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Zrównoważony rozwój 

Cele funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych są osiągane w ramach 

zrównoważonego rozwoju oraz unijnego wsparcia celu ochrony i poprawy jakości 

środowiska naturalnego, zgodnie z art. 11 i 19 Traktatu, z uwzględnieniem zasady 

„zanieczyszczający płaci”. 

Państwa członkowskie i Komisja dopilnowują, aby wymogi ochrony środowiska, 

wydajność zasobów, dostosowanie do zmiany klimatu i łagodzenie jej skutków, 

odporność na klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem były 

promowane podczas przygotowywania i realizacji umów partnerskich i programów. 

Państwa członkowskie dostarczają informacji na temat wsparcia celów dotyczących 

zmiany klimatu z wykorzystaniem metodyki przyjętej przez Komisję.(..)  

PE: Propozycja uzupełnienia tego zapisu o: „różnorodność biologiczną oraz 

 ochronę ekosystemów”  a także „opartej na zasadach ekosystemowych 

 odporności na katastrofy” oraz konieczność śledzenia wydatków związanych          

 z różnorodnością biologiczną podobnie jak w przypadku klimatu.    
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Zgodnie z projektem rozporządzenia ogólnego finansowanie będzie 

możliwe w ramach celu tematycznego: 

 

6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności 

wykorzystywania zasobów. 

 

Inwestycje w zakresie ekologicznej infrastruktury, w tym obszarów Natura 

2000 i innych terytoriów, służące promowaniu ochrony i przywracania 

różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych, łagodzenia zmian 

klimatu i przystosowywania się do nich, ochrony przeciwpowodziowej  

i przeciwpożarowej, ochrony wybrzeża,  ochrony gleb i innych środków 

zapobiegania zagrożeniom; zmniejszeniu rozdrobnienia obszarów 

przyrodniczych; zwiększaniu dostępności wody; oraz przywracaniu do 

właściwego stanu silnie zmienionych obszarów i siedlisk; 
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Wspólne programowanie środków polityki spójności ze środkami w 

ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego (EFMR) 

 

Projekty zintegrowane w ramach funduszu LIFE. 
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Główne działania w ramach EFRROW: 

przywracanie, ochrona i wzmacnianie różnorodności biologicznej, w tym na 

obszarach NATURA 2000 i w ramach systemów rolnych o wysokiej wartości 

przyrodniczej, oraz stanu europejskich krajobrazów, poprzez promowanie 

przyjaznych dla środowiska systemów rolnych, w tym rolnictwa ekologicznego; 

 

ustanawianie lub utrzymywanie stref dzikiej fauny i flory na obszarach 

gospodarskich lub leśnych; przyznawanie rekompensaty rolnikom lub 

posiadaczom lasów z tytułu niekorzystnych warunków gospodarczych na  

obszarach NATURA 2000 i wydzielonych korytarzy dla dzikiej fauny i flory;  

 

płatności dla rolników, którzy podejmują się działalności rolniczej na obszarach 

górskich i innych obszarach o znacznych ograniczeniach przyrodniczych; 

nagradzanie wspólnych działań na rzecz zapewnienia środowiskowych dóbr 

publicznych. 
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Główne działania w ramach EFMR: 
 

inwestycje w zakresie przechodzenia na zrównoważone środowiskowo rybołówstwo 

zgodnie z celami WPRyb dotyczącymi eksploatacji zasobów ryb na poziomie 

maksymalnego podtrzymywalnego połowu oraz eliminowania odrzutów; 

 

inwestycje w ekoinnowacje, na przykład bardziej selektywne narzędzia połowowe i inne 

innowacje prowadzące do zmniejszenia wpływu rybołówstwa i akwakultury na 

środowisko; 

 

inwestycje w akwakulturę o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz usług z tą 

ochroną związanych; 

 

narzędzia finansowe mające na celu większą zgodność z zasadami WPRyb, lepszą 

kontrolę rybołówstwa oraz zwiększenie ilości i zakresu danych naukowych dotyczących 

WPRyb; 

wspieranie sektora rybołówstwa i akwakultury w reagowaniu na wyższy poziom 

świadomości, oczekiwań i zainteresowania konsumentów w zakresie wyrobów 

produkowanych w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska 
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Pośrednio projekty będą mogły być wspierane w ramach następujących 

celów : 

4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we 

wszystkich sektorach:  

 projekty przyczyniające się do zmniejszenia emisji gazów 

cieplarnianych do atmosfery związane z  zapewnieniem 

pochłaniania i sekwestracji CO2 (np. ochrona i odbudowa lasów); 

 

5. Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania 

ryzyku i zarządzania ryzykiem: 

 projekty polegające na wspieraniu adaptacji ekosystemowej 

poprzez  przywrócenie naturalnej zdolności terenu do osłabienia 

skutków zmian klimatu (np. ochrona torfowisk); 
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Pośrednio projekty będą mogły być wspierane w ramach następujących 

celów : 

3. Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich 

przedsiębiorstw, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) 

oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do 

EFMR);  

8.  Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników; 

 inwestowanie w nowy typ produktów – bioekonomia oraz rozwój 

zrównoważonej turystyki; 

10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe 

życie 

 działania edukacyjne z zakresu różnorodności biologicznej 

pomagają dzieciom zrozumieć zasadę zrównoważonego rozwoju, 

dorosłym mogą np. wskazać nowe obszary rozwoju dla biznesu. 
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