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Kryzys  klimatyczny jest wyzwaniem cywilizacyjnym. Jest testem na naszą 

odpowiedzialność za planetę i za przetrwanie naszej ludzkiej wspólnoty na tej 

planecie. A wiemy, że nie ma planety B, na którą jutro możemy się przenieść. Walka 

o klimat jest dowodem naszej solidarności z przyszłymi pokoleniami.  

Nie możemy pozwolić, aby kryzys klimatyczny doprowadził do rozpadu naszej 

cywilizacji i powrót do „stanu natury" Thomasa Hobbesa, gdzie wszyscy będą 

walczyć ze wszystkimi o dobra i zasoby. Klimat jest naszym globalnym wspólnym 

dobrem.  

Kryzys klimatyczny wymusza również na nas nowy typ myślenia. Odejście od  

myślenia silosowego i otwarcie na logikę myślenia holistycznego, zarówno  

w definiowaniu jego przyczyn, jak i ich eliminowaniu, a także podejmowanie środków 

adaptacji i redukcji skutków kryzysu.  

Jedną z podstaw tego nowego myślenia jest dostrzeżenie, że w procesie walki  

o klimat wszyscy będą zwycięzcami. Żeby jednak ta zasada „win-win" stała się 

rzeczywistością, musimy  upowszechnić przekonanie, że środki zapobiegawcze  

i dostosowawcze, służące ochronie klimatu i zwalczaniu skutków jego zmiany tworzą 

także wartość dodaną w innych sferach życia społecznego. Zrozumienie tego wcale 

nie jest takie trudne. Pozytywny wpływ dobrej jakości powietrza na stan zdrowia 
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populacji jest oczywistością. To, że oznacza to zmniejszenie kosztów związanych  

z ochroną zdrowia też nie budzi wątpliwości. Tym niemniej, jeśli przyjrzymy się  

przyczynom istniejącego w niektórych środowiskach politycznych i grupach 

społecznych oporowi przeciw przejściu na gospodarkę nisko czy zero emisyjną, 

zobaczymy, że nie ma tam holistycznego myślenia i że ten opór jest uzasadniany 

wysokimi kosztami.  

Stąd tak ważne jest domaganie się od polityków całkowitego bilansu działań na rzecz 

ochrony klimatu.  Obecnie funkcjonujący w sferze publicznej jest po prostu fałszywy. 

Korzyści, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, rzadko są ujmowane w tym 

bilansie. Mało kto wspomina pozytywne konsekwencje budowy gospodarki 

alternatywnej dla wzrostu zatrudnienia w nowych gałęziach gospodarki, które  

w sposób naturalny będą się w wpisywały w model niskoemisyjny. I które nie będą 

utracone jutro, gdy konkurencyjność gospodarki będzie mierzona zerową 

emisyjnością.  

Dlatego, szczególnie w takim kraju jak nasz, z niezwykle silnym lobby węglowym, 

musimy intensywnie pracować nad przedstawieniem rzetelnego bilansu 

długookresowych kosztów i korzyści, społecznych i ekonomicznych, jakie przyniesie 

ochrona klimatu - poza drobnym faktem uratowania Ziemi przed implozją. 

Postrzeganie zasobów paliw kopalnych wyłącznie  w kategoriach geologicznych  

z pominięciem sensu ekonomicznego, społecznego, cywilizacyjnego jest 

niebezpiecznym absurdem.  

Na szczęście jesteśmy w Unii Europejskiej. Pamiętam  w 2004 roku, w Komisji 

Europejskiej, w której zasiadałam, utworzyliśmy po raz pierwszy stanowiska 

komisarza do spraw zmian klimatu. Był nim grecki prawnik, Stavros Dimas. 

Pamiętam, jak niewielkie było zrozumienie tego wyzwania , jak trudno było uczynić  

z niego wyzwanie dla wszystkich europejskich polityk. Mogę dziś docenić drogę, jaką 

pokonaliśmy na poziomie europejskim. 

Dzisiaj za Zielonym Ładem, za Europejskim Paktem Klimatycznym stoją wielkie siły 

polityczne. O silosowym, czy jak ktoś woli sektorowym, podejściu nie ma  mowy. 

Dysponujemy też na poziomie europejskim wieloma instrumentami w wielu 

europejskich politykach wpływającymi na zmiany zachowań zarówno po stronie 



3 
 

biznesu, jak i konsumentów, społeczeństwa obywatelskiego, na poziomie lokalnym  

i regionalnym, narodowym i europejskim. Od niedawna uruchamiamy też zmiany  

w podejściu sektora finansowego do finansowania inwestycji rozwojowych.  

W sensie terytorialnym, szczególne zadania przypadają miastom, które zajmują  

w gospodarce globalnej tylko 2% powierzchni naszej planety, ale zużywają dwie 

trzecie energii i wytwarzają 70% globalnej emisji dwutlenku węgla.  

Myślę też, że to, co będzie się działo na poziomie lokalnym i regionalnym przesądzi  

o tym, czy naszą cywilizacyjną walkę o klimat wygramy czy przegramy. Dobrą 

wiadomością jest to, iż strategia przeciwdziałania zmianom klimatycznym przechodzi  

ambitnie przez wszystkie polityki europejskie. Jest też ważnym priorytetem w 

budowaniu globalnej roli Unii Europejskiej. Wieloletnie ramy budżetowe Unii na 

następnych siedem lat, MFF, są wehikułem, wykorzystanym dla realizacji tego 

wielkiego przedsięwzięcia.  

Jest również oczywiste, ze zaangażowane muszą  być środki inwestycyjne 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dzisiaj jest to około 25% wartości 

przedsięwzięć inwestycyjnych EIB, w nadchodzących latach ambicją Banku jest 

podwojenie tego odsetka. W debatach pojawia się kwestia całkowitego zaniechania 

inwestowania w projekty, w których zaangażowane jest użycie paliw kopalnych.  

Walka o klimat jest wspólną sprawą i  musi być realizowana wspólnym wysiłkiem. 

Myślę, iż obywatele rozumieją konieczność zmiany naszego myślenia lepiej niż wielu 

polityków. Ich zaangażowanie w ten proces jest więc kluczowe. Trzeba bowiem 

pomóc politykom zrozumieć, że nie mają prawa pozbawiać ludzi szans rozwojowych. 

Musimy pokazać koszty zaniechania inwestowania w energetykę odnawialną, szanse 

inwestycyjnego wykorzystania miliardów przeznaczanych rocznie na subsydia 

węglowe.  

Wspólny wysiłek to wysiłek samorządów, biznesu, środowisk obywatelskich, ludzi 

nauki, odpowiedzialnego aktywnego państwa.  

Samorządy europejskie mają długą i dobrą tradycję angażowania się w walkę  

o klimat. Pamiętam, jako komisarz do spraw polityki regionalnej wspierałam  

burmistrzów reprezentujących tysiące samorządów lokalnych  w powołaniu w 2008 r. 
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ogólnoeuropejskiego  porozumienia burmistrzów w sprawie klimatu. Nadal są oni 

wśród tych najbardziej aktywnych i skutecznych w działaniu.  

Dzisiaj jest w Europie ponad milion samorządowców wybranych na poziomie 

lokalnym. Tegoroczny Tydzień Regionów w Brukseli pokazał ich doświadczenia, 

sukcesy i wyzwania, jakim muszą stawić czoła. Nie ulega wątpliwości, iż istnieje 

pełna świadomość tego, że transformacja klimatyczna jest ścieżką dla modernizacji 

całej gospodarki, daje alternatywne zatrudnienie, nową jakość życia. Przykłady  

dowodzą, że w ciągu pięciu, dziesięciu lat można zmienić profil rozwojowy regionu.  

W Polsce jest takich przykładów coraz więcej, także na terenie regionów węglowych. 

Myślę o Zabrzu, Gliwicach. Nadzieje budzi rosnący opór samych mieszkańców 

przeciwko nowym kopalniom. Ostatnim  uczącym optymizmu jest przykład Rybnika.  

Polska ciągle jest gospodarką poszukującą nowych dźwigni rozwojowych, nowych 

przewag konkurencyjnych. 30 lat nowej Polski pozostawiło wiele niewykorzystanych 

szans. Kryzys klimatyczny jest kolejną szansą, która może zostać przegapiona. Na to 

nie możemy sobie pozwolić. Szczególnie, że poszukujący szans finansowania 

inwestycji sektor finansowy w rosnącym stopniu proponuje finansowanie spełniające 

warunki trwałego rozwoju. Taksonomia ułatwiająca identyfikowanie takich projektów 

inwestycyjnych jest już częścią modelu finansowania rozwoju. Nie trzeba wielkiej 

wyobraźni, by zrozumieć, że, jeśli fundusze emerytalne będą finansowały projekty nie 

mające przyszłości,  o malejącej opłacalności, niższe będą także nasze emerytury.  

Polski biznes nie może stać tyłem, ani nawet bokiem do Zielonego Ładu. Mamy nowe 

samorządy, wybory były przecież całkiem niedawno. Mamy wielką zmianę  

w intensywności postrzegania kryzysu klimatycznego i jego konsekwencji. Mamy 

przykłady gospodarek, w których z sukcesem samorządy miast i regionów odchodzą 

od antyklimatycznej krótkowzrocznej polityki władz centralnych. Jest to możliwe. 

Wiemy dokąd  i jakimi metodami zmierza świadoma konsekwencji zaniechania walki 

o klimat Europa. Samorządy muszą przyspieszyć prace nad projektami rozwojowymi, 

mogą domagać się zmian w przestrzennym zagospodarowaniu Polski.  

Klimat i jego zmiany nie respektują żadnych granic. Czasu też jest mało. Potrzebna 

jest w związku z tym współpraca, współdziałanie, między miastami, regionami, 
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społecznościami bardzo nawet lokalnymi. Ale też z sąsiadami przez granice. Nie ma 

tez żadnego powodu, żeby nie robić tego razem z obywatelami. Oni chcą być 

włączeni w procesy tworzenia nowej rzeczywistości, chcą klimatycznej edukacji, 

zmieniają swój styl życia. Rąk do pracy jest więc wiele.  

 


