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Szczegółowe cele  

 Opracowywanie, prezentowanie i promowanie innowacyjnych technik, metod i podejść służących
osiągnięciu celów prawodawstwa i polityki Unii w zakresie działań na rzecz klimatu oraz przyczynianie się
do rozwoju bazy wiedzy i stosowania najlepszych praktyk.

 Wspieranie rozwoju, wdrażania, monitorowania i egzekwowania odpowiedniego prawodawstwa i polityki
Unii w zakresie działań w dziedzinie klimatu, w tym poprzez poprawę zarządzania na wszystkich szczeblach,
w szczególności poprzez zwiększanie potencjału podmiotów publicznych i prywatnych oraz
zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego.

 Przyspieszenie wdrażania na dużą skalę skutecznych rozwiązań technicznych i politycznych w celu
wdrażania odpowiedniego prawodawstwa i polityki Unii w zakresie działań w dziedzinie klimatu poprzez
powielanie rezultatów, włączanie powiązanych celów do innych polityk oraz do praktyk sektora
publicznego i prywatnego, uruchamianie inwestycji i poprawę dostępu do finansowania.
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• Łagodzenie 

zmian klimatu 

(1)
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zmian klimatu
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i informacja

Przewidywane obszary interwencji / 
tematy priorytetowe

• Działania mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych w sektorach
nieobjętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji, w tym
fluorowanych gazów cieplarnianych oraz substancji zubażających warstwę
ozonową, m.in. poprzez zajęcie się polityką i ramami rynkowymi w zakresie
rozwoju i stosowania niskoemisyjnych lub energooszczędnych produktów i usług,
a także promowanie przemian w sektorze transportu.

• Działania usprawniające funkcjonowanie systemu handlu uprawnieniami do
emisji i mające wpływ na energochłonną produkcję przemysłową
charakteryzującą się wysoką emisją gazów cieplarnianych.
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Przewidywane obszary interwencji / 
tematy priorytetowe

• Opracowywanie i promowanie rozwiązań służących do usuwania CO2 z atmosfery.
Pochłanianie dwutlenku węgla może mieć charakter naturalny lub opierać się na
przechowywaniu w określonych długoterminowych środkach lub produktach.

• Zwiększenie wytwarzania i wykorzystania energii odnawialnej oraz poprawa
efektywności energetycznej.

• Wsparcie dla zrównoważonych praktyk zarządzania gruntami, lasami, glebą,
morzami i oceanami, które ograniczają emisje lub usuwają CO2 - rozwój praktyk
gospodarowania gruntami, które mają wpływ na emisje i pochłanianie emisji
oraz ochronę i poprawę naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla.
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Przewidywane obszary interwencji / 
tematy priorytetowe

• Wspieranie rozwoju polityki adaptacyjnej oraz ulepszanie strategii i planów 
adaptacyjnych na wszystkich poziomach i we wszystkich sektorach, zgodnie ze 
strategią UE w zakresie przystosowania się do zmian klimatu.

• Ulepszanie, promowanie i zwiększanie wykorzystanie najnowocześniejszych 
narzędzi i rozwiązań w zakresie modelowania adaptacji, oceny ryzyka, 
zarządzania i wspomagania decyzji. Monitorowanie, raportowanie i ocena 
adaptacji. Narzędzia oceny projektów ex-ante w celu lepszego określenia 
dodatkowych korzyści i pozytywnego wpływu projektów adaptacyjnych i 
prewencyjnych na gospodarkę.

• Wspieranie wdrażania wykonalnych rozwiązań opartych na przyrodzie w 
zarządzaniu obszarami lądowymi, przybrzeżnymi i morskimi, w tym poprzez 
oceny, wytyczne, budowanie zdolności oraz odpowiednie podejścia i produkty 
finansowe. 
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Przewidywane obszary interwencji / 
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• Podejścia i rozwiązania w zakresie adaptacji miast i regionów do zmiany klimatu, w
szczególności w ramach wsparcia UE i Światowego Porozumienia Burmistrzów oraz
Europejskiego Paktu Klimatycznego.

• Podejścia i rozwiązania zapewniające stabilne i bezpieczne dostawy wysokiej
jakości słodkiej wody, zapobiegające suszom, zmniejszające zużycie wody,
chroniące i przywracające tereny podmokłe oraz zapobiegające powodziom.

• Rozwiązania zapewniające odporność na warunki klimatyczne i zwiększające 
odporność infrastruktury i budynków, w tym poprzez wykorzystanie niebiesko-
zielonej infrastruktury i poprzez współpracę z organizacjami normalizacyjnymi. 
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Przewidywane obszary interwencji / 
tematy priorytetowe

• Wspieranie gotowości na ekstremalne zjawiska pogodowe, zwłaszcza na szczeblu
lokalnym i w regionach najbardziej oddalonych.

• Promowanie instrumentów finansowych i innowacyjnych rozwiązań służących
radzeniu sobie z zagrożeniami związanymi z klimatem oraz współpracy publiczno-
prywatnej w celu zmniejszenia udziału nieubezpieczonych strat gospodarczych
związanych z klimatem, w tym poprzez usprawnienie gromadzenia danych o
stratach gospodarczych związanych z klimatem i dostępu do nich.
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Przewidywane obszary interwencji / 
tematy priorytetowe

• Zachęcanie do zmian w zachowaniu i praktykach, a także zwiększanie wiedzy i
świadomości obywateli w zakresie potrzeb dostosowania do zmian klimatu i
łagodzenia ich skutków, w szczególności poprzez wspieranie wdrażania
Europejskiego Paktu Klimatycznego, uwzględnianie działań w zakresie redukcji
emisji i efektywnego gospodarowania zasobami w odpowiednich sektorach.

• Opracowywanie i wdrażanie strategii klimatyczno-energetycznych lub strategii
połowy wieku na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

• Poprawa monitorowania, księgowania i sprawozdawczości emisji gazów
cieplarnianych oraz przyczynienie się do monitorowania, oceny i ewaluacji ex-post
polityki klimatycznej. Opracowanie i wdrożenie rozliczania gazów cieplarnianych i
łagodzenia zmiany klimatu w sektorze użytkowania gruntów. Ocena
funkcjonowania EU ETS.
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Przewidywane obszary interwencji / 
tematy priorytetowe

• Informacja na temat najlepszych praktyk i podnoszenie świadomości na temat
łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, w tym na temat
uodpornienia na zmiany klimatyczne inwestycji infrastrukturalnych i polityk.

• Rozwój usług klimatycznych i promocja nauk o klimacie. Budowanie potencjału, 
podnoszenie świadomości wśród użytkowników końcowych i łańcucha dystrybucji 
fluorowanych gazów cieplarnianych.

• Rozwój i promocja instrumentów trwałego finansowania oraz wsparcie
dyplomacji klimatycznej. Działania związane z wdrażaniem działań w zakresie
zrównoważonego finansowania.
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