Streszczenie dla obywateli
Przystosowanie do zmian klimatycznych: ramy dla działań
UE
NA CZYM POLEGA PROBLEM?

•

Trzeba się liczyć z tym, że w ciągu następnych 50 lat zmiany klimatu odcisną wyraźne piętno
na ważnych sektorach gospodarki, takich jak rolnictwo, transport, turystyka, ochrona zdrowia i
energetyka. Pod wpływem zmian klimatycznych przyśpieszeniu ulegnie degradacja
ekosystemów, szybciej też będzie zanikać różnorodność biologiczna. Zmiany klimatu odczują
zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa, a także niektóre grupy społeczne ─
szczególnie osoby starsze, niepełnosprawne i rodziny o niskich dochodach. Ich wpływ będzie
zróżnicowany w zależności od regionu – szczególnie narażone na negatywne skutki są
obszary przybrzeżne i górskie oraz zalewowe.

•

Przeciwdziałanie zmianom klimatu wymaga podjęcia działań dwojakiego rodzaju: z jednej
strony ochronnych (poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych), a z drugiej –
przystosowawczych (czyli stawienie czoła nieuniknionym skutkom zmian klimatu).

CO W TEJ SPRAWIE ROBI EUROPA?
Komisja Europejska opracowała dokument o znaczeniu strategicznym na temat sposobów
skuteczniejszego radzenia sobie ze skutkami zmian klimatycznych. Określa on ramy dla działań
ukierunkowanych głównie na:
•

tworzenie rzetelnej bazy wiedzy na temat zagrożeń związanych ze zmianami klimatu,

•

uwzględnianie wpływu zmian klimatycznych w głównych obszarach polityki UE,

•

łączenie różnych instrumentów politycznych w celu osiągnięcia jak najlepszych
wyników – aby ułatwić przystosowanie do zmian klimatu, konieczne mogą okazać się
innowacyjne mechanizmy finansowania (obejmujące schematy rynkowe),

•

wspieranie działań na rzecz przystosowania do zmian klimatu podejmowanych na
szczeblu międzynarodowym,

•

partnerską współpracę z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi.

CO SIĘ PRZEZ TO ZMIENI?

•

Zostaną usprawnione procesy decyzyjne, gdyż zapewniony zostanie pełniejszy dostęp do
odpowiedniej wiedzy na temat wpływu zmian klimatycznych.

•

Do końca 2011 roku stworzony zostanie system wymiany informacji, który poszerzy
dostęp do różnorodnych źródeł informacji dotyczących wpływu zmian klimatycznych,
najbardziej narażonych regionów oraz najskuteczniejszych rozwiązań.

•

Problematyka przystosowania się do zmian klimatu zostanie włączona do kluczowych
obszarów polityki UE.

JAKIE KORZYŚCI PRZYNIOSĄ TE PROPOZYCJE?

•

Dzięki spójnemu podejściu na szczeblu UE będzie można maksymalnie zwiększyć
skuteczność działań i usprawnić współpracę transgraniczną.

•

Wiele przygotowanych strategii i środków będzie można realizować wspólnie z krajami
spoza UE i krajami rozwijającymi się.

DLACZEGO WŁAŚNIE UE MUSI PODJĄĆ DZIAŁANIA?
Większość inicjatyw będzie podejmowana na poziomie krajowym, jednak wspólne unijne działanie
może zoptymalizować skuteczność działań krajowych, zwłaszcza w:
1) sektorach o wysokim stopniu integracji na poziomie UE (np. rolnictwo, rybołówstwo,
gospodarka wodna, ochrona różnorodności biologicznej, transport i energia),
2) kwestiach transgranicznych, takich jak dorzecza i ochrona różnorodności biologicznej,
3) regionach o niekorzystnym położeniu i najbardziej dotkniętych zmianami klimatycznymi.
JAKI BĘDZIE NASTĘPNY KROK?
Po przyjęciu dokumentu przez Komisję (w kwietniu 2009 r.) zaproponowane działania będą wdrażane
w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi UE.

