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Zmiana stężenia CO2 na przestrzeni ostatnich 800 tys lat
(rdzenie lodowe, od 1958 – NOOA, Mauna Loa)

• Najwyższe stężenie CO2 od 800 tys lat
• Z dużym prawdopodobieństwem (>95%) jest to wpływ człowieka



Względna zmiana temperatury powierzchni Ziemi
w stosunku do średniej temperatury z lat 1950-1980

• Obecnie – temperatura wyższa niż w okresie preindustrialnym o ok 1,1 °C
• Największy wzrost XX i XXI w. (po 1970)
• 18 z 20 najcieplejszych lat notowanych po 2001 roku (wyjątek 1998)
• 2016 – rekordowy rok w historii pomiarów (+0,89°C)



Emissions Projections for 2018
Global fossil CO2 emissions are projected to rise by 2.7% in 2018 [range: +1.8% to +3.7%]
The global growth is driven by the underlying changes at the country level.

Source: CDIAC; Jackson et al 2018; Le Quéré et al 2018; Global Carbon Budget 2018
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http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/meth_reg.html
https://doi.org/10.1088/1748-9326/aaf303
https://doi.org/10.5194/essd-10-2141-2018
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/
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Porozumienie Paryskie
2016

• 195 countries

• temperature growth well below 1,5 deg C

https://www.youtube.com/watch?v=I-4F5MJEeqs



KE przyjęła pakiet wniosków ustawodawczych mających dostosować 
unijną politykę klimatyczną, energetyczną, transportową i podatkową 

na potrzeby realizacji celu, jakim jest
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 r.

o co najmniej 55%
w porównaniu z poziomem z 1990 r.

Głównym narzędziem realizacji w Unii Europejskiej nowych celów redukcji 
emisji gazów cieplarnianych o 55%, będzie pakiet Fit for 55.



Efektywność energetyczna
Poprawa efektywności energetycznej może przyczynić się 
do zmniejszenia zużycia energii w UE nawet o połowę w 
porównaniu z 2005 r. Odegra zatem kluczową rolę w 
dążeniu do zerowej emisji gazów cieplarnianych w 2050 
r. Poczyniono już w tym kierunku znaczne postępy: 
zużycie energii pierwotnej w UE nie wzrosło od 2006 r., 
a niedawno uzgodniono nowy wiążący cel efektywności 
energetycznej, wynoszący 32,5% do 2030 r



WDROŻENIE ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Przejście na czystą energię powinno doprowadzić do
powstania systemu, w którym największa część dostaw
energii pierwotnej w UE będzie pochodziła z 
odnawialnych źródeł energii. Poprawi to bezpieczeństwo 
dostaw i przyczyni się do tworzenia lokalnych miejsc 
pracy oraz zmniejszenia emisji. UE uzgodniła niedawno 
nowy cel OZE na poziomie 32% do 2030 r.



CZYSTA, BEZPIECZNA
I POŁĄCZONA MOBILNOŚĆ

Ponieważ transport odpowiada za jedną czwartą emisji
gazów cieplarnianych w UE, modernizacja wszystkich
rodzajów transportu powinna przyczynić się do 
zmniejszenia emisji i zapewnienia korzyści, takich jak 
czyste powietrze, niższy poziom hałasu i ruch 
bezwypadkowy.



KONKURENCYJNY PRZEMYSŁ I 
GOSPODARKA OBIEGOWA

Utrzymanie konkurencyjności przemysłu UE – obecnie
jednego z najwydajniejszych na świecie – idzie w parze
z efektywnym wykorzystaniem zasobów i rozwojem 
gospodarki o obiegu zamkniętym.



INFRASTRUKTURA
I POŁĄCZENIA

Jeśli chcemy osiągnąć stan zerowej emisji gazów 
cieplarnianych w gospodarce, potrzebujemy 
inteligentnej, odpowiedniej infrastruktury, która 
gwarantuje wzajemne połączenie i integrację sektorów 
w całej Europie. Zwiększona współpraca transgraniczna i 
regionalna umożliwi nam czerpanie korzyści ze 
zmodernizowanej i przekształconej gospodarki 
europejskiej.



BIOEKONOMIA I NATURALNE 
POCHŁANIACZE
DWUTLENKU WĘGLA

Do 2050 r. liczba ludności na świecie będzie o 30% 
wyższa niż obecnie i według prognoz ONZ wyniesie około 
9,8 mld. W obliczu wpływu zmian klimatycznych na 
ekosystemy i globalne użytkowanie gruntów unijne 
sektory rolnictwa i leśnictwa będą musiały dostarczyć 
gospodarce żywność, paszę i włókno wytwarzane w 
sposób zrównoważony. Jednocześnie będą odgrywać 
ważną rolę w zachowaniu bioróżnorodności i przejściu na 
gospodarkę o zerowej emisji gazów cieplarnianych.



ROZWIĄZANIE PROBLEMU 
POZOSTAŁYCH EMISJI ZA 
POMOCĄ TECHNIK 
WYCHWYTYWANIA
I SKŁADOWANIU DWUTLENKU 
WĘGLA

Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS)
początkowo uważano za główną podstawową metodę
dekarbonizacji produkcji energii elektrycznej. Dziś 
potencjał tej technologii wydaje się mniejszy głównie ze 
względu na spadek kosztów energii odnawialnej i innych 
opcji redukcji emisji w sektorach przemysłowych w 
połączeniu z niską akceptacją społeczną CCS.






