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„Koszty transformacji będą duże, lecz koszty
niepodjęcia działań będą jeszcze większe.”
Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej

Jeśli nie podejmiemy działań na rzecz ochrony klimatu, oto,
czego możemy się spodziewać w UE jeszcze za życia naszych
dzieci:
Zanieczyszczenie

400 tys. przedwczesnych

zgonów rocznie z powodu
zanieczyszczenia powietrza. Liczba
ta prawdopodobnie jeszcze wzrośnie
Źródło: Europejska Agencja Środowiska, Air
quality in Europe – 2019 report (Jakość powietrza
w Europie – sprawozdanie za 2019 r.)

Upały i susze

90 tys. zgonów
rocznie na skutek fal
upałów

660 tys. dodatkowych

wniosków azylowych rocznie
w UE, jeśli temperatura wzrośnie
o 5°C

16% gatunków

zagrożonych wyginięciem
przy wzroście temperatury
o 4,3°C

Źródło: (1) Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej, PESETA IV, zatwierdzone do druku; (2) A. Missirian i W. Schlenker, Asylum applications respond to
temperature fluctuations, Science, tom 358, wydanie 6370, s. 1610-1614, 2017; (3) IPBES 2019, Ocena globalna

Zasoby wodne i powodzie

40% mniej

dostępnej wody
w południowych regionach
Unii Europejskiej

Pół miliona

osób rocznie narażonych na
powodzie rzeczne

2,2 miliona

osób rocznie dotkniętych
zalewaniem obszarów
przybrzeżnych
Źródło: Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej, PESETA IV,
zatwierdzone do druku

Gospodarka

Źródło: Ciscar i in., 2014: Climate impacts in Europe, Joint
Research Centre PESETA II project

Zmiana klimatu może doprowadzić do
wzrostu cen żywności o
w 2050 r.

20%

globalnej do

50 mln rocznie

Źródło: Centrum Monitorowania Wewnętrznych Przesiedleń,
Assessing the impacts of climate change on flood
displacement risk, 2019

Koszty ekonomiczne śmiertelności
spowodowanej upałami mogą wynieść
ponad

40 mld EUR rocznie

Źródło: COACCH, The economic cost of climate change in Europe, 2018

Im dłużej będziemy czekać, tym trudniej
będzie osiągnąć cele w zakresie niskich
temperatur i tym droższe będą konieczne
działania.
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Liczba osób, które mogą być zmuszone
do opuszczenia swoich domów w wyniku
powodzi rzecznych, może wzrosnąć w skali
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Szacuje się, że w przypadku wzrostu średniej
temperatury na świecie o 3℃, roczne straty

