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Kryzys związany z COVID-19 bardzo moc-
no uderzył w obywateli Europy i europejską 
gospodarkę. Rządy poszczególnych państw 
podejmują odważne kroki w celu złagodze-
nia negatywnego wpływu pandemii na 
społeczeństwo i zapobieżenia załamaniu 
gospodarki. Jednak Europa stoi w obliczu 
recesji, a Unia i jej państwa członkowskie 
poszukują adekwatnych narzędzi i działań 

Po pierwsze, jak najszybsze ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych do zera netto 
oznacza znaczne zminimalizowanie szkód 
gospodarczych i kosztów, które – utrzyma-
ne na dotychczasowym poziomie 13 miliar-

pozwalających na długoterminowe ożywie-
nie gospodarcze.

Niniejsza broszura obrazuje, w jaki sposób 
implementowane obecnie pakiety ożywie-
nia gospodarczego mogą wspierać państwa 
Unii Europejskiej, również w przejściu ku 
niskoemisyjnym gospodarkom. 

Jak wyjść z kryzysu zdrowotnego i klimatycznego, 

wzmacniając jednocześnie sektor gospodarki?

dów euro rocznie – drenują tak bardzo dziś 
potrzebne finanse publiczne przeznaczane 
na opiekę społeczną i ochronę zdrowia. 
Nieprzewidywalne zjawiska atmosferyczne 
wywołane zmianami klimatycznymi: powo-
dzie, pożary lasów, susze i fale upałów, sta-
nowiły 83% strat pieniężnych UE w latach 
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1980-2017. A liczby te na pewno wzrosną, 
wraz ze wzrostem kryzysu klimatycznego.

Po drugie, zintensyfikowane działania pro-
środowiskowe, w tym w obszarze klimatu, 
przyniosą wszystkim nam ogromne korzy-
ści gospodarcze, zdrowotne i społeczne. 
Inwestycje włożone w przejście na zieloną 
energię wyzwolą ożywienie poszczegól-
nych gospodarek. Komisja Europejska sza-
cuje, że neutralność klimatu do 2050 roku 
zwiększy PKB Unii nawet o 2% – w porów-
naniu do poziomu PKB sprzed pandemii.

Ponadto dzięki mechanizmowi sprawiedli-
wej transformacji (finansowego ramienia 
Europejskiego Zielonego Ładu), możemy 
stworzyć bezpieczniejsze i bardziej zrów-
noważone miejsca pracy. Komisja Europej-
ska szacuje, że cel neutralności klimatycz-
nej zwiększy zatrudnienie o 0,9%, co sta-
nowi 2,1 miliona dodatkowych miejsc pracy 
w całej Unii. 

W jaki sposób „Długoterminowa strategia niskoemisyjna  

Unii Europejskiej” może pomóc w ograniczeniu przyszłych  

kryzysów zdrowotnych?

Według danych IPCC i WHO, zmiany klimatu nasilają 
rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych, a także zwięk-
szają presję na zwierzęta, co z kolei wzmaga narażenie 
ludzi na ryzyko związane z przyszłymi wirusami przeno-
szonymi ze zwierząt na ludzi.



Aby uniknąć zagrożenia dla zdrowia oby-
wateli, Unia Europejska musi wypełnić zo-
bowiązanie wynikające z Porozu mienia Pa-
ryskiego, czyli ograniczyć globalny wzrost 
temperatury do 1,5°C. Aby to zrobić, Unia 
winna zwiększyć cel ograniczenia emisji ga-
zów cieplarnianych do co najmniej 65% do 
2030 roku, i osiągnąć zerową emisję netto 
do 2040 roku.

W związku z tym pakiety ożywienia gospo-
darczego mają kluczowe znaczenie we 
wspieraniu procesów wczesnego przejścia 
na gospodarkę niskoemisyjną, a nawet be-

Jak uzgodniono w 2015 roku w Paryżu, 
wszy stkie strony Konwencji o zmianach kli-
matu powinny przekazać długoterminowe 
strategie rozwoju nisko emisyjnego – doku-
menty przyczyniające się do osiągnięcia ce-
lów Porozumienia Paryskiego w 2020 roku.

Podczas posiedzenia Rady Europejskiej 
w grudniu 2019 roku, państwa członkow-
skie zgodziły się osiągnąć neutralność kli-
matyczną do 2050 roku. Po tej decyzji, 
w marcu 2020 roku chorwacka prezydencja 
w Unii Europejskiej przedstawiła UNFCCC 
cel neutralności klimatycznej jako swoje 
długoterminowe zobo wiązanie w ramach 
Porozumienia Paryskiego. 

„Długoterminowa strategia niskoemisyjna 
Unii Europejskiej” ma obecnie cztery strony 
i ogranicza się jedynie do konkluzji Rady 
Europejskiej popierających osiągnięcie Unii 
neutralnej dla klimatu do 2050 roku. Aby 
realnie wspierać osiągnięcie neutralności kli-
matycznej dokument przedlożony UNFCCC 
wymaga więcej treści: 

Jakie obszary wymagają aktualizacji w „Długoterminowej strategii 

niskoemisyjnej Unii Europejskiej”, po kryzysie COVID-19?

zemisyjną. W konkluzjach z marcowego 
2020 roku posiedzenia Rady Europejskiej, 
państwa członkowskie zgodziły się, że 
wsparcie gospodarcze w walce z COVID-19 
musi być dostosowane do zielonego ładu 
oraz zobowiązań Unii w zakresie klimatu, 
aby wykorzystać pełen potencjał funduszy 
Wspólnoty w budowaniu stabilnych usług 
publicznych, infrastruktury i tworzenia 
znacznie bezpieczniejszej przyszłości dla 
wszystkich pokoleń Europejczyków.

  Cel neutralności klimatycznej: musi zo-
stać zaktualizowany, aby przy wykorzy-
staniu narzędzi politycznych, w tym 
środków finansowych,  osiągnąć neutral-
ność klimatu w Unii do 2050 roku.

  Właściwy termin osiągnięcia neutral-
ności klimatycznej: w oparciu o najnow-
sze badania naukowe i zasady równości 
leżące u podstaw Porozumienia Pary-
skiego, Unia Europejska musiałaby ogra-
niczyć emisje gazów cieplarnianych do 
zera netto do 2040 roku, i odpowiednio 
dostosować do tego wymogu strategicz-
ne cele pośrednie i sektorowe.

  Zobowiązanie do zwiększenia unijnego 
celu klimatycznego na rok 2030: 
w przedłożonej strategii brak jest odnie-
sienia do zwiększenia unijnego celu kli-
matycznego na 2030 rok – dokument 
obejmuje jedynie konkluzje Rady Euro-
pejskiej z grudnia 2019 roku, w których 
wzywa się Komisję Europejską do przed-
stawienia wniosku w sprawie aktualizacji 
celu klimatycznego UE do 2030 roku na 
czas przed COP26 w 2021 roku.



  Strategie i działania sektorowe: długo-
terminowe strategie niskoemisyjne wszyst-
kich krajów Unii Europejskiej powinny 
obejmować ocenę obecnej sytuacji, wi-
zję, zasady oraz trajektorie niezbędne do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej, jak 
również strategie sektorowe wspierające 
zaplanowaną transformację.

W związku z tym konieczne jest rozwi-
nięcie „Długoterminowej strategii nisko-
emisyjnej Unii Europejskiej”, ponieważ:

  zdecydowanie brakuje w niej sektoro-
wych celów i polityk, brak jest także 
wspierających je działań operacyjnych 
w kluczowych sektorach, takich jak 
transport, budownictwo, rolnictwo, 
energia i odpady. Ponadto w dokumen-
cie nie wspomniano o środkach między-
sektorowych, takich jak innowacje tech-
nologiczne. Należy więc uwzględnić 
wszystkie nadchodzące wnioski ustawo-
dawcze i polityki sektorowe;

  w dokumencie nie wyjaśniono, czego 
oczekuje się od państw członkowskich 
Unii w kierunku zapewnienia osiągnię-

cia celu neutralności klimatycznej, oraz 
w jaki sposób Unia Europejska będzie 
monitorować postępy poszczególnych 
krajów w tym obszarze na poziomie 
ponad naro do wym. Należy więc opraco-
wać mechanizm nadzoru i monitoringu 
realizacji celu, zawrzeć go w dokumencie 
oraz przedstawić UNFCCC;
  czterostronicowy dokument strategicz-
ny nie wskazuje także w jaki sposób za-
pewnić Wspólnocie znaczny wzrost po-
chłaniania dwutlenku węgla poprzez 
przywrócenie ekosystemu i osiągnięcie 
neutralności klimatycznej. Należy więc 
zdecydowanie poważniej zająć się sekto-
rami użytkowania gruntów i leśnictwa;

  w dokumencie nie przedstawiono rów-
nież instrumentów finansowych i spo-
łecznych, pozwalających osiągnąć cel 
neutralności klimatycznej. Należy zatem 
uwzględnić mechanizm sprawiedliwego 
przejścia oraz inne środki i działania spo-
łeczne, opracowywane w ramach Euro-
pejskiego Zielonego Ładu.

Szefowie państw i rządów Unii Europejskiej 
przyjęli wyraźny cel neutralności klimatycznej 
do 2050 roku odnoszący się do Unii jako ca-
łości oraz do każdego państwa członkowskie-
go indywidualnie (z tymczasowym wyłącze-
niem przyznanym Polsce). Zgodnie z Rozpo-
rządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2018/1999 w sprawie zarządzania unią 
energetyczną i działaniami w dziedzinie klima-
tu, każde państwo członkowskie powinno 
opracować długoterminowe strategie niskoe-
misyjne z perspektywą co najmniej 30 lat. 

Aby zapewnić płynność rynkom gospodar-
czym oraz możliwość dokonywania długoter-
minowych inwestycji w celu przejścia do neu-
tralności klimatycznej, Unia i jej państwa 
członkowskie muszą uruchomić zrównowa-
żone inwestycje. Przedsięwzięcia te powinny 
opierać się na przewidywalnych ramach 
prawno-ekonomicznych. Właściwie przygo-
towane krajowe długoterminowe strategie 
niskoemisyjne mogą stać się argumentem 
szczególnie przekonująco oddziałującym na 
inwestorów.

Jaką rolę odgrywają krajowe długoterminowe strategie  

niskoemisyjne w okresie odmrażania gospodarki po pandemii  

COVID-19?



Które państwa członkowskie przedłożyły Komisji Europejskiej  

krajowe długoterminowe strategie niskoemisyjne?

Państwa Unii 
Europejskiej  

z opracowanymi 
długoterminowymi 

strategiami  
niskoemisyjnymi  

(stan na maj 2020)

Państwa członkowskie, w ramach Rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 525/2013 z dnia 21 maja 2013 
roku w sprawie mechanizmu monitorowa-
nia i sprawozdawczości w zakresie emisji 
gazów cieplarnianych oraz zgłaszania in-
nych informacji na poziomie krajowym i 
unijnym, mających znaczenie dla zmiany 
klimatu, do końca 2015 roku musiały opra-
cować strategie rozwoju niskoemisyjnego. 
Rozporządzenie zobowiązało następnie 
kraje do opracowania krajowych niskoemi-

syjnych strategii długoterminowych, które 
należało przedłożyć Komisji Europejskiej 
do 1 stycznia 2020 roku. 

Do chwili obecnej, tylko 14 państw człon-
kowskich przedstawiło takie dokumenty 
strategiczne; są to: Austria, Belgia, Czechy, 
Dania, Estonia, Niemcy, Grecja, Węgry, 
Łotwa, Litwa, Holandia, Portugalia, Sło-
wacja i Szwecja.



Wśród państw członkowskich, które przed-
łożyły Komisji Europejskiej swoje długoter-
minowe strategie w zakresie niskoemisyj-
ności, Austria, Dania, Grecja, Łotwa, Litwa, 
Holandia, Portugalia i Słowacja mają wyraź-
ne odniesienia do celu osiągnięcia neutral-
ności klimatycznej najpóźniej do 2050 roku. 

Szwecja jest jedynym krajem, który zobo-
wiązał się do osiągnięcia neutralności kli-
matycznej do 2045 roku, czyli jeszcze 
przed upływem terminu określonego 
przez Unię Europejską.
Strategia Belgii wskazuje jedynie, że region 
Walonii winien osiągnąć neutralność klima-
tyczną do 2050 roku, podczas gdy region 
flamandzki dąży do 85% redukcji emisji 
w sektorach nieobjętych ETS, zaś Region 
Brukselski rozważa „zbliżenie się” do neu-
tralności klimatycznej do 2050 roku.

Długoterminowe strategie niskoemisyjne 
niemieckie i czeskie są przestarzałe, ponie-
waż są z 2017 roku, i należy zdecydowanie 
podnieść poziom wyrażonych w nich aspi-
racji. Niemiecka strategia długoterminowa 
nadal odnosi się do decyzji rządu z 2010 
roku o redukcji emisji gazów cieplarnianych 
o 80% do 95% – do 2050 roku (w porów-
naniu do roku 1990). Czeska strategia z ko-
lei wspomina jedynie o ograniczeniu emisji 
gazów cieplarnianych o co najmniej 80% 
do 2050 roku, w porównaniu z rokiem 
1990, a to nie to samo co osiągnięcie neu-
tralności klimatycznej.

Jaki jest poziom ambicji przedłożonych krajowych  

długoterminowych strategii klimatycznych?

Podobnie w estońskiej długoterminowej 
strategii, celem jest zmniejszenie emisji ga-
zów cieplarnianych o 80% do 2050 roku, 
w porównaniu z poziomami z 1990 roku. 
Także w tym kraju wymagana jest zatem ak-
tualizacja dokumentu.

Projekt krajowej długoterminowej strategii 
niskoemisyjnej Węgier, który został opubli-
kowany w połowie stycznia 2020 roku, 
wraz z ostatecznym krajowym planem 
energetyczno-klimatycznym oraz krajową 
strategią energetyczną do 2030 roku, wy-
znaczają osiągnięcie neutralności klima-
tycznej tego państwa do 2050 roku. Jed-
nak wyartykułowane w dokumentach cele 
pośrednie są słabe lub wręcz niepełne, 
a trajektorie ich realizacji nie wydają się być 
spójne z działaniami operacyjnymi wyzna-
czonymi we wspomnianych dokumentach 
strategicznych.

Kraje, które spóźniły się z przedstawieniem 
własnych krajowych długoterminowych 
strategii niskoemisyjnych, muszą dostoso-
wać je do obecnej rzeczywistości, wymaga-
jącej osiągnięcia neutralności klimatycznej 
najpóźniej do 2050 roku, oraz zwiększenia 
celu klimatycznego już na rok 2030. Priory-
tetom tym muszą towarzyszyć instrumenty 
finansowe umożliwiające ożywienie gospo-
darcze i społeczne, a także cele sektorowe, 
mające na celu rozwiązanie kryzysu klima-
tycznego.



Polska długoterminowa strategia niskoemisyjna

Zanim wstąpiliśmy na ścieżkę kryzysu zwią-
zanego z koronawirusem, staraliśmy się 
jako państwo walczyć z katastrofą klima-
tyczną, dotykającą również nasz kraj. Jed-
nak w tej walce, trwającej ponad 11 lat, 
kolejne polskie rządy nie były w stanie roz-
winąć ani też przyjąć odpowiednich aktual-
nych polityk energetycznych i planów po-
zwalających podążać drogą transformacji ku 
gospodarce niskoemisyjnej. Ostatni uchwa
lony dokument polityki energetycznej dla 
Polski pochodzi z 2009 roku (!). W chwili 
obecnej nie tylko pod tym względem trwa-
my w zawieszeniu, ale także obecny stan 
jest niezgodny z polskim prawem, które 
wymaga, aby przyjmować strategiczne do-
kumenty w zakresie polityki niskoemisyjnej 
raz na 4 lata.

Polska w tym momencie nie posiada dłu-
goterminowej wizji, a tym bardziej strate-
gii określającej w jaki sposób wdrożyć 
unijną oraz światową politykę klimatycz-
ną, a także jakie korzyści ekonomiczne, 
społeczne lub środowiskowe może ona 
przynieść. Dokument taki jest w przygoto-
waniu pod nazwą Krajowa Strategia Nisko-
emisyjna. Wiadomo, że rozważanych jest 
w nim kilka różnorodnych scenariuszy 
transformacji polskiej gospodarki w kierun-
ku niskoemisyjności. Jednak przed oficjal-
nym przesłaniem długoterminowej strategii 
niskoemisyjnej dla Polski do Komisji Euro-
pejskiej, dokument powinien zostać podda-
ny konsultacjom społecznym.

Scenariusze redukcji  
emisji (Redukcja emisji GHG brutto bez 

pochłaniania, względem 1990 roku) 
rozważane podczas przygotowywania 

Krajowej Strategii Niskoemisyjnej Polski  
do 2050 roku

Opracowanie: WISE-Europa,  
październik 2019.
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