
Europa pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu

REALIZACJA



• Podstawy naukowe zmian klimatu

• Obszary na jakie wpływa transformacja klimatyczna

• To co robimy?

Zakres potrzebnej wiedzy



Ursula von der Leyen

Przewodnicząca Komisji Europejskiej

Europa jako pierwsza ogłosiła, że 
będzie kontynentem neutralnym 
dla klimatu do 2050 r., a teraz jako 
pierwsi przedstawiamy konkretny 
plan działania. Europa realizuje 
politykę przeciwdziałania zmianie 
klimatu poprzez innowacje, 
inwestycje i rekompensatę 
społeczną.



Przekształcenie gospodarki i 
społeczeństwa UE, aby osiągnąć ambitne 

cele klimatyczne
• W dniu 14 lipca 2021 r. Komisja Europejska przyjęła zbiór wniosków, aby dostosować politykę 

UE w dziedzinie klimatu, energii, użytkowania gruntów, transportu i opodatkowania w taki 
sposób, aby obniżyć emisje gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r., 
w porównaniu z poziomami z 1990 r.

• Takie obniżenie poziomu emisji jest zasadniczym warunkiem, by Europa stała się pierwszym 
na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r., a Europejski Zielony Ład stał się 
rzeczywistością. 





Kompleksowy i wzajemnie powiązany 
zbiór wniosków



Przeprowadzenie sprawiedliwej, 
konkurencyjnej i ekologicznej 

transformacji
Kompleksowy i wzajemnie powiązany zbiór wniosków ustawodawczych przewiduje 
m.in.:

Przekształcenie 
polityki UE w 
zakresie 
klimatu, energii 
i transportu

Wspieranie 
obywateli w 
trudnej sytuacji, 
zwalczanie 
nierówności i 
ubóstwa 
energetycznego

Zwiększenie 
wykorzystania 
energii ze 
źródeł 
odnawialnych i 
zwiększenie 
efektywności 
energetycznej   

Tworzenie 
nowych miejsc 
pracy i 
zwiększanie 
konkurencyjno
ści 
europejskiego 
przemysłu

Dostosowanie
opodatkowania 
źródeł energii do 
celów 
Europejskiego 
Zielonego Ładu

Poprawa 
zdrowia i 
jakości życia
obywateli 
europejskich



• Ze Społecznego Funduszu Klimatycznego w latach 2025-2032 przeznaczona zostanie 
kwota 72,2 mld euro na:

Niwelowanie nierówności poprzez 
transformację ekologiczną

Wspieranie gospodarstw 
domowych, użytkowników 

transportu i 
mikroprzedsiębiorstw
dotkniętych skutkami 

nowego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji

Wspieranie inwestycji w 
efektywność energetyczną 

i renowację budynków, 
niskoemisyjne ogrzewanie 

i chłodzenie

Zapewnienie 
bezpośredniego wsparcia 
dochodu gospodarstwom 
domowym znajdującym 

się w trudnej sytuacji

Pomoc w finansowaniu 
mobilności bezemisyjnej i 

niskoemisyjnej



Komisja Europejska proponuje ambitniejsze cele w zakresie redukcji emisji 
dwutlenku węgla z nowych samochodów osobowych i dostawczych.

Na przyklad - Zapewnienie 
zrównoważonego transportu dla 

wszystkich

ograniczenie emisji z 
samochodów osobowych do 
2030 r.

ograniczenie emisji z 
samochodów dostawczych do 
2030 r.

emisji z nowych 
samochodów osobowych 
do 2035 r.



Odbudowa zasobów przyrodniczych i umożliwienie ponownego rozwoju różnorodności 
biologicznej przyczynia się do pochłaniania i magazynowania dwutlenku węgla.

Komisja proponuje odbudowę europejskich lasów, gleb, terenów podmokłych i 
torfowisk. Zwiększy to pochłanianie CO2 i sprawi, że nasze środowisko będzie bardziej 
odporne na zmianę klimatu. 

Zrównoważone zarządzanie zasobami w obiegu zamkniętym pozwoli:

• poprawić nasze warunki życia
• utrzymać zdrowe środowisko
• tworzyć wysokiej jakości miejsca pracy
• zapewniać zrównoważone źródła energii

Działanie w zgodzie z przyrodą w 
celu ochrony naszej planety i zdrowia



https://education-for-

climate.ec.europa.eu/community/about

1) Education for Climate Coalition 

- Społeczność Nauczycieli

2) Projekty: agencja
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en

3) European Year of Skills 2023

https://climate.ec.europa.eu/citizens/youth-climate_en

4) Gotowce

- Magazyn; Quiz; Gra

- Poradnik – jak rozmawiamy?

Co Komisja ‘może’?
Education – EC Competence to support, 

coordinate or supplement actions of the Member 

States (see Article 6 TFEU)

https://climate.ec.europa.eu/citizens/youth-climate_en
https://climate.ec.europa.eu/citizens/youth-climate_en
https://climate.ec.europa.eu/citizens/youth-climate_en
https://climate.ec.europa.eu/citizens/youth-climate_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:12016E006


Zasoby



Zasoby



EU Climate Pact. 

Awareness & Action

”With the European Climate Pact we want to help 
everyone in Europe take action in their everyday 
lives, and inspire each other. When it comes to 
tackling climate change, anyone can take action, 
and everyone can contribute.”

EVP Frans Timmermans

My World. My Action. Our Planet.



• Strona dotycząca realizacji Europejskiego Zielonego Ładu –
https://europa.eu/!XwJXrM

• Zestawienia tematyczne – https://ec.europa.eu/info/publications/delivering-
european-green-deal_pl

• Materiały audiowizualne – https://audiovisual.ec.europa.eu/en/topnews/M-006759

• Media społecznościowe: śledź #EUGreenDeal oraz #EUClimatePact, aby uzyskać 
wszystkie wiadomości i aktualizacje

Dodatkowe źródła:

https://europa.eu/!XwJXrM
https://ec.europa.eu/info/publications/delivering-european-green-deal_pl
https://ec.europa.eu/info/publications/delivering-european-green-deal_pl
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/topnews/M-006759


Dziękujemy!
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