
 
Bilion euro na europejski plan finansowania
działań klimatycznych
 

Dowiedz się, w jaki sposób Europa planuje finansować walkę ze zmianą klimatu i
wspieranie regionów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji ekologicznej.
 
Nieco ponad miesiąc po zaprezentowaniu Europejskiego Zielonego Ładu, w styczniu 2020 r.
Komisja Europejska przedstawiła eurodeputowanym szczegółowy projekt jego finansowania.
Plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu - nazywany również planem
inwestycyjnym na rzecz zrównoważonej Europy - ma na celu przyciągnięcie co najmniej 1
biliona (1000 miliardów) euro inwestycji publicznych i prywatnych w ciągu następnej dekady. 

Artykuł
25-06-2021 - 11:21
20200109STO69927

 © Shutterstock.com/Franco Lucato

PL Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
Parlament Europejski & Rzecznik Prasowy: Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

1 I 3

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20200618STO81513/zielony-lad-klucz-do-neutralnej-klimatycznie-i-zrownowazonej-ue
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_17


•

•
•

Dlaczego to ważne 
Przekształcenie gospodarki UE w neutralną dla klimatu do 2050 r. będzie wymagało ogromnych
inwestycji w czyste technologie energetyczne. Według szacunków Komisji Europejskiej,
osiągnięcie pośredniego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 roku
wymagałoby 260 mld euro dodatkowych inwestycji rocznie.
 
Dowiedz się więcej o reakcji UE na zmianę klimatu
 
Skąd będą pochodzić fundusze 
Około połowa funduszy powinna pochodzić z wieloletniego budżetu UE poprzez różne
programy przyczyniające się do projektów klimatycznych i środowiskowych, takie jak fundusze
rolne, Horyzont Europa (program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji) oraz
program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE - oraz fundusze regionalne i fundusze
spójności, które powinny przeznaczać co najmniej 30% swojego pakietu działań na rzecz
klimatu. 
 
To z kolei przyciągnęłoby dodatkowe współfinansowanie przez państwa członkowskie.
Oczekuje się, że dzięki InvestEU i funduszom systemu handlu emisjami (ETS) zmobilizowanych
zostanie więcej inwestycji prywatnych i publicznych, a kolejne fundusze powinny zostać
przyciągnięte dzięki nowemu mechanizmowi sprawiedliwej transformacji, który ma na celu
wsparcie regionów i społeczności, dla których ekologiczna transformacja będzie najtrudniejsza,
na przykład regionów silnie uzależnionych od węgla. Wszystko po to, żeby przejście do
gospodarki neutralnej dla klimatu przebiegało w sprawiedliwy sposób i nie pozostawiło nikogo w
tyle.
 
Mechanizm sprawiedliwej transformacji 
Mechanizm będzie się opierał na trzech głównych filarach:
 

Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji z nowymi środkami w wysokości 7,5
miliarda euro 
specjalnym systemie sprawiedliwej transformacji w ramach InvestEU 
instrumencie pożyczkowym Europejskiego Banku Inwestycyjnego na rzecz sektora
publicznego gwarantowanym przez budżet UE
 

Oczekuje się, że te trzy instrumenty zmobilizują publiczne i prywatne inwestycje, które będą
mogły zostać przeznaczone na pomoc pracownikom w zdobyciu nowych umiejętności dla
zawodów przyszłości, wsparcie dla firm w tworzeniu nowych możliwości zatrudnienia oraz
inwestycje w czystą energię i izolację domów.
 
III. Instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego 
Dalsze finansowanie mogłoby pochodzić z instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora
publicznego - 1,5 mld euro w postaci dotacji z wieloletniego budżetu i do 10 mld euro pożyczek
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - z dodatkowymi inwestycjami władz publicznych w
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/zmiana-klimatu/20190926STO62270/czym-jest-neutralnosc-emisyjna-i-jak-mozemy-ja-osiagnac-do-2050-r
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20180706STO07407/postepy-ue-w-realizacji-celow-zwiazanych-ze-zmiana-klimatu
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/zmiana-klimatu/20180703STO07129/reakcja-ue-na-zmiane-klimatu
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/wieloletni-budzet-ue-po-2021-roku
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20210422STO02652/horyzont-europa-inwestycje-ue-w-nauke-infografiki
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20210414STO02008/program-life-wieksze-wsparcie-ue-dla-dzialan-w-dziedzinie-klimatu
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20210617STO06481/dlaczego-fundusze-ue-dla-regionow-sa-tak-wazne
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20210617STO06481/dlaczego-fundusze-ue-dla-regionow-sa-tak-wazne
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/zmiana-klimatu/20170213STO62208/wideo-reforma-systemu-handlu-uprawnieniami-do-emisji-co2-w-pigulce
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020PC0453
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020PC0453
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wysokości 25-30 mld euro, aby pomóc najbardziej dotkniętym obszarom poradzić sobie z
kosztami dekarbonizacji.
 
Fundusze zostałyby przeznaczone na inwestycje w wielu obszarach - od energii i transportu, po
sieci ciepłownicze i transport publiczny.
 
W czerwcu 2021 r. posłowie zatwierdzili porozumienie osiągnięte w kwietniu między
negocjatorami Parlamentu i Rady w sprawie instrumentu pożyczkowego dla sektora
publicznego. Zapewnili:
 

zwiększenie  finansowania  i  wsparcia  finansowego  na  etapie  przygotowania
inwestycji,   
przepisy gwarantujące, że beneficjenci przestrzegają podstawowych wartości UE,
ochrony środowiska i równości płci 
większe skupienie na regionach słabiej rozwiniętych  
pierwszeństwo dla projektów beneficjentów posiadających plany dekarbonizacji lub
bezpośrednio przyczyniających się do realizacji ambicji klimatyczno-energetycznych
Unii
 

W głosowaniu w listopadzie 2020 r. w sprawie planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej
Europy, dla sfinansowania Zielonego Ładu, posłowie wyrazili obawy, że kryzys COVID-19 może
wpłynąć na mobilizację środków na zielone inwestycje. Stwierdzili, że zielona transformacja
powinna sprzyjać włączeniu społecznemu i być zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju
gospodarczego, społecznego i środowiskowego, przy jednoczesnym zmniejszaniu dysproporcji
między państwami członkowskimi, wspieraniu konkurencyjności i tworzeniu trwałych, wysokiej
jakości miejsc pracy.
 
Więcej informacji
Briefing na prośbę Komisji  REGI: Ocena propozycji Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
(kwiecień 2020)
Europejski Zielony Ład: pierwsze reakcje posłów do PE
Parlament Europejski ogłasza kryzys klimatyczny
Badanie JRC (2018) [EN]
Zestawienie informacji: Mechanizm sprawiedliwej transformacji
Zestawienie informacji:  Program InvestEU [EN]
 Komisja proponuje instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego dla wsparcia
zielonych inwestycji wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (maj 2020) [EN]
Projekty finansowane przez UE na rzecz zielonej gospodarki
Zestawienie informacji: Jak fundusze polityki spójności wspierają ekologiczne reformy w
państwach członkowskich [EN]
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