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Instytut Europejskiej Polityki Ochrony Środowiska (IEEP)
• IEEP jest niezależną organizacją badawczą działającą w obszarze
polityk wpływających na środowisko w Europie i poza nią
•
•
•

Badania naukowe i konsultacje w sprawie rozwoju, wdrażania i oceny polityk
środowiskowych i pokrewnych w Europie
Doradztwo i wywiad polityczny
Budowa zdolności

• Personel wielu specjalności, w tym prawnicy, specjaliści od nauk
przyrodniczych i społecznych
• Kluczowe obszary badań:
•
•
•
•
•
•

Zarządzanie (w tym reforma i „zazielenianie” budżetu UE i związanych z nim
instrumentów finansowania)
Rolnictwo i gospodarowanie gruntami
Różnorodność biologiczna
Zmiana klimatu i energia
Wykorzystanie zasobów, odpady i chemikalia
Woda, gospodarka morska i rybołówstwo

Plan prezentacji
Sesja 1: [9:00-11:00]
1) Zmiana klimatu – tendencje, skutki i polityka UE
2) Budżet UE i polityka spójności
3) Włączenie problematyki zmiany klimatu – przegląd propozycji KE
4) Objaśnienia terminologiczne
5) Konsekwencje dla umów partnerskich, programów operacyjnych i
projektów inwestycyjnych
Sesja 2: [11:30-13:00]
1) Przykłady opcji dla wyspecjalizowanych inwestycji w dziedzinie
łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do nich
2) Przykłady narzędzi i instrumentów do horyzontalnego włączania
problematyki zmian klimatu
Sesja 3: [14:00-16:00]
1) Ćwiczenia
2) Wnioski i ocena

Sesja 1

Zmiana klimatu w UE

Polityka klimatyczna UE i cele strategiczne
• Europejski Pakiet Energetyczno-Klimatyczny
• Cele 20-20-20

• Biała księga UE na temat adaptacji do zmian klimatu
• Strategia Europa 2020
• Założenia: inteligentny, trwały wzrost gospodarczy sprzyjający
włączeniu społecznemu
• Główne cele: m.in. cele 20-20-20 dla klimatu i energii

• Inicjatywa flagowa Efektywne wykorzystanie zasobów
• Przejście na gospodarkę niskoemisyjną i zasobooszczędną
• Polityka spójności i zrównoważony wzrost

• Mapa drogowa 2050 do gospodarki niskoemisyjnej
• Zmniejszenie krajowych emisji o 80-95%
• Potrzebne dodatkowo 270 mld EUR inwestycji lub 1,5% PKB rocznie

Tendencje zmian klimatu - skutki

Istotne dla
Polski

Source: EEA

Tendencje zmian klimatu - emisje
UE czyni postępy w kwestii
osiągnięcia celów
redukcyjnych emisji do
2020 r.
Pozostają wyzwania w
sektorach produkcji energii,
transportu i budownictwa
Wyzwaniem pozostaje
długoterminowa redukcja
emisji tak, aby globalny
wzrost temperatury nie
przekroczył 2C

Source: EEA

Mitygacja i adaptacja do zmian klimatu są
powiązane.

Zaadaptowano z: ESPON 2011

Najważniejsze pojęcia
Odporność: stopień wpływu, niekorzystnego lub korzystnego, danej zmiany
klimatu lub związanej z klimatem zmiennej na dany układ, receptor czy
jednostkę narażenia
Zdolność adaptacyjna: zdolność układu do przystosowania się do zmian
klimatu (w tym jego zmienności i zjawisk ekstremalnych), łagodzenia
potencjalnych szkód, wykorzystywania możliwości lub radzenia sobie z
konsekwencjami

Wrażliwość: określona jest przez zakres czułości danego układu na
niekorzystne skutki zmian klimatu, w tym jego zmienności i zjawisk
ekstremalnych, lub niemożności poradzenia sobie z nimi. Zależy ona nie
tylko od wrażliwości, ale również od zdolności adaptacyjnej

Co to oznacza dla Polski?
• Przewidywany wzrost
temperatury i
opadów oraz
ekstremalnych
zjawisk pogodowych
takich jak powodzie

• Polska jest na drodze do wypełnienia
międzynarodowych i unijnych celów
redukcyjnych emisji gazów cieplarnianych do
2020 r.

• Skutki najpewniej
dotkną kluczowych
sektorów, np.
energetyki,
budownictwa i
transportu oraz
infrastruktury, np.
zdrowotnej i wodnej

• Systemy energetyczne oparte na paliwach
kopalnych; rola źródeł odnawialnych jest
zaniedbywalna

• Kwestia celów na lata 2030 i 2050 pozostaje
otwarta

• Wysoka energochłonność całej gospodarki
(największa w UE-27 intensywność emisji
przy produkcji energii elektrycznej )
• Emisje z transportu w latach 1990-2009
podwoiły się
Source: EC and OECD

Budżet UE i polityka spójności

Skala i zakres proponowanych Wieloletnich
Ram Finansowych UE na lata 2014-2020

KE proponuje, aby przynajmniej 20% Wieloletnich Ram Finansowych
przeznaczyć na działalność związaną ze zmianą klimatu, co oznacza kwotę ok.
200 mld EUR w latach 2014-2020

Polityka spójności UE – 2014-2020 (1)
Propozycje KE w sprawie polityki spójności UE na lata 2014-2020 :
• Budżet całkowity - 336 mld EUR (33% Wieloletnich Ram Finansowych)
• Gromadzenie głównych funduszy: EFRR, Fundusz Spójności oraz EFS
• Dwa nowe cele:
1) Inwestycje na rzecz wzrostu i miejsc pracy (96% polityki spójności)
2) Europejska współpraca terytorialna

• Wzmocnienie podejścia strategicznego oraz wzmocnienie powiązania ze
strategią Europa 2020
• Wprowadzenie koncentracji tematycznej
• Wzmocnienie zintegrowanego programowania oraz spójności
terytorialnej
• Poprawa wydajności i ukierunkowanie na wyniki
• Uproszczenie realizacji

Polityka spójności EU – 2014-2020 (2)

Pytania
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Uwzględnianie kwestii
związanych ze zmianą klimatu
w polityce spójności UE

Jakie znaczenie dla zmian klimatu ma polityka
spójności?
Cel 1:
Polityka spójności dotyczy różnic
gospodarczych, społecznych i
terytorialnych
• Przypuszcza się, że oddziaływanie
zmian klimatu będzie zróżnicowane
pod względem terytorialnym
• Spodziewane jest nasilenie dalszych
różnic gospodarczych w związku ze
stratami w głównych sektorach
gospodarki
• Inwestycje związane ze zmianami
klimatu jako gospodarcze czynniki
motywujące

Cel 2:
Solidarność państw
członkowskich w celu
osiągnięcia standardów UE
• Pomoc dla państw
członkowskich w realizacji
celów UE 20/20/20 w
zakresie klimatu i energii

• Pomoc dla państw
członkowskich w
dostosowaniu się do zmian
klimatu

Na czym polega uwzględnianie kwestii związanych ze
zmianą klimatu w polityce spójności UE?
Włączenie problematyki łagodzenia / dostosowania się do
skutków zmian klimatu polega na uwzględnianiu
kwestii i rozwiązań dotyczących klimatu w
odpowiednich strategiach politycznych, planach i
programach na poszczególnych szczeblach rządzenia.
Obejmuje:
1) Zwiększanie skali inwestycji dotyczących łagodzenia i
dostosowania się do skutków zmian klimatu
2) Integrację horyzontalną zmian klimatu

Czym jest ocena skutków wpływu zmian
klimatycznych w celach adaptacyjnych ?
W przeciwieństwie do włączenia problematyki zmiany
klimatu, ocena skutków wpływu zmian klimatycznych to
proces sprawdzenia czy wszystkie elementy programu
oraz jego realizacji, włącznie z określonymi działaniami i
projektami, dotyczą kwestii zmian klimatu.
Proces ten obejmuje sprawdzenie, czy:
1) Finansowanie jest odporne na przyszłe skutki zmiany
klimatu
2) Intensywność emisji spowodowana przez realizację
dofinansowanego projektu została w miarę możliwości
ograniczona

Przegląd propozycji Komisji

Uwzględnianie kwestii związanych ze zmianami
klimatu w polityce spójności (1)
• Wzmacnianie podejścia strategicznego – Wspólne Ramy Strategiczne
• Uwarunkowanie tematyczne - 11 celów tematycznych
1) Zwiększenie nakładów na badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje
2) Zwiększenie dostępności, wykorzystania i jakości technologii informacyjnokomunikacyjnych
3) Zwiększanie konkurencyjności MSP
4) Wspieranie przejścia do gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich sektorach
5) Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania
ryzykiem
6) Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami
7) Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości
w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych
8) Promowanie zatrudnienia i mobilności pracowników
9) Wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem
10) Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie
11) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych i skuteczności administracji publicznej

Uwzględnianie kwestii związanych ze zmianami
klimatu w polityce spójności (1)
• Przeznaczanie środków
 podział środków na określone działania
o 20% środków EFRR dla regionów rozwiniętych i regionów w okresie
przejściowym -> EE&RES
o 6% środków EFRR dla regionów słabiej rozwiniętych->EE&RES
o 5% środków ERDF -> zrównoważony rozwój obszarów miejskich

• Ramy wykonania
 Priorytet, cele (na 2022) i kamienie milowe (na 2016 i 2018)
 Oceny skuteczności działania za rok 2017 i 2019
 Zachęty do osiągania lepszych wyników (5% rezerwy lub
zawieszenie)

• Wymagania dotyczące sprawozdawczości
 Uwzględnienie kwestii związanych ze zmianami klimatu w rocznych
sprawozdaniach z realizacji

Uwzględnianie kwestii związanych ze zmianami
klimatu w polityce spójności (3)
• Wybór głównych projektów
 Uwzględnienie kwestii łagodzenia, dostosowania oraz
wytrzymałości

• Rozwój kierowany przez społeczność
 Inicjatywy oddolne oraz podejście do zintegrowanego planowania
uwzględniające kwestie związane ze zmianą klimatu

• Inżynieria finansowa i usługi doradcze
 Instrumenty finansowe
 JASPERS
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Konsekwencje dla procesu
programowania

Zmiany klimatu a umowa o partnerstwie
Umowa o partnerstwie – określa strategię państwa
członkowskiego, priorytety oraz ustalenia dotyczące
korzystania ze środków wspólnych ram strategicznych
zgodnie z realizacją strategii UE na rzecz inteligentnego,
zrównoważonego
wzrostu
sprzyjającego
włączeniu
społecznemu.
Uwzględnianie kwestii związanych ze zmianami klimatu :
 Ocena potrzeb inwestycyjnych oraz ryzyka inwestycyjnego / wrażliwość
regionów / sektorów
 Opracowanie strategii zintegrowanego rozwoju uwzględniającej kwestie
związane ze zmianami klimatu
 Wyznaczenie priorytetów strategicznych w związku ze zmianami klimatu
oraz zasad ich realizacji
 Zaangażowanie organów ochrony środowiska / ds. zmian klimatu oraz
organizacji pozarządowych

Zmiany klimatu a programy operacyjne
Program operacyjny jest podstawowym dokumentem
planowania wydatkowania środków polityki spójności.
Uwzględnianie kwestii związanych ze zmianą klimatu :
 Opracowanie strategii dotyczącej realizacji celów UE (również
dotyczących klimatu)
 Wyznaczenie celów, osi priorytetowych, priorytetów
inwestycyjnych oraz odpowiedniego podziału finansowania na
rzecz klimatu
 Wyznaczenie celów, kamieni milowych i wskaźników (ramy
wykonania)
 Uwzględnienie kwestii dotyczących klimatu w ocenie ex-ante
oraz w analizie społeczno-ekonomicznej
 Określenie zasad horyzontalnych i zasad wdrażania

Kwestie dotyczące zmian klimatu na etapie
wdrażania
Uruchomienie programów
 Ogłoszenie programu, wyznaczenie Komitetu Monitorującego,
procedury przetargowe (przetargi, zaproszenia); zielone zamówienia
publiczne

Przygotowanie projektu
 Pomoc dla wnioskodawców, wymagania dotyczące projektu, ocena
oddziaływania na środowisko oraz Analiza Kosztów i Korzyści

Ocena i wybór projektu
 Wymogi kwalifikowalności, kryteria oceny, mechanizm oceny

Wdrożenie projektu
 Pomoc techniczna dla beneficjentów (menedżer zrównoważonego
rozwoju), stałe monitorowanie

Kwestie dotyczące zmian klimatu na etapie
monitorowania, sprawozdawczości i oceny
Wyraźne wymogi dotyczące monitorowania,
sprawozdawczości oraz oceny wydatków, działań i
wyników związanych z kwestią zmian klimatu
Uwzględnienie kwestii dotyczących zmian klimatu:
 Rozpoznawanie wydatków związanych ze zmianami klimatu
 Wskaźniki i kamienie milowe związane z raportami z
postępów we wdrażaniu celów polityki klimatycznej /
ocenach tematycznych
 Omawianie danych dotyczących postępów w realizacji celów
klimatycznych na Komitetach Monitorujących.
 Korzystanie z mechanizmów wynagradzania w celu
pobudzania postępu oraz nakładanie kar w przypadku braku
postępu

Integracja na każdym etapie cyklu politycznego
Cel strategiczny i priorytety dla państw
kandydujących
Główne zasady
Umowy o
Oceny śródokresowe
partnerstwie
Cele, założenia, kamienie
Niezależne oceny ex-post
milowe, wskaźniki rezultatów
Zasada „kija i marchewki”
Interwencje priorytetowe
Przydzielanie wystarczających
Program
Ocena
środków
operacyjny
Ewaluacja ex-ante oraz
Cykl
strategiczna ocena
polityczny
oddziaływania na środowisko
Międzysektorowa grupa
robocza
Zaproszenie do składania wniosków
Monitorowanie i
Opracowanie
Kryteria wyboru projektu
sprawozdawczość
projektu
Ocena oddziaływania na środowisko
i Analiza Kosztów i Korzyści
„Rozpoznawanie” kwestii dot. klimatu
Zielone zamówienia publiczne
Roczne sprawozdania z realizacji za rok 2017 i
Menedżerowie zrównoważonego
2019
rozwoju
Międzyinstytucjonalne komitety monitorujące

Niepewności polityczne
Rada do Spraw Ogólnych
• Regularne posiedzenia w
2012
• Dotychczas 2 kompromisy w
sprawie częściowego
podejścia ogólnego
• Przeznaczanie większej ilości
środków na działania na rzecz
zmniejszenia emisji (2010/12%)
• Szerszy zakres
uwzględnianych działań
• Słabsze zapisy dotyczące
wyników

Komisja Rozwoju
Regionalnego, PE
• Głosowanie w czerwcu
• Przeznaczanie większej ilości
środków na działania na rzecz
zmniejszenia emisji (2212/15%)
• Szerszy zakres
uwzględnianych działań
• Poparcie dla rygorystycznych
zasad dotyczących wyników
• Konieczna ocena klimatu

33

Polityczna oś czasowa

Źródło:
IEEP
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Wyzwania związane z wdrażaniem
• Sukces strategii włączania problematyki zmian klimatu będzie
zależał od jej realizacji w terenie

• W niektórych państwach członkowskich / regionach, szczególnie
w Europie środkowo-wschodniej, są poważne problemy ze
zdolnością administracyjną, bazą wiedzy i świadomością
• Często uważa się, że włączanie problematyki zmian klimatu
wiąże się z wyższymi kosztami administracyjnymi, co nie musi
być prawdą

35

Uwagi końcowe
• Ogólnie trudny kontekst polityczny – polityka oszczędnościowa, kryzys
zadłużeniowy
• Państwa członkowskie muszą w rozważny sposób planować wydatki
• Przekształcanie „kosztów” w „inwestycje” – wykorzystywanie
potencjału / sytuacji, w których wszyscy odnoszą korzyści
• Zdarzają się konflikty celów UE (np. TEN-T / E a klimat)
• Poprawa dopasowania i koordynacji z innymi krajowymi ramami
strategicznymi i unijnymi instrumentami finansowymi (np. EFS, Horizon
2020, LIFE itp.)
• Wykorzystanie funduszy unijnych do pozyskania dodatkowego
finansowania ze środków prywatnych poprzez innowacyjne instrumenty
finansowe – JESSICA oraz nowe możliwości po roku 2013
• Zrównoważenie działań i potrzeby upraszczania

Pytania?

Sesja 2

Jakie są możliwe opcje inwestycyjne w kwestii
łagodzenia i adaptacji?

Jak w praktyce uzyskać efekty włączenia
problematyki zmian klimatu?
1) Skalowanie wyspecjalizowanych inwestycji
• Opcje inwestycyjne dla mitygacji i adaptacji
2) Instrumenty horyzontalnego włączenia problematyki
• Menedżer zrównoważonego rozwoju
• Zmiany klimatu w strategicznej ocenie oddziaływania na
środowisko
• System NECATER
• Zmiany klimatu a wybór projektów
• Wskaźniki zmiany klimatu
• Śledzenie zmian klimatu
Uwagi końcowe

Przykłady opcji łagodzenia zmian klimatu (1)
Temat

Infrastruktura

Przykłady opcji łagodzenia

Produkcja energii odnawialnej – słonecznej, wiatrowej, z
biomasy, geotermalnej itp.
Inteligentne sieci energetyczne
Rozwój kolei
Czyste systemy transportu miejskiego
Zintegrowane niskoemisyjne strefy miejskie
Punkty ładowania pojazdów elektrycznych
Elektrownie oparte na kogeneracji i ogrzewanie miejskie z
odnawialnych źródeł energii

Badania i rozwój, Technologie niskoemisyjne, w szczególności związane z
innowacje
planem EU SET
Innowacyjne, niskoemisyjne produkty, usługi i procesy
przemysłowe
Innowacyjne technologie transportu niskoemisyjnego
Produkty i usługi finansowe dla projektów niskoemisyjnych

Przykłady opcji łagodzenia zmian klimatu (2)
Temat

Przykład opcji łagodzenia

Zarządzanie zasobami Efektywne energetycznie systemy ogrzewania i
chłodzenia w budynkach z wykorzystaniem źródeł
odnawialnych
Gruntowne renowacje
Domy bezemisyjne i pasywne

Rządzenie

Strategie i plany działania dla rozwoju niskoemisyjnego
na różnych szczeblach zarządzania
Rozwój narzędzi oceny (ślad węglowy, oprogramowanie
do oceny neutralności pod względem emisji itp.)

Budowa baz danych i systemów wskaźników do
łagodzenia zmiany klimatu

Przykłady opcji adaptacji do zmian klimatu: Budynki
Skutek zmiany
klimatu
Wyższe temperatury
latem i częstsze
występowanie fal upałów

Zmienne i niepewne
opady

Susze z powodu
zmiennych opadów

Przykład opcji adaptacji

Energooszczędna
adaptacja domów do
upałów

Opis

Energooszczędne
systemy chłodzenia
takie jak chłodzenie
pasywne, oparte o
źródła odnawialne
Ochrona budynków przed Konstrukcja budynków
burzami i dużymi opadami i systemów
odwadniania
odpornych na skutki
Konstrukcje budynków
Zbiórka wody
oszczędzające wodę
deszczowej,
oszczędzające wodę
instalacje
wodociągowe

Przykłady opcji adaptacji do zmian klimatu: Energia
Skutek zmiany
klimatu
Gorętsze lata i dłuższe
okresy upałów

Przykład opcji adaptacji

Opis

Chłodzenie elektrowni
cieplnych

Energooszczędne
systemy chłodzenia,
takie jak chłodzenie
pasywne, oparte na
energii odnawialnej

Silne burze

Zwiększona odporność
sieci przesyłowych

Wzmocnienie słupów i
linii

Gorętsze lata i dłuższe
okresy upałów

Wyższa efektywność
energetyczna systemów
wentylacyjnych

Zbiórka wody
deszczowej,
oszczędzające wodę
instalacje
wodociągowe

Przykłady opcji adaptacji do zmian klimatu: Zdrowie
Skutek zmiany
klimatu
Wyższe średnie
temperatury latem,
częstsze fale upałów

Wyższe średnie
temperatury latem,
częstsze fale upałów
Gorętsze lata i dłuższe
okresy upałów

Przykład opcji adaptacji

Opis

Energooszczędne
chłodzenie szpitali

Energooszczędne
systemy chłodzenia,
takie jak chłodzenie
pasywne, oparte na
energii odnawialnej
Systemy ostrzegania przed Prognozy pogody dla
upałami
przewidywania sytuacji
w czasie upałów
Dodatkowa opieka i
wsparcie dla osób
wrażliwych poprzez
infrastrukturę ochrony
zdrowia (pracownicy,
budynki)

Chłodne
pomieszczenia w
budynkach
użyteczności publicznej

Przykłady opcji adaptacji do zmian klimatu: Transport
Skutek zmiany klimatu
Szkody na skutek
gwałtownych powodzi i
ekstremalnych opadów

Przykład opcji adaptacji

Opis

Przerobienie istniejącej
Unowocześnienie i
infrastruktury drogowej pod konserwacja systemów
kątem większych opadów
odwadniania

Wyższe średnie
Adaptacja infrastruktury
temperatury latem, częstsze kolejowej do upałów i
fale upałów
zmian temperatury, systemy
ostrzegania przed upałem

Dostosowanie
maksymalnej
temperatury działania
kolei

Zwiększenie częstotliwości
ekstremalnych zjawisk
pogodowych

Przerobienie istniejącej
infrastruktury statków pod
kątem ekstremalnych
zjawisk

Budowa konstrukcji na
brzegu oceanu
(budownictwo
przybrzeżne) lub na
brzegu rzeki (na rzekach)

Zwiększenie częstotliwości
ekstremalnych zjawisk
pogodowych

Odpowiednia konstrukcja i
konserwacja mostów i
tuneli

Zwiększenie
częstotliwości robót
konserwacyjnych

Przykłady opcji adaptacji do zmian klimatu: Woda
Skutek zmiany klimatu
Szkody powodziowe

Przykład opcji adaptacji
Odbudowa rzek (strefy
buforowe), przywrócenie
terenów podmokłych

Wyższe średnie temperatury
latem, częstsze fale upałów

Instalacja i wyposażenie
Dostosowanie
infrastruktury środowiskowej maksymalnej temperatury
w celu zapobiegania klęskom działania
żywiołowym

Zwiększenie częstotliwości
ekstremalnych zjawisk
pogodowych

Dodatkowe zbiorniki
retencyjne na wodę
deszczową zabezpieczające
system kanalizacji przed
zalaniem, zwiększenie
pojemności rezerwuarów
Odpowiednia konstrukcja i
konserwacja mostów i tuneli

Zwiększenie częstotliwości
ekstremalnych zjawisk
pogodowych

Opis
Zwiększenie zdolności
przepływowej systemu
rzek

Budowa konstrukcji na
brzegu oceanu
(budownictwo
przybrzeżne) lub na
brzegu rzeki (na rzekach)
Można zbudować
zbiorniki retencyjne na
wodę deszczową

Inwestycje w działania „miękkie”
Temat

Przykład opcji „miękkiej”

Zdolność
instytucjonalna i
struktury wdrażania

Kursy podnoszące świadomość i szkolenia
Rozwój nowych umiejętności
Struktury międzyinstytucjonalne
Nowe stanowiska lub opisy stanowisk
Eksperci zewnętrzni

Baza wiedzy

Opracowanie map, analiza kosztów zniszczeń i potrzeb
inwestycyjnych
Badania techniczne i oceny zewnętrzne
Współpraca z instytucjami badawczymi
Wymiana informacji i dobrych praktyk z innymi regionami

Baza techniczna

Opracowanie, zbieranie, analiza i prezentacja informacji i
danych związanych ze zmianą klimatu
Wskaźniki i zbiory danych
Systemy monitorowania i sprawozdawczości

Nacisk na promocję synergii między
łagodzeniem i adaptacją
Zasady przewodnie
1) Nadanie priorytetu działaniom łagodzącym przyczyniającym się
do zmniejszenia obciążenia zasobów naturalnych;
2) Dodanie wrażliwości na zmianę klimatu do listy zagrożeń
analizowanych w działaniach łagodzących;
3) Pierwszeństwo dla działań łagodzących zwiększających lokalną
zdolność adaptacyjną;

Przykłady:
 Energooszczędna adaptacja domów do upałów (np. pasywne
systemy chłodzenia)
 Zielone dachy i zieleń miejska
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Unikanie niewłaściwej adaptacji /działań
zwiększających emisję
Zasada przewodnia:
1) Unikanie inwestycji, które mogą mieć przeciwny do
zamierzonego wpływ na cele środowiskowe / klimatyczne

Przykłady:
 Produkcja sztucznego śniegu w celu poradzenia sobie ze
zmniejszeniem jego ilości, aby wesprzeć turystykę zimową
 Budowa instalacji odsalających w związku z niedoborem wody
 Budowa elektrowni wiatrowych w obszarach wrażliwych
przyrodniczo
 Promocja wysokoemisyjnych technologii (energii i transportu),
które na dekadę mogą skierować kraj na wysokoemisyjną
drogę rozwoju
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Jakie stosować
instrumenty i
mechanizmy dla
horyzontalnego
włączenia problematyki
zmian klimatu?
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Menedżer zrównoważenia środowiska (Program
Operacyjny Anglia Południowo-Wschodnia)
PO Anglia Południowo-Wschodnia i wprowadzenie menedżera zrównoważenia
środowiska odpowiedzialnego za:
• Pracę z beneficjentami w fazie przed zatwierdzeniem projektu, aby podnieść
ich świadomość w kwestii środowiska;
• Ocenę wniosków, aby stwierdzić, czy w projektach w wystarczający sposób
uwzględniono wpływ na środowisko;
• Wspieranie nowych projektów ukierunkowanych na środowisko, takich jak
program dotacji niskoemisyjnych dla przedsiębiorstw, krajowy program
efektywności energetycznej oraz program geotermiczny. Efektem był zestaw
działań, które, jeżeli się powiodą, dadzą razem inwestycje o wartości 40-50
mln GBP;
• Pośredniczenie pomiędzy programami dla ich synergii i komplementarności;
• Pilnowanie informowania na bieżąco o postępach i nowościach grup
doradczych takich jak komitet monitorowania programu.

Włączanie problematyki zmiany klimatu do
polityki spójności poprzez SOOŚ.
• Uwzględnianie w większym stopniu skutków zmian klimatu
• Adaptacja SOOŚ tak, aby lepiej odpowiadała zakresowi PO
• Bieżąca SOOŚ jako proces równoległy do programowania
• Regularny przegląd SOOŚ (np. dwa razy w roku)

• Wskaźniki monitorowania SOOŚ połączone ze sprawozdawczością PO
• SOOŚ może przydać się przy wyborze projektów i kryteriów ich
pierwszeństwa

• W SOOŚ można również uwzględnić skutki pozytywne
• SOOŚ może przyczynić się do rozwoju obszarów priorytetowych i
celów PO
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Przykład: Bieżąca SOOŚ w PO Piemont
•

Bieżący monitoring/ocena z efektywnym systemem informacji
zwrotnej

•

Bieżąca SOOŚ nie ogranicza się do pojedynczych działań, lecz jej
przedmiotem jest cały program

•

Zaangażowanie urzędników rządowych na szeroką skalę

•

Ewaluator bierze udział w procesie od początku i w trakcie fazy
programowania.

Przykład: SOOŚ i kryteria wyboru projektu w
programie IV A dla Środkowego Bałtyku
Sposób włączenia kwestii ochrony środowiska do programu staje się istotny
przede wszystkim na etapie zatwierdzania i monitorowania projektów. Z
SOOŚ wynikają następujące wytyczne co do kryteriów wyboru projektów:
• Wnioskodawca ma ocenić potencjalnie znaczące dla środowiska aspekty
projektu na podstawie regionalnych problemów i treści programu.
• Wnioskodawca ma ocenić możliwość wzmocnienia pozytywnego lub
złagodzenia negatywnego wpływu projektu
• Jeżeli o zasoby konkuruje kilka podobnych projektów, preferowany jest
ten, który będzie miał najbardziej pozytywny wpływ na środowisko
• System monitorowania programu obejmuje wpływ na środowisko, a
realizujący projekt stale raportują zarówno pozytywne, jak i negatywne
skutki. Wskaźniki, które będą wymagane do monitorowania, są już
opisane w formularzu wniosku i połączone z SOOŚ.

Przykład: SOOŚ i kryteria wyboru projektu w PO
Finlandia Południowa
Wnioskodawca ocenia wpływ proponowanego projektu na środowisko (neutralny
środowiskowo (0), korzystny dla środowiska (+ lub ++) lub niekorzystny dla środowiska
(-)): Oceniane kategorie w dużym stopniu obejmują kategorie SOOŚ:
• Wpływ na zmianę klimatu (poprawa efektywności energetycznej, zwiększenie
wykorzystania energii odnawialnej, złagodzenie ryzyka zmiany klimatu, zmniejszenie
ilości emisji CO2 z paliw kopalnych)

• wpływ na emisję (woda, gleba i powietrze)
• wpływ na produkcję i konsumpcję (zmniejszenie ilości odpadów, ponowne
wykorzystanie i recykling odpadów, efektywność energetyczna i materiałowa,
wykorzystanie lokalnych, odnawialnych surowców i usług);

• wpływ na środowisko naturalne i zbudowane (krajobraz, środowisko kulturowe,
różnorodność, obszary Natura 2000)
• wpływ na ludzi (warunki życia i atrakcyjność obszarów zamieszkiwania, zdrowie)
• wpływ na transport (ograniczenie wzrostu prywatnego ruchu samochodowego,
zmniejszenie potrzeb transportowych, poprawa logistyki transportu publicznego i
odsetka korzystania z niego)
• wpływ na badania i szkolenia (technologia ochrony środowiska, stosowanie
systemów zarządzania środowiskiem, wiedzy i świadomości na temat środowiska);

Przykład: Wagi środowiskowych kryteriów wyboru w
PO Finlandia Południowa
Program
Finlandia Płd.
Finlandia Zach.
Finlandia Wsch.
Finlandia Płn.

Priorytet 1
1/6
1/10
0/9
0/8

Priorytet 2
1/6
2/12
0/7
0/11

Priorytet 3
1/6
3/8
1/5
0/5

Priorytety 4 i 5
1/6
0/10
-

Waga
17 %
7%
2%
0%

Czy ważenie środowiskowych kryteriów wyboru ma jakiś wpływ?
Odsetek i liczba korzystnych dla środowiska projektów finansowanych
pod koniec 2009 r. (w nawiasie) na podstawie rocznego sprawozdania z
wdrażania.
Program

Priorytet 1

Priorytet 2

Priorytet 3

Priorytety 4 i 5

Finlandia Płd.

11 % (26)

29 % (14)

46 % (46)

43 % (18)

Finlandia Zach.

9 % (60)

14 % (29)

45 % (56)

24 % (2)

Finlandia Wsch.

3 % (37)

8 % (35)

33 % (64)

Finlandia Płn.

4 % (45)

11 % (35)

42 % (87)

Przykłady wskaźników łagodzenia zmiany klimatu
Studium przypadku Wskaźnik
Dolna Normandia
Emisje CO2

Cel wskaźnika
Dane nt. emisji CO2 finansowanych projektów

PO Zjedn. Królestwo Emisje CO2
płd-wsch
PO Finlandia Płd.
Emisje CO2

Wskaźnik jest miarą zmniejszenia emisyjności

PO Finlandia Płd.
Kraj Basków
(Hiszpania)
PO Irlandia Płn.

Wskaźnik jest miarą emisji z produkcji energii i
przemysłu. Część monitorowania SEA.
Odsetek projektów redukcji Miara odsetka projektów (na podstawie
gazów cieplarnianych
finansowania) zmniejszających ilość GHG.
Zużycie energii w gosp.
Miara zużycia energii przez gosp. domowe i
domowych
przedsiębiorstwa na szczeblu regionalnym.
Wydajność produkcji
Wskaźnik jest miarą produkcji energii odnawialnej
energii odnawialnej
w MWh.
Zużycie energii odnawialnej Wskaźnik jest miarą zużycia energii odnawialnej w
porównaniu z całkowitym zużyciem energii.

Podejście Poroz.
Burmistrzów w
Barcelonie
Podejście Poroz.
Emisje CO2 z transportu
Burmistrzów w
Barcelonie
PO Piemont (Włochy) Środki zainwestowane w
produkcję energii ze źródeł
odnawialnych w MŚP

Wskaźnik jest miarą emisji CO2 z sektora
transportu.

Wskaźnik jest miarą środków (w EUR)
zainwestowanych w celu zachęcenia MŚP do
własnej produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Wskaźniki zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem
w propozycji EFRR na lata 2014-2020

Proponowane wspólne wskaźniki do pomiaru postępów w zapobieganiu
ryzyku i zarządzaniu ryzykiem w proponowanym rozporządzeniu w
sprawie EFRR na lata 2014-2020
Jednostka
Nazwa
Zapobieganie
Osoby
Liczba mieszkańców
ryzyku i
odnoszących korzyść ze
zarządzanie
środków ochrony
ryzykiem
przeciwpowodziowej
Osoby
Liczba mieszkańców
odnoszących korzyść ze
środków ochrony
przeciwpożarowej lasów i
innych środków ochrony

Przykład: Przykłady możliwych wskaźników adaptacji
do zmiany klimatu
Przykłady wskaźników dla poszczególnych opcji
adaptacji
Opcja adaptacji

Wskaźnik produktu

Wskaźnik rezultatu

Asfalt odporny na wysokie
temperatury i
dostosowanie sposobu
konserwacji

Kilometry nowych dróg z
asfaltem odpornym na
wysokie temperatury

Wielkość ruchu
pasażerskiego i
towarowego
wykorzystującego lepsze,
odporniejsze drogi

Wyposażenie istniejącej
infrastruktury drogowej z
uwzględnieniem
zwiększonych opadów (np.
system odwadniania)

Kilometry dróg
wyposażonych pod kątem
zwiększonych opadów

Liczba lat trwałości
infrastruktury drogowej w
oparciu o przewidywany
wpływ klimatu.

Adaptacja infrastruktury
kolejowej do upałów i
zmian temperatury

Kilometry infrastruktury
Wielkość ruchu
kolejowej dostosowanej do pasażerskiego i
wyższych temperatur
towarowego
wykorzystującego lepsze,
odporniejsze koleje

Przykład: Necater, narzędzie do badania emisji CO2 dla
regionalnych programów inwestycyjnych
• We wszystkich francuskich PO przestrzega się zasady neutralności
pod względem emisji

• Ocena neutralności pod względem emisji GHG zbioru projektów
w różnych sektorach
• Działania sprzyjające kontroli energii, energii odnawialnej i
recyklingowi w celu kompensacji emisji z działalności
przemysłowej i transportu drogowego
• Stosowany tylko w regionalnych PO, ale można go przystosować
do sektorowych PO
• Przydziały dla projektów należy oszacować ex ante i można je
zmieniać w fazie wdrażania
• Nadaje się tylko do projektów łagodzenia zmian klimatu

Śledzenie zmian klimatu
• Komisja zaproponowała „śledzenie zmian klimatu” jako jeden z
mechanizmów włączania problematyki zmiany klimatu

• Jego celem jest zwiększenie przejrzystości i rozliczalności wydatków
związanych ze zmianą klimatu poprzez projektowanie systemów
klasyfikacji i raportowania tych wydatków
• Związane jest to z zastosowaniem art. 8 (zasady horyzontalne) i art. 44
(roczne sprawozdania z wdrażania)

Śledzenie wydatków związanych z klimatem
Działanie ws. zmiany klimatu

Mitygacja

Adaptacja

Definicja
Dane działanie klasyfikuje się jako łagodzenie zmian klimatu, jeżeli
przyczynia się do osiągnięcia stabilizacji stężenia gazów
cieplarnianych (GHG) w atmosferze na takim poziomie, aby zapobiec
niebezpiecznemu zakłóceniu przez człowieka systemu
klimatycznego, poprzez wspieranie wysiłków w kierunku
zmniejszenia lub ograniczenia emisji GHG lub zwiększenia
pochłaniania GHG.
Działanie adaptacyjne –jego celem jest zmniejszenie podatności
środowiska ludzkiego lub naturalnego na skutki zmiany klimatu i
zagrożeń związanych z klimatem, poprzez utrzymywanie bądź
zwiększanie zdolności adaptacyjnej i odporności.

• Związane wyłącznie z klimatem będą liczone w całości (tzn. 100%
jako wydatek związany z klimatem);
• W znaczącym stopniu związane z klimatem – liczone częściowo
(tzn. 40% jako wydatek związany z klimatem); oraz
• Niezwiązane z klimatem, które nie będą się liczyły (0% jako
wydatek związany z klimatem).
Źródło: OECD Rio Markers

Jak stosować wskaźniki z Rio

100% się
liczy

40% się
liczy

Nie liczy
się

Source: OECD

Przykłady
Działanie 1: Związane wyłącznie z klimatem
Jeżeli dane działanie ma na celu ograniczenie spowodowanej przez
człowieka emisji gazów cieplarnianych poprzez przejście z elektrowni
węglowych na czystsze źródła energii obejmujące kombinację energii
geotermalnej, wodnej i słonecznej, oznacza to, że główną motywacją
jego podejmowania jest łagodzenie zmian klimatu, a zatem należy je
liczyć w 100%
Działanie 2: Związane z klimatem w znaczącym stopniu
Jeżeli dane działanie służy zapewnieniu dostępu do bezpiecznych i
niezawodnych usług energetycznych dla rozwoju społecznego i
ekonomicznego, i tylko jeden z elementów działania służy uzyskiwaniu
przez użytkowników końcowych dostępu do niezawodnych i czystszych
usług energetycznych, to głównym celem jest dostarczanie energii, a
łagodzenie zmian klimatu – celem wtórnym. Należy je liczyć w 40%.
OECD (2011) Handbook on the OECD-DAC Climate Markers, wrzesień 2011

Sesja 3

Ćwiczenie w grupach
• Podzielić się na dwie grupy
1) Regionalny PO
2) Sektorowy PO – Infrastruktura i środowisko
• 45 minut
• Cel: przygotowanie strategii wdrażania włączenia
problematyki zmiany klimatu w Państwa PO

Ćwiczenie w grupach
Przedyskutować następujące kwestie:
1) Jakie informacje / wytyczne są potrzebne, aby

uwzględnić problematykę zmiany klimatu w
przygotowaniach do PO?
2) Jakie są cele i priorytety interwencji?
3) Jakie narzędzia/mechanizmy horyzontalnego
włączenia – procedury, podejścia instytucjonalne itp.?
4) Jakie są potencjalne przeszkody i wyzwania?

Dodatkowe źródła informacji
Strategie i instrumenty oceny budżetu UE pod kątem klimatu (IEEP)
http://www.ieep.eu/assets/782/Climate_proofing_EU_budget.pdf
Polityka spójności i zrównoważony rozwój (IEEP)
http://www.ieep.eu/assets/910/CP_and_SD_Final_Synthesis_Report.pdf
Instrumenty włączania problematyki środowiska i zmian klimatu do polityki spójności (IEEP)
http://www.ieep.eu/assets/916/Supporting_Paper_5_Task_7_October_2011_.pdf
Studia przypadku z dobrymi praktykami (IEEP)
http://www.ieep.eu/work-areas/biodiversity/2012/05/cohesion-policy-and-sustainabledevelopment-case-studies-supporting-paper-4
Opcje dla zielonej infrastruktury (IEEP)
http://www.ieep.eu/assets/898/Green_Infrastructure_Implementation_and_Efficiency.pdf
Adaptacja do zmian klimatu (Europejska Agencja Środowiska)
http://www.eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-to-climate-change

Dziękuję!
Kontakt: Kmedarova@ieep.eu

Biuro w Londynie
15 Queen Anne's Gate
London
Tel: +44 (0) 20 7799 2244
Fax: +44 (0) 20 7799 2600

Biuro w Brukseli
Quai au Foin, 55
Brussels 1000
Tel: +32 (0) 2738 7482
Fax: +32 (0) 2732 4004

Więcej informacji na temat ekologizacji budżetu UE po 2013 r. i
polityki spójności można znaleźć pod adresem:
http://www.ieep.eu/work-areas/governance/k/cohesion-policy/

