
Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej  
  
Transport odpowiada za prawie jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w Europie i jest 
główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w miastach. Sektor transportu nie odnotował 
takiego stopniowego spadku emisji jak inne sektory: emisje zaczęły spadać dopiero w 2007 r.  
i nadal pozostają wyższe niż w 1990 r. (patrz wykres poniżej). W tym sektorze transport 
drogowy jest zdecydowanie największym emitentem, który odpowiada za ponad 70% 
wszystkich emisji gazów cieplarnianych z transportu w 2014 r.  
  

W związku z globalnym przejściem na niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym, 
przyjęta w lipcu 2016 r. przez Komisję strategia mobilności niskoemisyjnej ma na celu 
zapewnienie Europie zachowania konkurencyjności i zdolności reagowania na rosnące 
potrzeby osób i towarów w zakresie mobilności. Więcej – www. 
  

  
  

Odpowiedzią Europy na wyzwanie związane z redukcją emisji w sektorze transportu jest 
nieodwracalne przejście na mobilność niskoemisyjną. Do połowy stulecia emisje gazów 
cieplarnianych z transportu będą musiały być co najmniej o 60% niższe niż w 1990 r. i 
zdecydowanie zmierzać w kierunku zera. Emisje zanieczyszczeń powietrza z transportu, 
które szkodzą naszemu zdrowiu, muszą zostać niezwłocznie drastycznie zmniejszone.  

  

Strategia obejmuje szerszy zestaw środków wspierających przejście Europy na gospodarkę 
niskoemisyjną oraz wspiera tworzenie miejsc pracy, wzrost gospodarczy, inwestycje i 
innowacje.  

  

Strategia przyniesie korzyści europejskim obywatelom i konsumentom, zapewniając 
poprawę jakości powietrza, zmniejszenie poziomu hałasu, obniżenie poziomu zatłoczenia i 
poprawę bezpieczeństwa. Konsumenci skorzystają na samochodach zużywających mniej 
energii, lepszej infrastrukturze paliw alternatywnych. Lepsze połączenia między środkami 
transportu i większe bezpieczeństwo oraz mniej opóźnień dzięki upowszechnieniu 
technologii cyfrowych.  

  

https://www.exposilesia.pl/


  

Główne elementy strategii  
  

W komunikacie określono trzy priorytetowe obszary działań:  
  

• Zwiększenie wydajności systemu transportowego poprzez maksymalne 
wykorzystanie technologii cyfrowych, inteligentne ustalanie cen i dalsze zachęcanie 
do przejścia na mniej emisyjne rodzaje transportu,  

• Przyspieszenie wdrażania niskoemisyjnych alternatywnych źródeł energii w 
transporcie, takich jak zaawansowane biopaliwa, energia elektryczna, wodór i 
odnawialne paliwa syntetyczne oraz usuwanie przeszkód w elektryfikacji transportu  

• W kierunku pojazdów bezemisyjnych. Chociaż potrzebne będą dalsze ulepszenia 
silnika spalinowego wewnętrznego spalania, Europa musi przyspieszyć przejście na 
pojazdy niskoemisyjne i bezemisyjne.  

• Miasta i władze lokalne będą odgrywać kluczową rolę w realizacji tej strategii. 
Wdrażają już zachęty dla niskoemisyjnych alternatywnych źródeł energii i pojazdów, 
zachęcając do aktywnego podróżowania (rowerowego i pieszego), transportu 
publicznego oraz programów wspólnego korzystania z rowerów i 
samochodów/poolingu w celu zmniejszenia zatorów i zanieczyszczenia.  

  

Przewodnik sektorowy: Transport niskoemisyjny  
  

Sektor transportu ma znaczący i wymierny wpływ na zmiany klimatu, odpowiadając za 
prawie jedną czwartą wszystkich emisji CO2 związanych z energią, jak wskazuje  
Międzynarodowa Agencja Energii. Spośród różnych środków transportu pojazdy drogowe – 
towarowe, osobowe, ciężarowe, autobusy oraz jedno- i trzykołowe – odpowiadają za prawie 
trzy czwarte emisji dwutlenku węgla w transporcie.   
  

Oprócz emisji gazów cieplarnianych, sektor transportu jest jednym z głównych czynników 
przyczyniających się do emisji sadzy, krótkotrwałych zanieczyszczeń klimatycznych. 
Jednocześnie setkom milionów ludzi w krajach rozwijających się brakuje wygodnego dostępu 
do wydajnego i niskoemisyjnego transportu publicznego.  
  

Największe i najczęstsze bariery to brak wystarczającego finansowania i finansowania w 
obliczu wyższych kosztów początkowych, a także bardziej znaczącego ryzyka 
technologicznego (np. żywotność akumulatora lub ogniwa paliwowego) oraz dłuższy 
całkowity koszt użytkowania, a także brak wsparcie polityczne i ciągłość w czasie oraz brak 
zdolności rządowych. Jeżeli obecne inwestycje nie przejdą z systemów opartych na paliwach 
kopalnych o niskim obłożeniu do systemów zasilanych energią odnawialną o dużym 
obłożeniu, utkną one w przyszłości o wysokiej emisji, opartej na paliwach kopalnych. Sektor 
transportu wymaga radykalnej zmiany lub transformacji paradygmatu.  
  

Dowody oparte na badaniach, najlepsze praktyki i wyciągnięte wnioski wskazują, że 
największy wpływ na zmianę paradygmatu w przewodniku sektorowym dotyczącym 
transportu niskoemisyjnego można osiągnąć za pomocą trzech powiązanych ścieżek: 



przyspieszenie przejścia na niskoemisyjny transport publiczny, szybkie elektryfikację 
systemów transportowych oraz wspieranie zwiększania skali produkcji bezemisyjnych paliw 
nowej generacji.   

  

Aby zaspokoić potrzeby kapitałowe trzech ścieżek, niezbędne jest dostosowanie 
długoterminowego strategicznego planowania transportu oraz planowania przestrzennego, 
energetycznego i finansowego, które integrują cele klimatyczne i rozwojowe. Finansowanie 
publiczne może położyć krytyczny fundament dla transportu niskoemisyjnego, ale będzie 
musiało stymulować i przyciągać prywatne inwestycje na dużą skalę, aby dotrzymać 
harmonogramu i skali transformacji dla celów porozumienia paryskiego.   
  

Dlatego interwencje GCF, które umożliwiają finansowanie mieszane dla krajów 
rozwijających się, mają ogromne znaczenie.  
  

Projekt przewodnika sektorowego został przekazany do konsultacji w okresie od listopada 
2021 r. do marca 2022 r. Sekretariat otrzymał ponad 151 sugestii i zaleceń, które zostały 
uwzględnione w aktualnej wersji przewodnika. Przewodnik sektorowy zostanie przedłożony 
Radzie GCF do rozpatrzenia w 2022 r. W międzyczasie GCF pozostaje otwarty na dalsze 
informacje zwrotne na temat tego projektu.  
  

  


	Główne elementy strategii
	Przewodnik sektorowy: Transport niskoemisyjny

