
Działania w dziedzinie 
klimatu i Europejski  
Zielony Ład

Działania UE w dziedzinie klimatu to odpowiedź na zmiany klimatu Ziemi, w szczególności wzrost temperatury na świecie wskutek wzrostu 
emisji gazów cieplarnianych wywołanego działalnością człowieka. Wyższe średnie temperatury pociągają za sobą wiele konsekwencji, 
w tym silniejsze i częstsze ekstremalne zdarzenia pogodowe, takie jak powodzie, susze i burze. Takie zdarzenia nie tylko stanowią bezpośred-
nie niebezpieczeństwo dla ludzi, ale mogą również zagrażać produkcji żywności i spowodować niedobór wody, co z kolei może prowadzić do 
głodu, konfliktów regionalnych i masowej migracji. 

UE dokłada starań, żeby zredukować emisje gazów cieplarnianych i przejść  
na czystą, niskoemisyjną gospodarkę oraz ograniczać nieuniknione skutki 
zmiany klimatu.

Co robi UE?
Aby utrzymać zmianę klimatu poni-
żej niebezpiecznego poziomu, zgodnie 
z porozumieniem paryskim, społeczność 
międzynarodowa uzgodniła, że należy dążyć 
do tego, by utrzymać wzrost średniej tem-
peratury na świecie znacznie poniżej 2 °C 
w stosunku do poziomu sprzed epoki prze-
mysłowej. Celem jest ograniczenie wzrostu 
temperatury do 1,5 °C. UE dysponuje sze-
regiem polityk i instrumentów mających na 
celu zmniejszenie emisji i przejście na gospo-
darkę niskoemisyjną, podczas gdy strategia 
w zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu promuje działania, takie jak 
ochrona przeciwpowodziowa, opra-
cowanie upraw odpornych na suszę 
i zmiana przepisów budowlanych.

Dla UE i reszty świata nierozwiąza-
nie problemu zmiany klimatu może 
być bardzo kosztowne. Jednocześnie 
rosnący popyt na czyste technolo-
gie stwarza możliwości dla inno-
wacji, modernizacji przemysłu oraz 

zielonego wzrostu i zatrudnienia. Działanie 
w dziedzinie klimatu jest obecnie wpisane we 
wszystkie główne programy wydatków UE, 
a 20 proc. budżetu UE na lata 2014–2020 
będzie przeznaczone na inicjatywy związane 
z klimatem.

UE przewodzi światowym staraniom na rzecz 
przeciwdziałania zmianie klimatu, w szcze-
gólności przez mobilizowanie społeczności 
międzynarodowej do utrzymania tendencji 
związanej z porozumieniem paryskim oraz 
do wprowadzania go w życie na całym świecie.

Stanie się do 2050 r. pierwszym neutralnym 
dla klimatu kontynentem jest największym 
wyzwaniem i szansą naszych czasów. Aby 
to osiągnąć, Komisja Europejska przedsta-
wiła Europejski Zielony Ład, który stanowi 
najbardziej ambitny pakiet środków, które 
powinny umożliwić obywatelom i przedsię-
biorstwom europejskim czerpanie korzyści ze 
zrównoważonej zielonej transformacji.

Fundamentem unijnej polityki klimatycznej jest 
unijny system handlu emisjami. Dzięki niemu 
emisje z przemysłu, elektrowni i lotnictwa 

w Europie są ograniczane w sposób 
racjonalny pod względem kosztów. 
Państwa UE uzgodniły również kra-
jowe cele w zakresie ograniczenia 
emisji w innych sektorach, takich jak 
transport, budownictwo i rolnictwo. 

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/info/topics/climate-action_pl
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ONLINE
Informacje o Unii Europejskiej są dostępne we wszystkich językach urzędowych 
UE w portalu Europa: https://europa.eu/european-union/index_pl

OSOBIŚCIE
W całej Europie znajdują się setki lokalnych ośrodków informacji UE.

Adres najbliższego ośrodka można znaleźć na stronie:  
https://europa.eu/european-union/contact_pl

TELEFONICZNIE LUB DROGĄ MAILOWĄ
Europe Direct to serwis informacyjny, który udziela odpowiedzi na pytania na 
temat Unii Europejskiej.

Można się z nim skontaktować: 

 ●  pod bezpłatnym numerem telefonu: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektórzy 
 operatorzy telefonii komórkowych mogą pobierać opłaty za te połączenia), 

 ●  albo spoza Unii Europejskiej za pośrednictwem płatnej infolinii:  
00 32 2 299 9696,

 ●  lub drogą mailową, korzystając ze strony internetowej  
https://europa.eu/european-union/contact_pl

POCZYTAJ O EUROPIE
Od publikacji na temat Europy dzieli Państwa tylko jedno kliknięcie; są one 
dostępne na stronie internetowej księgarni UE:  
https://op.europa.eu/pl/publications

PRZEDSTAWICIELSTWA KOMISJI EUROPEJSKIEJ
Komisja Europejska ma biura (przedstawicielstwa) we wszystkich państwach człon-
kowskich Unii Europejskiej: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/
contact/local-offices-eu-member-countries_pl

BIURA KONTAKTOWE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Parlament Europejski ma biuro informacyjne w każdym państwie członkowskim 
Unii Europejskiej: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pl/ 
stay-informed/liaison-offices-in-your-country

DELEGATURY UNII EUROPEJSKIEJ
Unia Europejska ma również delegatury w pozostałych częściach świata:  
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_pl
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Na pytania na temat Unii Europejskiej 
odpowie serwis Europe Direct: 
00 800 6 7 8 9 10 11, 
http://europedirect.europa.eu 

To zestawienie informacji jest częścią 
publikacji pt. „Unia Europejska: czym 
jest i czym się zajmuje”. Interaktywna 
wersja tej publikacji, zawierająca linki 
do treści w internecie, jest dostępna 
w formatach PDF i HTML na stronie:  
https://op.europa.eu/webpub/com/ 
eu-what-it-is/pl/
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