
Streszczenie  
 

Dokument strategiczny UE – finansowanie walki ze 
zmianami klimatu w krajach rozwijających się 

 

NA CZYM POLEGA PROBLEM? 

• Komisja Europejska przedstawiła plan zwiększenia międzynarodowych środków finansowych 
przeznaczonych na pomoc krajom rozwijającym się w walce ze zmianami klimatu. W 
przedłożonej propozycji zakłada się, że konferencja klimatyczna ONZ, która odbędzie się 
w Kopenhadze w grudniu 2009 r., zakończy się sukcesem. 

• Kraje uprzemysłowione mają do odegrania wiodącą rolę w procesie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych. Jednak również najbardziej zaawansowane gospodarczo kraje rozwijające się 
muszą podjąć działania. 

• Kraje rozwijające się będą potrzebowały dodatkowych funduszy, aby przystosować się 
do zmian klimatu.  

• Plan:  
o zawiera szacunkowe kwoty potrzebnych funduszy, 
o określa różne źródła finansowania i sposoby ich podziału, 
o proponuje sprawiedliwy wkład UE. 

 
• Plan stanowi podstawę dla ustalenia stanowiska UE w sprawie finansowania walki ze 

zmianami klimatu. Plan powinien przyczynić się do poprawy szans na zawarcie 
ambitnego porozumienia, które będzie również uwzględniać wkład krajów rozwijających się. 

DLACZEGO TA KWESTIA JEST TERAZ TAK ISTOTNA? 

• Bez umowy dotyczącej finansowania nie będzie można osiągnąć porozumienia w 
Kopenhadze – obecnie trwa impas w negocjacjach w tej sprawie.  

• Jako światowy lider w walce ze zmianami klimatu UE jest skłonna wnieść odpowiedni 
wkład w ogólnoświatowe starania o finanse. 

• W przedstawionym planie Komisja opisuje możliwe źródła finansowania i proponuje, w jaki 
sposób można ustalić wysokość sprawiedliwej składki dla wszystkich uczestniczących 
krajów, w tym UE. 

 

JAKIE DODATKOWE ŚRODKI BĘDĄ NIEZBĘDNE I JAK JE ZDOBYĆ? 

• Szacuje się, że na zmniejszenie emisji i przystosowanie do zmian klimatu w krajach 
rozwijających się do 2020 r. będzie potrzebne 100 mld euro, przy założeniu, że ambitne 
porozumienie kopenhaskie zostanie osiągnięte. Koszty te powinny zostać pokryte z trzech 
głównych źródeł. Są to: 

 
1. Prywatne środki finansowania pozyskiwane przez same kraje rozwijające się. 

Realizacja polityki niskich kosztów w celu ograniczenia własnych emisji przyniesie 
korzyści dla zrównoważonego rozwoju tych krajów, m.in. poprzez poprawę efektywności 
energetycznej. 

2. Rozszerzony międzynarodowy rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Rynek 
ten może wygenerować do 2020 r. 38 mld euro rocznie, jeśli porozumienie kopenhaskie 
będzie zgodne z ambitnym stanowiskiem UE. 



3. Pozostałe zapotrzebowanie w zakresie finansów mogłoby zostać pokryte w ramach 
międzynarodowych środków finansowych pochodzących ze źródeł publicznych, 
w tym z UE i innych krajów uprzemysłowionych, a także bardziej zaawansowanych 
gospodarczo krajów rozwijających się.  

• Ogólnoświatowy system handlu uprawnieniami do emisji obejmujący lotnictwo i żeglugę 
międzynarodową lub opłata od emitowanego przez nie CO2 mogłyby stanowić dodatkowe 
źródło funduszy.  

JAKA JEST SZACUNKOWA WYSOKOŚĆ POTRZEBNYCH MIĘDZYNARODOWYCH FUNDUSZY PUBLICZNYCH I SKĄD 
BĘDĄ ONE POCHODZIŁY? 

• Jeżeli porozumienie kopenhaskie dojdzie do skutku, Komisja szacuje, że do 2020 r. może być 
potrzebnych ok. 22–50 mld euro rocznie pochodzących z międzynarodowych funduszy 
publicznych. 

 
• Wkład powinien być wnoszony przez kraje rozwinięte i bardziej zaawansowane 

gospodarczo kraje rozwijające się, w oparciu o wspólnie przyjęte progi uwzględniające 
odpowiedzialność każdego kraju za emisję gazów cieplarnianych i jego wypłacalność.  

 
• Udział UE w ogólnym międzynarodowym finansowaniu ze środków publicznych pomocy dla 

krajów rozwijających się, określony na podstawie obu wyżej wspomnianych kryteriów, 
wynosiłby 10–30 proc.  

 
• Natychmiast po osiągnięciu ambitnego światowego porozumienia należy uruchomić 

międzynarodowe finansowanie z funduszy publicznych działań na rzecz szybkiego 
przystosowania się do zmian klimatycznych, łagodzenia ich skutków i budowania 
potencjału. Szacuje się, że w latach 2010–2012 kraje rozwijające się mogą 
potrzebować 5–7 mld euro rocznie. 

JAKI BĘDZIE NASTĘPNY KROK? 

• Plan zostanie przedyskutowany przez kraje UE i Parlament Europejski. Oczekuje się, że 
podczas odbywającego się w dniach 29–30 października szczytu przywódcy państw UE 
podejmą decyzję w sprawie unijnego stanowiska dotyczącego finansowania walki ze 
zmianami klimatu.  
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