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Biuletyn Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) 

 

Komunikat przewodniczącego Komisji ENVE i burmistrza Sewilli Juana Espadasa Cejasa 
 

Szanowne Koleżanki/Szanowni Koledzy! 

Jako przewodniczący naszej komisji mam zaszczyt zwrócić się do Was w tym 

pierwszym wydaniu biuletynu Komisji ENVE opublikowanym w bardzo 

szczególnych czasach dla naszych miast, regionów i samej UE. Regularne 

wydawanie biuletynu pozwoliłoby nam, członkom Komisji ENVE, pozostać 

w zgodzie z naszymi priorytetami politycznymi, z których wiele już teraz ulega 

zmianie z powodu pandemii. Komisja ENVE będzie spoglądać w przyszłość przez 

pryzmat swoich ekologicznych celów, a nasi członkowie będą mieli okazję wprowadzenia rzeczywistych zmian 

w regionach i miastach. 

Bezprecedensowy kryzys spowodowany pandemią wywiera ogromny wpływ na wszystkie elementy naszego 

społeczeństwa. Dokładamy wszelkich starań, by poradzić sobie z tym problemem. Nasza reakcja jako wybranych 

demokratycznie przywódców wymaga jednak również od nas działań na rzecz ożywienia gospodarki w ramach 

strategii ekologicznego ożywienia umożliwiającej zapewnienie odporności i dostosowanie do przyszłych wyzwań. 

Nie uczynienie tego byłoby swoistym „zaniedbaniem obowiązków”, jak powiedział wiceprzewodniczący Komisji 

Europejskiej Frans Timmermans podczas wysłuchania w parlamentarnej Komisji ENVI 21 kwietnia. 

Znalezienie równowagi między różnymi potrzebami terytoriów UE będzie dużym wyzwaniem: reakcje będą różne 

w zależności od poszczególnych obszarów i społeczności. Dlatego też w większym niż kiedykolwiek stopniu władze 

lokalne i regionalne będą musiały uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, tak aby możliwe było promowanie 

solidarności i pomocniczości. 

Dalsze działania polegają na znalezieniu komplementarności i synergii między ochroną życia ludzkiego, odbudową 

naszych gospodarek i dążeniem do neutralności klimatycznej. Musimy do tego przekonać naszych obywateli dzięki 

szybkiemu zapewnieniu trwałych miejsc pracy. Możemy przekształcić ten kryzys w szansę, jeżeli inwestycje w 

ożywienie gospodarcze zostaną zrealizowane w ramach Zielonego Ładu.  

Zielony Ład może stać się podstawowym punktem odniesienia dla uczynienia z ożywienia gospodarczego okazji 

do zrównoważonego i dostosowanego do przyszłych wyzwań rozwoju w Europie. Dlatego też zwróciłem się do 

przewodniczącego KR-u Apostolosa Tzitzikostasa z propozycją zwiększenia naszego zaangażowania na rzecz 

Zielonego Ładu i jego oceny w złożonym kontekście, w którym żyjemy. 
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Niedawno zainaugurowany Green Recovery Alliance [„Sojusz na rzecz zielonego ożywienia gospodarczego”], 

którego inicjatorem był przewodniczący Komisji ENVI Parlamentu Europejskiego Pascal Canfin, i w który 

włączyłem się jako burmistrz Sewilli, liczy obecnie ponad 180 liderów biznesu, europejskich ministrów, posłów do 

Parlamentu Europejskiego, działaczy związków zawodowych i przywódców społeczeństwa obywatelskiego. Sojusz 

apeluje do rządów UE o zastosowanie programów ekologicznych inwestycji w ich planach naprawy gospodarczej 

po zakończeniu pandemii. Moim celem jako przewodniczącego grupy roboczej „Green Deal Going Local” [„Zielony 

Ład w terenie”], która ma odbyć wirtualne posiedzenie najszybciej jak to możliwe, jest również śledzenie tych 

wydarzeń i określenie konkretnych działań. 
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COVID-19 pod lupą: wpływ na środowisko  
 

Kryzys związany z COVID-19 z pewnością będzie jednym z najbardziej znaczących momentów w naszej najnowszej 

historii. Zostanie on również zapamiętany jako czas, gdy lokalni i regionalni przywódcy szybko i skutecznie 

zareagowali na potrzeby obywateli pomimo ograniczonych środków i bardzo niekorzystnych warunków.  

Europejski Zielony Ład: Europa znajduje się w punkcie zwrotnym, a wybory i działania podejmowanie obecnie 

nie dadzą się odwrócić w przyszłości bez poważnych kosztów. Dlatego też niezwykle istotne jest, by środki 

podjęte w celu złagodzenia negatywnych skutków pandemii nie ignorowały długoterminowej wizji neutralności 

klimatycznej, a plany naprawy gospodarczej były zgodne z celami Zielonego Ładu. W pewnym sensie wybuch 

pandemii COVID-19 można postrzegać jako doskonały moment, aby udowodnić zbiorową zdolność UE do 

przekształcenia gospodarki i społeczeństwa.  

Europejski Zielony Ład powinien ukierunkowywać ogólne ożywienie gospodarcze, aby wspierać rozwój bardziej 

odpornego i zrównoważonego systemu, który pozwoliłby łagodzić skutki podobnych kryzysów w przyszłości. 

Ważne jest, aby postrzegać pandemię COVID-19 jako lekcję na przyszłość – większość państw UE stoi obecnie 

w obliczu ogromnych wyzwań zdrowotnych i podejmuje trudne i pilne działania w celu ograniczenia skutków 

pandemii. Podobna lub nawet gorsza sytuacja będzie miała miejsce, jeśli kwestie klimatyczne zostaną odsunięte 

na dalszy plan a zagrożenia związane z klimatem nie zostaną na czas zażegnane. Aby w najbliższej przyszłości 

uniknąć katastrofalnych skutków, kluczowe znaczenie ma wykazanie dyscypliny i zaangażowania na rzecz 

osiągnięcia długoterminowych celów Europejskiego Zielonego Ładu w krótkoterminowych działaniach 

naprawczych podjętych po zakończeniu pandemii. 

Mając to na uwadze, KR powinien podkreślić związek między działaniami w zakresie ożywienia gospodarczego po 

ustąpieniu pandemii a celami Zielonego Ładu, a także zadbać o to, by związek ten był jasny we wszystkich 

działaniach podejmowanych na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. 
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COVID-19 a różnorodność biologiczna: Władze lokalne i regionalne mogą i muszą przyczyniać się do ochrony 

i zachowania przyrody i różnorodności biologicznej jako środka zapobiegawczego w odniesieniu do przyszłych 

epidemii i pandemii. Pokonanie bariery międzygatunkowej przez takie patogeny jak COVID-19 i SARS 

i przenoszenie czynników chorobotwórczych od dzikich zwierząt do ludzi jest coraz częstsze ze względu na 

postępujące niszczenie i przekształcanie ekosystemów w wyniku działalności człowieka. Ludzie ingerują 

w obszary dziewicze, by budować osiedla i prowadzić – często nielegalnie – taką działalność jak myślistwo, 

rybołówstwo i rolnictwo czy hodowla zwierząt gospodarskich. W celu utrzymania naszego zdrowia i dobrostanu 

konieczne jest zagwarantowanie ochrony i zachowania przyrody i różnorodności biologicznej, jak również 

odbudowa zniszczonych siedlisk i ekosystemów. 

Plan działania KR-u w sprawie COVID-19: Przywódcy lokalni 

i regionalni znajdują się na pierwszej linii walki z pandemią. 

KR przyjął niedawno plan działania na rzecz pomocy regionom 

i miastom w zwalczaniu pandemii koronawirusa w Unii 

Europejskiej i utworzył platformę wymiany COVID-19. 
Zachęcamy członków KR-u, przewodniczących regionów, burmistrzów i innych partnerów lokalnych 

i regionalnych, by uruchomili platformę wymiany, pisząc na następujący adres: covid19@cor.europa.eu 

#EuropejczycyPrzeciwCOVID19 – Podziel się z nami swoimi doświadczeniami! 

 

Działalność Komisji ENVE 
Najbliższe posiedzenia 2020/zmiany: 
 

Posiedzenie Komisji ENVE w dniu 8 czerwca 2020 r. (wirtualnie) 

 

Następne posiedzenie Komisji ENVE odbędzie się zdalnie w dniu 8 czerwca. Członkowie otrzymają wkrótce 

wszelkie istotne informacje praktyczne na ten temat. 

 

Posiedzenia wyjazdowe przeniesione na drugie półrocze 

 

Zarówno wyjazdowe seminarium Komisji ENVE (przewidziane na 7 maja w Polsce), jak i posiedzenie wyjazdowe 

Komisji ENVE (zaplanowane na 8–9 czerwca na Azorach) zostały przełożone na późniejszy termin. Mają się one 

odbyć w drugim półroczu. 

 

Grupa robocza ds. Zielonego Ładu 

 

Po mianowaniu 13 członków grupa robocza „Zielony Ład w terenie”, na której czele stoi przewodniczący Komisji 

ENVE, planuje zorganizować pierwsze posiedzenie 9 czerwca w formie wideokonferencji.  Specjalna strona 

internetowa zostanie wkrótce udostępniona na portalu internetowym KR-u i będzie zawierać wszystkie istotne 

informacje na temat Zielonego Ładu oraz działalności grupy roboczej. 

 

 

Projekty opinii Komisji ENVE dostępne do wglądu na stronie internetowej KR-u: 
 

 

https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/CoR-Action-plan-on-Covid19_24March2020%20.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/CoR-Action-plan-on-Covid19_24March2020%20.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/CoR-Action-plan-on-Covid19_24March2020%20.pdf
https://cor.europa.eu/pl/engage/Pages/COVID19-exchangeplatform.aspx
mailto:covid19@cor.europa.eu
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Ocena adekwatności ramowej dyrektywy wodnej i dyrektywy 
powodziowej  
  
Sprawozdawca: Piotr Całbecki (PL/EPL), marszałek województwa 
kujawsko-pomorskiego 

 W czasach pandemii COVID-19 stoimy w obliczu zupełnie nowych wyzwań 
zarówno na szczeblu lokalnym, jak i regionalnym. Kryzys pokazał, że coraz 
ważniejsze staje się zwrócenie szczególnej uwagi na środowisko i zdrowie 

naszych obywateli. Jakość i dostawy wody oraz infrastruktura sanitarna stanowią wyzwanie dla władz oraz dla 
lokalnych podmiotów gospodarczych. Woda pitna musi być nadal bezpieczna i dostępna dla wszystkich, nawet 
jeśli niektórzy ludzie nie są w stanie zapłacić rachunków, ponieważ stracili pracę lub dochody. Zamierzam 
włączyć tę nową perspektywę do przygotowywanej przeze mnie opinii w sprawie wody. Nasze lokalne potrzeby 
związane z finansowaniem, cyfryzacją i budowaniem zdolności powinny znaleźć odzwierciedlenie w przyszłym 
budżecie unijnym i prawodawstwie dotyczącym Zielonego Ładu.              

Zapoznaj się z informacjami na temat opinii i dowiedz więcej! 

Termin składania poprawek: 25 maja 2020 r. do godz.15.00 (czasu brukselskiego) 
 

 
W kierunku planu działania na rzecz czystego wodoru – 
wkład władz lokalnych i regionalnych w neutralną dla 
klimatu Europę  

Sprawozdawczyni: Birgit Honé (DE/PES), ministra spraw 
federalnych i europejskich oraz rozwoju regionalnego Dolnej 
Saksonii 

Walka ze zmianą klimatu powiedzie się tylko wówczas, gdy uda się 
na szczeblu europejskim zwiększyć udział energii ze źródeł 

odnawialnych oraz wprowadzić solidną gospodarkę wodorową.  

Ekologiczny wodór może odgrywać kluczową rolę w transformacji energetycznej. Oferuje on ogromne 
możliwości w zakresie innowacji, tworzenia wartości i zatrudnienia w wielu europejskich regionach takich jak 
Dolna Saksonia. Pilnie potrzebujemy europejskiej strategii, która wspierałaby władze lokalne i regionalne 
w rozwijaniu technologii ekologicznego wodoru i zawierała propozycje dotyczące opracowywania inicjatyw 
i przepisów UE, w szczególności w odniesieniu do Europejskiego Zielonego Ładu. 
 
Zapoznaj się z informacjami na temat opinii i dowiedz więcej! 

Termin składania poprawek: 25 maja 2020 r. do godz.15.00 (czasu brukselskiego) 
 

https://cor.europa.eu/pl/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-541-2020
https://cor.europa.eu/pl/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-549-2020
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Przyszłość unijnej polityki czystego powietrza w ramach dążenia 
do osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń 

Sprawozdawca: János Ádám Karácsony (HU/EPL), członek rady 
Tahitótfalu  

Nowe badania wskazują na możliwe powiązania między 
zanieczyszczeniem powietrza a ryzykiem śmierci z powodu COVID-19, co sprawia, że walka z zanieczyszczeniem 
powietrza zyskuje jeszcze bardziej na wadze. Nie możemy zapominać, że zanieczyszczenie powietrza już jest 
przyczyną 400 000 przedwczesnych zgonów w UE każdego roku, jeszcze zanim pojawił się koronawirus. 

Zmniejszenie zanieczyszczenia na obszarach objętych środkami izolacji to w najlepszym razie rozwiązanie 
jedynie tymczasowe. Musimy przygotować się na trudny proces naprawy gospodarczej, który nie może 
podważyć ambicji UE osiągnięcia zerowej emisji zanieczyszczeń. Cel ten nie jest wyłącznie „zieloną dekoracją”, 
o której można zapomnieć w czasie kryzysu. Powinniśmy zadbać o to, by plan działania na rzecz eliminacji 
zanieczyszczeń przewidziany w Zielonym Ładzie mógł stanowić integralną część strategii ożywienia 
gospodarczego i przynieść konkretne korzyści społeczeństwu, zwłaszcza w kluczowym sektorze ochrony 
zdrowia. Musimy wspierać badania naukowe, aby dysponować wiarygodnymi i dokładnymi informacjami, 
które pomogą nam w przygotowaniu praktycznych działań w społecznościach lokalnych i regionalnych. 

Zapoznaj się z informacjami na temat opinii i dowiedz więcej! 

Termin składania poprawek: 25 maja 2020 r. do godz.15.00 (czasu brukselskiego) 

 

 

Analizy i konsultacje 
 

Komisja ENVE opublikowała niedawno następujące analizy dostępne w języku angielskim: 

 

 Finansowanie działań na rzecz różnorodności biologicznej: możliwości i wyzwania dla samorządów 

terytorialnych w UE  

 „Zintegrowana gospodarka wodna i spójność polityki w regionach i miastach”   

 

Sekretariat pracuje obecnie nad następującymi analizami: 

 

 „Przystosowanie się do zmiany klimatu: wyzwania i możliwości dla władz lokalnych i regionalnych” 

 Zob. odnośne konsultacje tutaj: można brać udział do 31 maja! 

 

 „Zwiększanie zdolności władz lokalnych i regionalnych do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu: 

zestaw narzędzi na rzecz paktu klimatycznego” 

 Zob. odnośne konsultacje tutaj: można brać udział do 31 maja! 

 

https://cor.europa.eu/pl/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-540-2020
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Financing%20biodiversity%20action.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Financing%20biodiversity%20action.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Integrated%20water%20management.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoR_Adaptation_LRAs2020
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoR_Green_Deal_ClimatePact
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 „Wymiar lokalny i regionalny w nowym planie działania dotyczącym gospodarki o obiegu 

zamkniętym” 

 Zob. odnośne konsultacje tutaj: można brać udział do 1 maja! 

 

 

Co robi UE? Działania międzyinstytucjonalne 
 

Unijni przywódcy podkreślili, że transformacja ekologiczna i cyfrowa pozostają w centrum przyszłych działań. We 

wspólnym europejskim planie działania prowadzącym do zniesienia środków powstrzymujących 

rozprzestrzenianie się COVID-19 Rada Europejska i Komisja podkreśliły potrzebę „integracji wzajemnie 

powiązanej transformacji ekologicznej i cyfrowej” podczas przygotowywania środków niezbędnych do 

przywrócenia normalnego funkcjonowania europejskich społeczeństw i gospodarek oraz zapewnienia 

zrównoważonego wzrostu gospodarczego. 

Rada przyjęła nowe przepisy mające zminimalizować wpływ pandemii COVID-19 na najbardziej potrzebujących 

obywateli UE. 23 kwietnia 2020 r. członkowie Rady Europejskiej omówili w trybie wideokonferencji bieżącą 

reakcję UE na pandemię COVID-19. 

Komisja Europejska zareagowała na wybuch pandemii COVID-19 i dostosowała swój harmonogram i program do 

nowych okoliczności. Niemniej Europejski Zielony Ład pozostanie w centrum jej strategii politycznych. 

Parlament Europejski utworzył intergrupę  ds. Europejskiego Zielonego Ładu. W dniu 14 kwietnia 2020 r. 

zainicjowano nieformalnie Green Recovery Alliance [„Sojusz na rzecz zielonego ożywienia gospodarczego”], na 

którego czele stoi Pascal Canfin, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 

i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI). 

Na ostatnim posiedzeniu Komisji ENVI 21 kwietnia 2020 r. Parlament Europejski zorganizował wymianę 

poglądów z wiceprzewodniczącym wykonawczym Komisji Fransem Timmermansem na temat Europejskiego 

Zielonego Ładu i Europejskiego prawa o klimacie. Podczas wysłuchania wiceprzewodniczący podkreślił, że 

„Europejski Zielony Ład nie jest luksusem, lecz kołem ratunkowym, które pozwoli nam wyjść z kryzysu wywołanego 

przez koronawirusa.”  

 

 

Wkrótce 

 
Wkrótce Komisja Europejska ogłosi plan prac na rok 2020, zmodyfikowany ze względu na pandemię 
koronawirusa, a także określi nowe terminy legislacyjne. Z przyjemnością przekażemy Wam więcej informacji 
w następnym biuletynie ENVOY. 

 
 

https://cor.europa.eu/en/events/Pages/New-Circular-Economy-Action-Plan.aspx?_cldee=YWxpb25hLmZvcm5lYUBjb3IuZXVyb3BhLmV1&recipientid=contact-b1cff0455cf2e4118a29005056a05119-24191f8d394649c7b907bdaf31bb2b7f&esid=76b7b5ac-1378-ea11-8116-005056a043ea
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_-_a_european_roadmap_to_lifting_coronavirus_containment_measures_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_-_a_european_roadmap_to_lifting_coronavirus_containment_measures_0.pdf
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2020/04/22/covid-19-council-adopts-measures-to-help-the-most-deprived-eu-citizens/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/overview-commissions-response_pl
https://twitter.com/EU_Commission/status/1252847100947247104
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/files/organisation-and-rules/organisation/intergroups/legislative-list-of-member-greennewdeal.pdf
https://drive.google.com/file/d/1j54QxE-QjhrEHjGb5LrKsHuDAKvv8LUq/view
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200419IPR77407/eu-covid-19-recovery-plan-must-be-green-and-ambitious-say-meps

