generacji na zmianę klimatu i uważa, że żaden program, który 
negatywnie wpływa na wysiłki na rzecz osiągnięcia celów UE w zakresie klimatu, nie 
powinien być finansowany i wspierany ze środków polityki spójności; z zadowoleniem 
przyjmuje wprowadzenie instrumentu uodparniania na zmianę klimatu do polityki 
spójności na lata 2021–2027;

4. podkreśla strategiczną rolę odnawialnej, zrównoważonej i zdecentralizowanej energii ze 
źródeł odnawialnych w rozwoju danego terytorium i jego przedsiębiorstw, w 
szczególności MŚP; podkreśla potencjał regionów peryferyjnych i najbardziej 
oddalonych w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, związany z ich 
uwarunkowaniami geograficznymi i klimatycznymi; podkreśla rolę polityki spójności w 
zwiększaniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii i dostępności czystych źródeł 
energii, zwłaszcza we wspieraniu rozwoju alternatywnych źródeł energii, takich jak 
czysty wodór;

5. domaga się doprowadzenia do zrównoważonego, trwałego i sprzyjającego włączeniu 
społecznemu rozwoju Unii za pośrednictwem polityki spójności, uwzględniającego 
specyfikę i potrzeby wszystkich państw członkowskich, ich regionów i obywateli; 
apeluje, aby polityka spójności, w koordynacji z innymi strategiami politycznymi UE i 
we współpracy z krajowymi lub regionalnymi służbami ochrony ludności, odgrywała 
większą rolę we wspieraniu działań na rzecz zapobiegania zagrożeniom w celu 
dostosowania się do obecnych i przyszłych skutków zmiany klimatu, ze szczególnym 
uwzględnieniem najbardziej narażonych obszarów, takich jak wyspy, obszary 
przybrzeżne i regiony najbardziej oddalone, które doświadczają większych trudności ze 
względu na swoje położenie geograficzne, poprzez podejście ekosystemowe, rozwój 
nowej infrastruktury lub modernizację istniejącej infrastruktury, a także przyjęcie 
środków uodparniających na klęski żywiołowe na szczeblu regionalnym i lokalnym, 
przy jednoczesnym pełnym uwzględnieniu celów z zakresu różnorodności biologicznej 
i przyspieszeniu ich osiągnięcia; wzywa do ustanowienia skutecznych mechanizmów 
współpracy regionalnej i międzyregionalnej w dziedzinie zapobiegania klęskom 
żywiołowym, tj. zdolności reagowania, zarządzania i wzajemnej pomocy w przypadku 
klęsk żywiołowych; wzywa do testów warunków skrajnych w zakresie przystosowania 
do zmiany klimatu w przypadku projektów finansowanych przez UE, które uznano za 
szczególnie podatne na skutki zmiany klimatu;

6. docenia kluczową rolę władz regionalnych w skutecznym zarządzaniu polityką ochrony 
środowiska i polityką rozwoju; docenia znaczenie lokalnych inicjatyw sektorowych dla 
zrównoważonego rozwoju społecznego i środowiskowego oraz powszechnej odporności 
dzięki dostosowanym do potrzeb strategiom politycznym, a także zachęca do 
korzystania z instrumentów takich jak społeczne projekty rozwoju lokalnego i 
zintegrowane instrumenty terytorialne (ZIT) w celu wsparcia wielopoziomowego 
zarządzania inicjatywami na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu; podkreśla, że 
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dostosowany do potrzeb przydział środków na działania odpowiadające specyfice 
lokalnej i regionalnej nie tylko wywarłby duży wpływ na gospodarkę, ale również 
przyczyniłby się do zwiększenia zaangażowania i udziału społecznego; zachęca do 
tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych i dalszego łączenia europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych z innymi programami, takimi jak program „Horyzont 
Europa”, w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań służących przeciwdziałaniu 
zmianie klimatu i tworzeniu bardziej odpornej i zrównoważonej gospodarki 
europejskiej; wzywa Komisję i instytucje zarządzające do uproszczenia procedur 
związanych z polityką spójności, tak aby zapewnić podmiotom prywatnym, w 
szczególności MŚP, dostęp do unijnego finansowania w ramach polityki spójności; w 
tym kontekście przypomina i z zadowoleniem przyjmuje ambitny plan Komisji, by 
uruchomić Europejski Pakt na rzecz Klimatu;

7. podkreśla propozycję Komisji z unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na 
2030 r., aby miasta powyżej 20 tys. mieszkańców przygotowały plany zazieleniania w 
celu stworzenia różnorodnych biologicznie i powszechnie dostępnych lasów miejskich, 
parków i ogrodów, miejskich ferm, a także zielonych dachów, murów i zadrzewionych 
alei; przypomina o pozytywnym wpływie zieleni na miejski mikroklimat i zdrowie 
mieszkańców, w szczególności słabszych grup społecznych; zachęca do podjęcia takich 
działań i wzywa do uruchomienia narzędzi politycznych, regulacyjnych i finansowych 
na rzecz ich wdrożenia;

8. przypomina o znaczeniu zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w sporządzanie 
krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu oraz terytorialnych planów 
sprawiedliwej transformacji dla realizacji klimatycznych i energetycznych priorytetów 
UE, wypełnienia międzynarodowych zobowiązań wynikających z porozumienia 
paryskiego i zmierzenia się ze społecznymi aspektami transformacji; podkreśla rolę 
władz lokalnych i regionalnych, a także podmiotów prywatnych, takich jak MŚP, w 
łagodzeniu wpływu i dostosowaniu się do zmiany klimatu; wzywa Komisję do 
usprawnienia wielopoziomowego zarządzania planowaniem i wdrażaniem działań, przy 
zagwarantowaniu zorganizowanego dialogu z władzami lokalnymi i regionalnymi, oraz 
do wzajemnego dostosowania planów i środków działania w dziedzinie klimatu i 
energii na wszystkich szczeblach władzy, do usprawnienia koordynacji między 
państwami członkowskimi i zwiększenia przejrzystości działań podejmowanych w 
związku z klimatem i energią, do monitorowania ich postępów w przeciwdziałaniu 
zmianie klimatu oraz do oferowania pomocy i wsparcia technicznego w mobilizacji 
funduszy i budowaniu zdolności;

9. wzywa do opracowania całościowych strategii integracji regionalnej z myślą o 
zagwarantowaniu zrównoważonego rozwoju, złagodzeniu skutków zmiany klimatu oraz 
przyspieszeniu osiągnięcia celów porozumienia paryskiego; podkreśla, że należy 
polegać na strategiach inteligentnej specjalizacji, które pozwolą na rozwój silnej 
przewagi konkurencyjnej i utworzenie synergii między różnymi regionami i państwami 
członkowskimi UE w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”, aby 
wypracować europejskie rozwiązania w odpowiedzi na wyzwania związane ze zmianą 
klimatu;

10. dostrzega, że polityka spójności ma bezpośredni wpływ na jakość życia obywateli UE i 
pomaga im stawić czoła nowym wyzwaniom, takim jak zmiany demograficzne, 
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przemiany przemysłowe i zmiana klimatu;

11. podkreśla, że UE stoi przed poważnymi wyzwaniami, zwłaszcza w dziedzinie 
ożywienia gospodarczego, oraz że w tym kontekście zasadnicze znaczenie będzie miała 
polityka spójności;

12. domaga się doprowadzenia do zrównoważonego, trwałego i sprzyjającego włączeniu 
społecznemu rozwoju Unii za pośrednictwem polityki spójności, uwzględniającego 
specyfikę i potrzeby wszystkich państw członkowskich, ich regionów i obywateli;

13. podkreśla, że w regionalnej polityce ochrony środowiska powinno się uwzględniać 
szkody spowodowane nieuniknionymi negatywnymi skutkami zmiany klimatu, a 
odnośne postanowienia powinny zostać włączone do wszystkich innych odpowiednich 
obszarów polityki;

14. przypomina, że poprawa jakości życia obywateli UE wymaga dalszego rozwoju 
strategii, które poprawią warunki pracy i życia oraz przyczynią się do ochrony 
środowiska i przeciwdziałania zmianie klimatu;

15. przypomina, że celem polityki spójności jest zmniejszenie nierówności terytorialnych w 
całej Unii oraz wspieranie rozwoju gospodarczego jej najsłabiej rozwiniętych regionów; 
uważa w związku z tym, że skuteczne i ukierunkowane wydatkowanie środków z 
Funduszu Spójności jest konieczne w regionach, których gospodarki generują więcej 
emisji;

16. podkreśla, że sprawą najwyższej wagi jest by funduszami polityki spójności 
wspomagano regiony o większych emisjach w szybszym przechodzeniu na czystą 
energię i infrastrukturę bezemisyjną, co nie jest jeszcze zagwarantowane pomimo 
pozytywnych zmian w ostatnich latach.
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