Strategia UE w zakresie dostosowania
do zmian klimatu

Wprowadzenie, stan i realizacja
Claus Kondrup, DG ds. Działań w dziedzinie Klimatu
Prezentacja na warsztatach nt. włączenia działań związanych z
dostosowaniem do zmian klimatu w realizację projektów UE i dostosowania
inwestycji do zmian klimatu, Warszawa, 13-14 marca 2014 r.
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Łagodzenie i dostosowanie do zmian klimatu to działania
konieczne i uzupełniające się
• Trzeba bardziej stanowczo przeciwdziałać zmianom
klimatu. Ocieplenie klimatu o ponad 2°C odpowiednio
zwiększy koszty adaptacji.
• Trzeba się dostosować. Dostosowanie do zmian
klimatu jest nieuniknione (opóźniony skutek emisji
gazów cieplarnianych)
i tańsze
• 1€ na ochronę przeciwpowodziową to zaoszczędzone
6 € na pokrycie szkód.

• Trzeba działać natychmiast. Opóźnione i
nieprawidłowe dostosowanie do zmian klimatu
zwiększy koszty szkód.
• ≥ 100 mld rocznie do 2020 r.; 250 mld rocznie do 2050 r. w UE

• Trzeba wyznaczyć priorytety koncentrując się na
najpilniejszych potrzebach
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1. Strategia UE w zakresie
dostosowania do zmian klimatu
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Dlaczego strategia UE
jest potrzebna?
•
•
•

•
•

Wymiar transgraniczny
Kompetencje UE w dziedzinie wspólnych
polityk dotyczących zmian klimatu
Korzyści skali w obszarze budowania zdolności,
badań, gromadzenia danych i transferu wiedzy
Zróżnicowanie potencjału i sytuacji
w różnych regionach i grupach społecznych
wymaga solidarności
Fundusze UE (WRF): wydatki związane ze
zmianami klimatu
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Regionalne zmiany klimatu
Arktyka
Wzrost temperatur znacznie powyżej
średniej globalnej
Topnienie pokrywy lodowej Arktyki
Topnienie lądolodu na Grenlandii
Topnienie wiecznej zmarzliny
Rosnące ryzyko utraty bioróżnorodności
Intensywna żegluga oraz wydobycie ropy i
gazu

Europa Północno-Zachodnia
Wzrost zimowych opadów
atmosferycznych
Podniesienie poziomu rzek
Przemieszczanie się zwierząt
na północ
Spadek zapotrzebowania na
energię cieplną
Rosnące ryzyko powodziowe w
strefie przybrzeżnej i rzecznej

Obszary górskie
Wzrost temperatur powyżej średniej globalnej
Zmniejszenie zasięgu i objętości lodowców
Topnienie wiecznej zmarzliny w górach
Przemieszczanie się zwierząt i roślin w wyżej położone
obszary
Wysokie ryzyko wyginięcia gatunków na obszarach
alpejskich
Rosnące ryzyko erozji gleb
Ograniczenie turystyki narciarskiej

Strefy przybrzeżne i morza
regionalne
Podniesienie się poziomu mórz
Wzrost temperatury powierzchni
mórz
Wzrost kwasowości oceanu
Przemieszczenie się planktonu i
ryb na północ
Zmiany w populacji fitoplanktonu
Rosnące ryzyko dla stad ryb

Obszar śródziemnomorski
Wzrost temperatur powyżej średniej
globalnej
Zmniejszenie opadów rocznych
Zmniejszenie się poziomu rzek
Rosnące ryzyko utraty bioróżnorodności

Ważne jest nie
tylko położenie,
ale też
regionalne
zdolności
dostosowania
do zmian
klimatu!

Europa Północna
Wzrost temperatur znacznie powyżej średniej globalnej
Topnienie pokrywy śnieżnej i lodowej jezior i rzek
Podniesienie poziomu rzek
Przemieszczanie się zwierząt na północ
Większe zbiory
Spadek zapotrzebowania na energię cieplną
Wzrost potencjału hydroenergetycznego
Rosnące ryzyko szkód spowodowanych burzami zimowymi
Większa liczba turystów w okresie letnim

Europa Środkowo-Wschodnia
Wzrost amplitud temperatur
Zmniejszenie letnich opadów atmosferycznych
Wzrost temperatury wody
Rosnące ryzyko pożaru lasów
Spadek wartości gospodarczej lasów

Rosnące ryzyko pustynnienia
Rosnące zapotrzebowanie na wodę w
rolnictwie
Spadek upraw
Rosnące ryzyko pożaru lasów

Wzrost śmiertelności wywołany upałami
Rozprzestrzenienie siedlisk nosicieli chorób
południowych
Spadek potencjału hydroenergetycznego
Spadek l. turystów w sezonie letnim,
możliwy wzrost l. turystów w innych
okresach
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Najbardziej podatne
regiony w Europie:
• Europa Płd.
i basen Morza
Śródziemnego
• Obszary górskie,
zwłaszcza Alpy
• Strefy przybrzeżne
obszary zalewowe,
wyspy
• Arktyka
• Miasta

Cel ogólny
Dostosowanie Europy do zmian klimatu
Priorytet 1:
Wspieranie
działań państw
członkowskich

Priorytet 2:
Podejmowanie
lepszych i
świadomych
decyzji
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Priorytet 3:
Kluczowe
sektory
zagrożone

Priorytet 1: Wspieranie działań państw
członkowskich
Działanie 1. Zachęcanie państw czł. do przyjęcia strategii
dostosowania do zmian klimatu i planów działania
•
•
•

wytyczne dotyczące strategii dostosowania do zmian klimatu
tablica wyników gotowości reagowania na zmiany klimatu
kontrola realizacji i jakości krajowych strategii dostosowania do zmian klimatu w 2017 r.

Działanie 2. Finansowanie z programu LIFE, w tym priorytetowych
obszarów dostosowania do zmian klimatu
•
•
•
•

transgraniczne zarządzanie zagrożeniem powodziowym i strefą przybrzeżną
środowisko miejskie
obszary górskie i wyspy
obszary zagrożone suszą (zasoby wodne, pustynnienie, zagrożenie pożarowe)

Działanie 3. Wsparcie działań adaptacyjnych w miastach na
podstawie inicjatywy „Porozumienie między
burmistrzami”
•
•

Rozpoczęcie w 2013/2014 r.
Uzupełnienie działań na rzecz łagodzenia zmian klimatu w ramach dotychczasowego
porozumienia
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Priorytet 2: Podejmowanie lepszych i
świadomych decyzji
Działanie 4. Strategia uzupełniania braków w wiedzy
•
•
•
•

Wyznaczenie priorytetowych obszarów wiedzy wymagających uzupełnienia
Integracja z programem „Horyzont 2020”
Lepszy komunikacja środowiska nauki/polityki/biznesu
Unijne oceny zagrożenia: WCB (koszty ekonomiczne zmian klimatu);
Zintegrowane raporty oceny ryzyka i zagrożenia (2015 r.).

Działanie 5. Europejska platforma dostosowania do zmian
klimatu (Climate-ADAPT):
•
•

Integracja z innymi bazami danych i usługami klimatycznymi
Uwzględnienie usług klimatycznych programu Copernicus (dawniej GMES)
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Priorytet 3: Kluczowe sektory zagrożone
Działanie 6. Zmniejszanie wpływu wspólnej polityki
rolnej, polityki spójności i wspólnej polityki
rybołówstwa na zmianę klimatu
• Wytyczne
• Budowanie zdolności

Działanie 7. Zapewnienie bardziej odpornej
infrastruktury
• Wyznaczenie standardów przy współpracy z CEN/CENELEC
• Wytyczne dla kierowników projektów

Działanie 8. Promowanie produktów i usług
ubezpieczeniowych i finansowych

• Zielona księga w sprawie ubezpieczeń od klęsk żywiołowych i katastrof
• Dialog z zainteresowanymi stronami
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Więcej informacji
Arkusz informacyjny
Climate-ADAPT

Pakiet działań do
Strategii UE w
zakresie dostosowania
do zmian klimatu
http://ec.europa.eu/clima/publicati
ons/docs/eu_strategy_en.pdf

http://climate-adapt.eea.europa.eu/
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http://ec.europa.eu/clima/policies/
adaptation/what/documentation_en.htm

Uwzględnianie kwestii klimatu
(łagodzenie, dostosowanie do
zmian)

Strategia „Europa 2020”
na rzecz zatrudnienia
i wzrostu gospodarczego
-

Budżet UE 2014-2020

- Uwzględnianie kwestii
klimatu
- Co najmniej 20% wydatków
związanych ze zmianami
klimatu zgodnie z
konkluzjami Rady z 7-8
lutego 2013 r.
- Monitorowanie wydatków
związanych ze zmianami
klimatu

Zmniejszenie emisji o 20%
Zwiększenie efektywności
energetycznej 20%
Udział odnawialnych
źródeł energii: 20%

Pakiet legislacyjny dla funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych 2014-2020 (EFRR, EFS, FS,
EFRROW, EFMR)
- Cel tematyczny 4 “wspieranie przejścia na gospodarkę
niskoemisyjną we wszystkich sektorach”
- Cel tematyczny 5 “promowanie dostosowania do zmian klimatu,
zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem”
- Uwzględnienie kwestii klimatu w ramach wszystkich celów
tematycznych, priorytety inwestycyjne
- przepisy dotyczące poszczególnych
Climate funduszy, np. EFRR i FS
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Europejskie fundusze
strukturalne i inwestycyjne
2014-2020

Uwzględnianie kwestii klimatu

polityki EU – prawo EU – „Europa 2020” – WRF
Rozporządzenia (EFRR, FS, EFS, EFRROW, EFMR)

UE

Cele tematyczne, priorytety inwestycyjne
priorytety unijne, działania

Ustawodawstwo i polityka krajowa
Rozmowy
KE-PCzł

Umowy partnerstwa
Programy operacyjne

Priorytety krajowe/regionalne
Kryteria wyboru

Nabór wniosków
Zarządzanie dzielone:

Projekty lokalne
Climate
Action

PCzł

Arkusze informacji

Climate
http://ec.europa.eu/clima/publications/index_en.htm#Mainstreaming
Action

Przykłady działań łagodzących
Przykłady działań dostosowujących
do zmian klimatu

Ocena stopnia uwzględnienia kwestii klimatu
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Dziękuję za uwagę

Pytania i odpowiedzi

Claus Kondrup
Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie Klimatu ("DG CLIMA")
Tel. +32 2 29 81615, E-mail: claus.kondrup@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/clima – http://ec.europa.eu/dgs/clima/mission/index_en.htm
Emisja gazów cieplarnianych i założenia UE:
http://ec.europa.eu/clima/policies/g-gas/index_en.htm

Semestr europejski – Założenia programu „Europa 2020”:
Zalecenia dla poszczególnych państw
i dokumenty robocze służb Komisji:
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/index_en.htm
Strategia UE w zakresie dostosowania do zmian klimatu:
http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/index_en.htm
Europejska platforma dostosowania do zmian klimatu:
http://climate-adapt.eea.europa.eu/
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