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Szanowni członkowie Komisji ENVE, Szanowni Państwo! 
 
Rok 2020 był rokiem niezapomnianym. W 2021 r. skutki pandemii COVID-19 
i kryzysu społeczno-gospodarczego będą jeszcze bardziej dotkliwe dla naszych 
społeczności.  
 
Rok 2020 pokazał jednak również, że solidarność i odporność to słowa, które 
nie są nieznane w Europie. Mimo wszystkich negatywnych skutków kryzysu 

COVID-19 ujawnił także zdolność władz lokalnych i regionalnych do szybkiego i właściwego reagowania. Rok 
2021 przynosi w szczególności możliwości w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu i powstrzymania utraty 
różnorodności biologicznej.  
 
Wyjście z kryzysu związanego z COVID-19 może obejmować ekologiczną odbudowę gospodarki z prawdziwym 
zaangażowaniem władz lokalnych i regionalnych. Komisja ENVE w 2021 r. będzie kontynuować swoje starania 
w zakresie koordynacji działań Europejskiego Komitetu Regionów w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Po 
przyjęciu prawa o klimacie Komisja ENVE skupi się na pakiecie „Gotowi na osiągnięcie celu 55 proc.”, mając na 
celu zapewnienie, aby strategia odbudowy gospodarczej po zakończeniu pandemii stanowiła silny bodziec do 
transformacji w kierunku neutralności klimatycznej zgodnie z celami Zielonego Ładu i zobowiązaniami UE 
w ramach porozumienia klimatycznego z Paryża. Ten przegląd obecnych przepisów UE będzie miał zasadnicze 
znaczenie w kontekście przygotowań do szczytu klimatycznego 26. Konferencji Stron Ramowej Konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC COP26). 
 
Jeżeli wziąć pod uwagę związek między utratą różnorodności biologicznej, zmianą klimatu i pandemią, ogromne 
znaczenie będą miały również prace Komisji ENVE nad polityką w dziedzinie środowiska. Trzema kluczowymi 
stałymi tematami w tym względzie będą gospodarka o obiegu zamkniętym, różnorodność biologiczna 
i środowisko wolne od toksyn. W 2021 r. Komisja ENVE przedstawi opinię w sprawie strategii UE w zakresie 
chemikaliów oraz opinię w sprawie różnorodności biologicznej w kontekście 15. Konferencji Stron Konwencji 
ONZ o różnorodności biologicznej (CBD COP15). 
 
Rok 2021 musi być również rokiem wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu na szczeblu regionalnym 
i lokalnym. Komisja ENVE będzie nadal koncentrować się na pewnych konkretnych działaniach służących 
zapewnieniu, aby głosy władz lokalnych i regionalnych zostały wysłuchane na szczeblu europejskim, tj. na 
grupie roboczej „Zielony Ład w terenie” i związanych z nią działaniach, projekcie wsparcia KR-u dla Paktu na 
rzecz Klimatu (CoR4Climate Pact) oraz Porozumieniu Burmistrzów UE w sprawie Klimatu i Energii. Europejski 
Zielony Ład obejmuje wiele obszarów, które wchodzą w zakres kompetencji władz lokalnych i regionalnych. 
Wszyscy musimy być siłą napędową zmian. W grudniu w Sewilli odbyła się inauguracja nowego europejskiego 
Bauhausu z udziałem przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Wydarzenie to 
odzwierciedlało fakt, że wysokim ambicjom Europejskiego Zielonego Ładu musi towarzyszyć podejście oddolne. 
 
Z wszystkich tych względów życzę Państwu dobrego zdrowia i znakomitej pracy w roku 2021. Oczekuję 
z niecierpliwością na następne posiedzenie Komisji ENVE w dniu 1 lutego 2021 r. „Perspektywa lokalna” 
oznacza współdziałanie! 
 

 
 
Juan Espadas Cejas 
Burmistrz Sewilli  
Przewodniczący Komisji ENVE  

https://www.cbd.int/meetings/COP-15
https://www.cbd.int/meetings/COP-15
https://neweuropeanbauhaussevilla.eu/
https://neweuropeanbauhaussevilla.eu/
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Zielony Ład w terenie: dołącz do sieci ambasadorów Paktu na rzecz Klimatu  

Interesuje cię promowanie Zielonego Ładu? Chcesz zaangażować się wraz ze swoim okręgiem wyborczym we 
wdrażanie zrównoważonej polityki?  

W ramach inicjatywy dotyczącej Paktu na rzecz Klimatu KR zaprasza do zgłaszania kandydatur na 
ambasadorów Paktu na rzecz Klimatu z ramienia KR-u.  

Ambasadorzy Paktu na rzecz Klimatu z ramienia KR-u będą aktywnie propagować różne aspekty Zielonego Ładu 

na swoich obszarach, podejmując działania polityczne i rozpowszechniając najlepsze praktyki – będą 

reprezentować KR i swój okręg wyborczy w szerzej zakrojonej sieci ambasadorów Paktu na rzecz Klimatu 

ustanowionej przez Komisję Europejską.  

Co można zrobić? Prosimy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy w swoim języku ojczystym. 

Więcej informacji na temat zaproszenia do zgłaszania kandydatur na ambasadorów Paktu na rzecz Klimatu 
można znaleźć tutaj. 

W TYM WYDANIU ENVOY – JEDNYM KLIKNIĘCIEM 

 

 

 

 

 

 

 

https://cor.europa.eu/pl/news/Pages/Green-Deal-Going-Local-call-for-best-practices.aspx
https://cor.europa.eu/pl/engage/Pages/European-Climate-Pact.aspx
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CallForCoR-ClimatePactAmbassadors
https://cor.europa.eu/pl/engage/Pages/European-Climate-Pact.aspx
https://cor.europa.eu/pl/engage/Pages/green-deal.aspx


 
 

 

 

 

 

ÓSMY UNIJNY PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ŚRODOWISKA 
 

Od połowy lat siedemdziesiątych XX wieku polityka UE w dziedzinie środowiska opiera się na programach 

działania określających cele priorytetowe, które mają zostać osiągnięte w ciągu kilku lat. KR wydał opinie 

ustawodawcze w sprawie poprzednich unijnych programów działań w zakresie środowiska (EAP) i w 2019 r. 

przyjął opinię z inicjatywy własnej zatytułowaną „W kierunku 8. unijnego programu działań w zakresie 

środowiska”1 (sprawozdawca: Cor Lamers (NL/EPL), burmistrz Schiedamu), która poparta była badaniem2. 

Obecny program zakończył się w 2020 r. Komisja Europejska zatwierdziła a wniosek dotyczący nowego EAP na 

okres do 2030 r., który ma być uzupełnieniem Europejskiego Zielonego Ładu. 

Zgodnie z postanowieniami traktatów KR przygotowuje obecnie opinię ustawodawczą w sprawie nowego 

wniosku, która zostanie poddana pod głosowanie na sesji plenarnej w dniach 3–5 lutego po ogólnej debacie 

rozpoznawczej na posiedzeniu Komisji ENVE w dniu 1 lutego. Na potrzeby tej procedury przyspieszonej KR 

wyznaczył Dimitriosa Karnavosa 3 (EL/EPL), burmistrza gminy Kallithea, na sprawozdawcę generalnego 

i organizuje zarówno pisemne, jak i wirtualne konsultacje z zainteresowanymi stronami. 

 Cele priorytetowe: jeden długoterminowy cel priorytetowy na 2050 r. i sześć tematycznych celów 

priorytetowych. 

 Zapewnienie warunków niezbędnych do osiągnięcia celów priorytetowych. 

 Nowe ramy monitorowania służące do oceny postępów w osiąganiu określonych celów i składania z nich 

sprawozdań. 

8. EAP ma istotne znaczenie dla władz lokalnych i regionalnych oraz dla KR-u.  

Wiele konkretnych obszarów unijnej polityki ochrony środowiska ma silne aspekty lokalne i regionalne. EAP 

może wspierać starania służące stworzeniu odpowiednich warunków władzom lokalnym i regionalnym, by były 

one w stanie skutecznie realizować tę politykę w terenie. 

W 2021 r. Europejski Komitet Regionów i Komisja Europejska będą nadal ściśle współpracować w celu 

zapewnienia skutecznej realizacji i rozwoju polityki ochrony środowiska za pośrednictwem Technicznej 

Platformy Współpracy w zakresie Środowiska.  

 

 

 

                                                             
1 https://cor.europa.eu/PL/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1672-2018  
2 https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Towards-an-8th-EAP.pdf  

3 https://cor.europa.eu/PL/members/Pages/memberprofile.aspx?MemberId=2038271  

https://ec.europa.eu/environment/strategy/environment-action-programme-2030_en
https://ec.europa.eu/environment/legal/platform_en.htm#:~:text=The%20Technical%20Platform%20is%20a,application%20of%20EU%20environment%20law
https://ec.europa.eu/environment/legal/platform_en.htm#:~:text=The%20Technical%20Platform%20is%20a,application%20of%20EU%20environment%20law
https://cor.europa.eu/PL/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1672-2018
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Towards-an-8th-EAP.pdf
https://cor.europa.eu/PL/members/Pages/memberprofile.aspx?MemberId=2038271


 
 

 

 

TRZY PYTANIA DO SPRAWOZDAWCÓW KOMISJI ENVE 

  

Dimitrios Karnavos (EL/EPL) 
Burmistrz gminy Kallithea, Grecja 

Sprawozdawca zajmujący się ósmym unijnym programem działań w zakresie 
środowiska 
 

Z perspektywy lokalnej i regionalnej, na jakich priorytetach powinien się skupić 
8. program działań w zakresie środowiska?  
 
8. program działań w zakresie środowiska zawiera długoterminową strategiczną 
wizję i wytyczne dotyczące osiągnięcia do 2050 r. neutralnej dla klimatu, 
zasobooszczędnej i zrównoważonej gospodarki zgodnie z Europejskim Zielonym 
Ładem, czyli nową strategią UE na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 
połowy stulecia. Wraz z sześcioma celami priorytetowymi opisanymi we wniosku 

program ten odzwierciedla cele i oczekiwania przywódców lokalnych i regionalnych. Pandemia COVID-19 
nauczyła nas, że podejście oparte na zdrowym stylu życia musi stanowić podstawę wszystkich polityk UE 
promujących zdrowie ludzkie, zdrową planetę, gospodarkę i społeczeństwo, otwierając dla wszystkich nowe 
możliwości. W tym kontekście ważne i niezbędne jest lepsze powiązanie między zdrowiem a środowiskiem 
naturalnym. Musimy zadbać o to, by 8. EAP przyczyniał się do tworzenia środowiska wolnego od toksyn, 
zapewniał ludziom wyższy standard życia i tworzył bardziej odporne społeczności. Musimy również sprawić, by 
program ten wspierał zrównoważone otoczenie biznesowe i sprzyjał ekologicznym inwestycjom na wszystkich 
poziomach (unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym). Wszystko to jest potrzebne, jeśli chcemy, by UE po 
pandemii COVID-19 stała się zrównoważona i silniejsza. 
 
W jaki sposób nowy EAP może zapewnić lepszą integrację działań w zakresie środowiska i klimatu z innymi 
politykami sektorowymi UE? Jaki jest związek 8. EAP z Europejskim Zielonym Ładem? 
 
Skuteczniejsze zintegrowanie kwestii środowiska i klimatu z innymi politykami sektorowymi UE nie zawsze jest 
łatwe, ponieważ różne sektory mają różne priorytety. Czasami działania w zakresie środowiska i klimatu wydają 
się nawet wzajemnie sprzeczne. Na przykład polityka ochrony klimatu i ograniczania emisji dwutlenku węgla 
promuje instalowanie i uruchamianie projektów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Z drugiej strony 
szczególnie ważna polityka powstrzymania utraty różnorodności biologicznej i utrzymania spójności sieci 
Natura 2000 wydaje się częściowo sprzeczna z polityką ochrony klimatu, na przykład gdy projekty dotyczące 
energii ze źródeł odnawialnych są wdrażane i realizowane na obszarach chronionych. Musimy zatem być 
konsekwentni i podążać w tym samym kierunku, gdyż wszyscy stoimy przed tymi samymi wyzwaniami. Ważne 
jest maksymalne wykorzystanie dostępnych narzędzi i metod w celu stworzenia ram stałego monitorowania 
i ciągłej poprawy efektów z punktu widzenia środowiska, w tym inwestowania w ochronę środowiska i klimatu. 
Powinniśmy również uzgodnić jasny plan działania prowadzący do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 
2050 r. Jeśli chodzi o miasta i regiony, nie możemy zapominać, że władze lokalne i regionalne mają do 
odegrania szczególną rolę w zbliżaniu przedsiębiorstw, instytutów badawczych i środowiska akademickiego, a 
także w angażowaniu obywateli i lokalnych zainteresowanych stron w opracowywanie i wdrażanie polityki 
ochrony środowiska. 
 

https://cor.europa.eu/PL/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opid=CDR-5234-2020
https://cor.europa.eu/PL/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opid=CDR-5234-2020


 
 

 

 

W jaki sposób możemy zapewnić pełne wdrożenie polityki ochrony środowiska we wszystkich 
społecznościach UE?  
 
Oczywiście z zadowoleniem przyjmuję fakt, że 8. EAP określa skuteczniejsze i wydajniejsze wdrażanie jako jeden 
z kluczowych priorytetów. Aby poprawić wyniki w zakresie wdrażania, władze lokalne i regionalne powinny 
dysponować odpowiednimi instrumentami i zasobami. Jesteśmy odpowiedzialni za wdrażanie 70 % 
prawodawstwa UE, 90 % środków przystosowawczych do zmiany klimatu i 70 % działań na rzecz łagodzenia 
zmiany klimatu. Potrzebujemy innowacyjnych podejść, które umożliwią władzom lokalnym i regionalnym 
dostarczanie rozwiązań dostosowanych do potrzeb w celu poprawy wdrażania polityki ochrony środowiska 
w terenie, na obszarach miejskich, wiejskich lub górskich, na wyspach czy obszarach przybrzeżnych. Potrzebne 
są dalsze badania naukowe, dane i wiedza, aby móc sprostać konkretnym wyzwaniom środowiskowym, przed 
którymi stoimy, i wykorzystać możliwości w różnych rodzajach społeczności lokalnych i regionalnych, ponieważ 
każdy obszar geograficzny ma własne wyzwania oraz własne słabe i mocne strony. Dlatego też w mojej opinii 
w sprawie 8. EAP apeluję o podejście całościowe, ukierunkowane na konkretny obszar, jako najlepszy sposób 
osiągnięcia zdrowych standardów życia. Odniesiemy sukces, pod warunkiem że wprowadzimy funkcjonalne 
ramy wielopoziomowego sprawowania rządów i będziemy zachęcać wszystkie poziomy sprawowania rządów 
do propagowania międzyinstytucjonalnej, międzyregionalnej, międzygminnej i transgranicznej współpracy 
w zakresie polityki ochrony środowiska. Musimy ponadto dążyć do wzmocnienia bazy wiedzy o środowisku, 
wykorzystania potencjału technologii cyfrowych i technologii danych oraz szerszego wykorzystania rozwiązań 
opartych na przyrodzie i innowacji społecznych w celu lepszej realizacji celów środowiskowych. Na przykład 
w Kallithei, ósmej co do wielkości gminie w Grecji i czwartej co do wielkości na obszarze miejskim Aten, 
zrealizowaliśmy projekt oparty na wykorzystaniu technologii cyfrowych (technologia iBeacons i rzeczywistość 
rozszerzona), aby zachęcać mieszkańców i gości do korzystania ze zrównoważonych form transportu, takich jak 
chodzenie pieszo i jazda na rowerze, w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla, poprawy jakości powietrza 
i podkreślenia potrzeby zachowania historycznego i kulturowego dziedzictwa miasta. 
 
Cały wywiad będzie wkrótce dostępny na stronie internetowej KR-u. 
 
 
 
 
 

DZIAŁANIA KOMISJI ENVE 
 

 

 

W świetle obecnych ograniczeń związanych z COVID-19 posiedzenie zostanie zorganizowane wyłącznie 
w formie wideokonferencji (INTERACTIO) i odbędzie się w dniu 1 lutego w godz. 11.30–16.30 (czasu 
brukselskiego). Głosowanie nad poprawkami i opiniami odbędzie się online w godz. 9.00–13.00 w ciągu dwóch 
kolejnych dni.  

Specjalnymi gośćmi na posiedzeniu będą: 

Florika Fink-Hooijer, dyrektor generalna DG ds. Środowiska, Komisja Europejska. Florika Fink-
Hooijer weźmie udział w posiedzeniu Komisji ENVE w celu omówienia rocznych programów 
prac Komisji Europejskiej i Komisji ENVE na 2021 r. Będzie to okazja do omówienia z członkami 
Komisji ENVE głównych przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz inicjatyw Komisji 
takich jak Porozumienie w sprawie zielonego miasta. 

 

POSIEDZENIE KOMISJI ENVE, 1 LUTEGO 

 

 

POSIEDZENIE KOMISJI ENVE, 9 WRZEŚNIA 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.enginius.politistikes
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.enginius.politistikes
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/COVID-19-opportunity-speed-up-environment-agenda.aspx
https://ec.europa.eu/environment/topics/urban-environment/green-city-accord_en


 
 
 

Kestutis Sadauskas, dyrektor ds. gospodarki o obiegu zamkniętym i zielonego wzrostu, DG ds. 
Środowiska Komisji Europejskiej. Kestutis Sadauskas weźmie udział w posiedzeniu Komisji ENVE 
w celu omówienia opinii „Bezpieczne i zrównoważone chemikalia dla środowiska wolnego od 
toksyn w miastach i regionach Europy” (sprawozdawca: Adam Struzik (PL/EPL)). 

 

Joke Schauvliege, członkini Komisji NAT KR-u i sprawozdawczyni komisji opiniodawczej 
w sprawie opinii „Doświadczenia i wnioski regionów i miast dotyczące kryzysu związanego 

z pandemią COVID-19”. Będzie to okazja do wymiany poglądów z członkami Komisji ENVE na 
temat różnych środków wdrażanych na tych szczeblach w kontekście pandemii. 

 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na portalu członków oraz na stronie Komisji ENVE.  

 

 

 

 
 Impuls dla gospodarki neutralnej dla klimatu: strategia UE dotycząca integracji systemu energetycznego – 

wymiana poglądów 
Sprawozdawca: Gunārs Ansiņš (LV/RE), członek Rady Miasta Liepāja 
Przyjęcie przez Komisję ENVE: 1 lutego 2021 r. Przyjęcie na sesji plenarnej: 17–18 marca 2021 r. 
 

 Fala renowacji na potrzeby Europy – ekologizacja budynków, tworzenie miejsc pracy, poprawa jakości życia – 
głosowanie nad projektem opinii 
Sprawozdawca: Enrico Rossi (IT/PES), członek rady gminy Signa 
Przyjęcie przez Komisję ENVE: 1 lutego 2021 r. Przyjęcie na sesji plenarnej: 17–18 marca 2021 r. 
 

 Ósmy unijny program działań w zakresie środowiska 
Sprawozdawca generalny: Dimitrios Karnavos (EL/EPL), burmistrz gminy Kallithea 
Ogólna debata rozpoznawcza w Komisji ENVE: 1 lutego 2021 r. Przyjęcie na sesji plenarnej: 3–5 lutego 2021 r. 
 

 Bezpieczne i zrównoważone chemikalia dla środowiska wolnego od toksyn w miastach i regionach Europy  
Sprawozdawca: Adam Struzik (PL/EPL), marszałek województwa mazowieckiego 
Wymiana poglądów: 1 lutego 2021 r., przyjęcie przez Komisję ENVE: 26 marca 2021 r. Przyjęcie na sesji plenarnej: 

5–6 maja 2021 r. 

 
 Ambitniejszy cel klimatyczny Europy do 2030 r. w związku z COP26 

Sprawozdawca: Vincent CHAUVET (FR/RE), mer Autun 
Wymiana poglądów: 1 lutego 2021 r., przyjęcie przez Komisję ENVE: 26 marca 2021 r. Przyjęcie na sesji plenarnej: 
30 czerwca – 1 lipca 2021 r. 
 

 Władze lokalne i regionalne chroniące środowisko morskie 
Sprawozdawczyni: Emma Nohrén (SV/Zieloni), wiceprzewodnicząca gminy Lysekil 
Wymiana poglądów: 1 lutego 2021 r., przyjęcie przez Komisję ENVE: 26 marca 2021 r. Przyjęcie na sesji plenarnej: 
5–6 maja 2021 r. 
 

 
 
 
 

PRZYSZŁE OPINIE KOMISJI ENVE 

 

 

POSIEDZENIE KOMISJI ENVE, 9 WRZEŚNIA 

 

https://memportal.cor.europa.eu/Public/Documents/MeetingDocuments?meetingId=2173761&meetingSessionId=2216573
https://cor.europa.eu/pl/our-work/Pages/enve.aspx
https://cor.europa.eu/PL/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-4014-2020
https://cor.europa.eu/PL/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-2786-2020
https://cor.europa.eu/PL/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opid=CDR-5234-2020
https://cor.europa.eu/PL/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opid=CDR-5137-2020
https://cor.europa.eu/PL/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opid=CDR-5068-2020


 
 

 

 
 

POSIEDZENIA KOMISJI ENVE W 2021 R. 

 

1 lutego  

26 marca  

7–8 czerwca (wyjazdowe – do potwierdzenia) 

13 września (do potwierdzenia) 

10 listopada 

 

 
 
 

CZŁONKOWIE W DZIAŁANIU – INNE WYDARZENIA I DZIAŁANIA 
 
 
 
GRUDZIEŃ 
3/12 – Vincent Chauvet (FR/RE) zabiera głos w ramach otwartego dialogu prezydencji w kontekście Ramowej konwencji 
ONZ w sprawie zmian klimatu. Film. 
 
10/12 – Tjisse Stelpstra (NL/EKR) zabiera głos podczas wydarzenia „Wymiar energetyczny gospodarki o obiegu 
zamkniętym”. 
 
STYCZEŃ 
 
13/01 Adam Struzik (PL/EPL) prowadzi konsultacje internetowe z zainteresowanymi stronami dotyczące jego opinii 
w sprawie strategii w zakresie chemikaliów.  
 
Światowy Kongres Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) w Marsylii, Francja.  W związku z sytuacją sanitarną 
Francja i IUCN postanowiły przełożyć Kongres. Więcej informacji pod adresem https://www.iucncongress2020.org/.  
 
22/01 – Vincent Chauvet (FR/RE) prowadzi konsultacje internetowe z zainteresowanymi stronami dotyczące jego opinii 
dotyczącej „Ambitniejszego celu klimatycznego Europy do 2030 r. Inwestowanie w przyszłość neutralną dla klimatu 
z korzyścią dla obywateli”.  
 
27/01 – Enrico Rossi (IT/PES) organizuje wydarzenie na temat finansowania fali renowacji w ramach poparcia jego opinii 
„Fala renowacji na potrzeby Europy – ekologizacja budynków, tworzenie miejsc pracy, poprawa jakości życia”.  
 
LUTY 
 
04/02 – János Ádám Karácsony (HU/EPL), sprawozdawca KR-u w sprawie polityki czystego powietrza, zabiera głos 
w Komisji ENVI Parlamentu Europejskiego w debacie nad sprawozdaniem z wdrożenia dyrektyw w sprawie jakości 
powietrza. 
 
15/02 – Grupa robocza „Zielony Ład w terenie” odbywa czwarte posiedzenie.  
 
MAJ 
 
31 maja – 4 czerwca  Zielony Tydzień 2021 będzie poświęcony dążeniu do osiągnięcia zerowego poziomu emisji 
zanieczyszczeń. Będzie on również dotyczył innych istotnych inicjatyw w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak 
inicjatywy na rzecz klimatu i przyszła strategia w zakresie chemikaliów, a także inicjatyw w dziedzinach energii, przemysłu, 
mobilności, rolnictwa, rybołówstwa, zdrowia i różnorodności biologicznej. 
 
 
 

https://unfccc.int/event/presidency-s-open-dialogue-between-representatives-of-observers-and-parties
https://vimeo.com/487177963
https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/node/4503
https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/node/4503
https://www.iucncongress2020.org/
https://www.iucncongress2020.org/
https://cor.europa.eu/PL/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opid=CDR-5068-2020
https://cor.europa.eu/PL/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opid=CDR-5068-2020
https://cor.europa.eu/PL/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-2786-2020
https://cor.europa.eu/pl/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-540-2020
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2091(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2091(INI)&l=en
https://ec.europa.eu/environment/events/eu-green-week-2021_pl


 
 

 

 
PAŹDZIERNIK 
 

Data do potwierdzenia –  19. Europejski Tydzień Regionów i Miast. 
  
Data do potwierdzenia – 15. Konferencja Stron Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej (CBD COP15) w Kunmingu, 
Chiny. 
 
 
LISTOPAD 
 
1–12 listopada 26. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC 
COP26) w Glasgow. Rozmowy na temat klimatu będą największym szczytem międzynarodowym, jaki kiedykolwiek odbył się 
w Wielkiej Brytanii – weźmie w nich udział ponad 30 000 delegatów, w tym szefowie państw, eksperci i działacze 
w dziedzinie klimatu, a ich celem będzie uzgodnienie skoordynowanych działań służących przeciwdziałaniu zmianie klimatu. 
W rozmowach weźmie udział delegacja KR-u; opinia KR-u i związane z nią działania polityczne są jednym z punktów 
porządku obrad. 
 
 
 
 

CO ROBI UNIA EUROPEJSKA? WYDARZENIA MIĘDZYINSTYTUCJONALNE 
 

Przyroda:  

19/10/2020: Nowa publikacja EEA pt. „Latest evaluation shows Europe's nature in serious, continuing decline” 

[Najnowsza ocena pokazuje, że stan przyrody Europy poważnie i stale się pogarsza].  
21/10/2020: Komisja Europejska we współpracy z Europejską Agencją Środowiska publikuje swoją pierwszą 

ogólnounijną ocenę ekosystemów, która zawiera dowody na to, że nie osiągnięto żadnego z głównych celów UE 

wyznaczonych na 2020 r. 

07/12/2020: Grudniowy biuletyn platformy na rzecz dużych ssaków, zawierający wiele interesujących elementów, 

w szczególności na temat platformy regionalnej i lokalnej.  

08/12/2020: Europejski szczyt w sprawie biznesu i przyrody 2020: ekologiczne ożywienie gospodarcze mające na 

celu przekształcenie biznesu z korzyścią dla przyrody i ludzi.  

22/12/2020: Publikacja Biura Analiz Parlamentu Europejskiego na temat związku między utratą różnorodności 

biologicznej a postępującym rozprzestrzenianiem się chorób odzwierzęcych.  

 

Sprawiedliwość ekologiczna:  
Rada osiąga porozumienie co do lepszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych. 
Porozumienie to jest związane z dwiema inicjatywami Komisji Europejskiej dotyczącymi lepszego dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości (zaktualizowane przepisy/rozporządzenie dotyczące konwencji z Aarhus) oraz 
postępowań przed sądami krajowymi. Komunikat i wniosek ustawodawczy opublikowano w dniu 14 października. 
W poniższym komunikacie prasowym można znaleźć więcej informacji i linki do dokumentów. 
 
Gospodarka o obiegu zamkniętym:  
17/12/2020: Rada zatwierdza konkluzje na temat ekologicznej odbudowy opartej na obiegu zamkniętym. 
Działania w toku: ocena dyrektywy w sprawie osadów ściekowych; konsultacje publiczne potrwają do dnia 
5 marca.  
Działania w toku: mniej odpadów opakowaniowych – przegląd przepisów; konsultacje publiczne trwały do dnia 
6 stycznia. 
Przemieszczanie odpadów – przegląd i ocena przepisów UE. Wniosek ustawodawczy planowany jest na pierwszy 
kwartał 2021 r.  
Inicjatywa dotycząca zrównoważonych produktów planowana na pierwszy kwartał 2021 r. 
 
Baterie:  

https://www.cbd.int/convention/bodies/intro.shtml
https://www.cbd.int/convention/bodies/intro.shtml
https://www.ukcop26.org/
https://www.ukcop26.org/
https://www.eea.europa.eu/highlights/latest-evaluation-shows-europes-nature
https://ec.europa.eu/environment/news/european-business-nature-summit-2020-12-08_en
https://ec.europa.eu/environment/news/european-business-nature-summit-2020-12-08_en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/658217/IPOL_IDA(2020)658217_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/658217/IPOL_IDA(2020)658217_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2020/12/17/council-reaches-agreement-on-improving-access-to-justice-in-environmental-matters/
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2020/12/17/council-approves-conclusions-on-making-the-recovery-circular-and-green/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12328-Evaluation-of-the-Sewage-Sludge-Directive-86-278-EEC
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12263-Reducing-packaging-waste-review-of-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/7567584-Waste-shipments-revision-of-EU-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-Products-Initiative


 
 

10/12/2020: Komisja przedstawia wniosek dotyczący nowego rozporządzenia w sprawie baterii, którego celem 
jest zapewnienie, aby baterie wprowadzane do obrotu w UE były zrównoważone i bezpieczne w całym cyklu życia. 
 
Tworzywa sztuczne:  
22/10/2020: Publikacja badania Biura Analiz Parlamentu Europejskiego na temat tworzyw sztucznych pt. „The 
environmental impacts of plastics and micro-plastics use, waste and pollution: EU and national measures” 
[Wpływ tworzyw sztucznych i mikrodrobin plastiku, ich odpadów i zanieczyszczenia nimi na 
środowisko: środki unijne i krajowe]. 
09/12/2020: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) – Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych (SEAC) 
przyjął opinię w sprawie przełomowego wniosku dotyczącego ograniczeń. Więcej informacji można znaleźć tutaj. 
22/12/2020: Przemieszczanie odpadów tworzyw sztucznych: nowe przepisy UE dotyczące przywozu i wywozu 
odpadów tworzyw sztucznych. 
 
Program LIFE:  
Działania w toku: LIFE 2020: zaproszenie do składania wniosków przez organizacje pozarządowe w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu – sesja informacyjna w dniu 12 stycznia 2021 r. 
Publikacja badania: „Bringing nature back through LIFE – The EU LIFE programme’s impact on nature and society” 
[Przywracanie przyrody do właściwego stanu dzięki LIFE – Wpływ unijnego programu LIFE na przyrodę 
i społeczeństwo]. 
Publikacja: „FAQ on Covid-19 impact on LIFE projects” [Najczęściej zadawane pytania na temat wpływu pandemii 
COVID-19 na projekty realizowane w ramach programu LIFE]. 
 
Zanieczyszczenie hałasem: zaktualizowana metoda obliczania poziomu hałasu w środowisku. 
 

Zero zanieczyszczeń: 
23/11/2020: EEA publikuje szereg nowych dokumentów poświęconych jakości powietrza, w szczególności 
sprawozdanie na temat jakości powietrza w 2020 r. 
25/11/2020: Produkty lecznicze w środowisku: nowe sprawozdanie wskazuje na znaczne postępy w realizacji 
strategii. 
Działania w toku: konsultacje w sprawie planu działania na rzecz osiągnięcia zerowego poziomu zanieczyszczenia 
potrwają do dnia 10 lutego. 
 
 
Klimat: 
08/12/2020: Publikacja badania Biura Analiz Parlamentu Europejskiego na temat planu UE w zakresie celów 
klimatycznych. 
09/12/2020: Komisja Europejska publikuje komunikat i inauguruje Europejski Pakt na rzecz Klimatu. 
11/12/2020: Rada zatwierdza wiążący cel unijny zakładający ograniczenie w UE emisji netto gazów cieplarnianych 
do roku 2030 o co najmniej 55 % w porównaniu z poziomem z roku 1990.  
18/12/2020: Publikacja badania Biura Analiz Parlamentu Europejskiego na temat dalszych działań w dziedzinie 
klimatu. 
 
Energia: 
21/10/2020: Publikacja sprawozdania Komisji Europejskiej na temat pomiaru wkładu projektów dotyczących 
infrastruktury gazowej w osiągnięcie zrównoważoności zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu TEN-E. 
19/11/2020: Komisja Europejska publikuje komunikat pt. „Strategia UE mająca na celu wykorzystanie potencjału 
energii z morskich źródeł odnawialnych na rzecz neutralnej dla klimatu przyszłości”. 
11/12/2020: Rada przyjmuje konkluzje pt. „W kierunku europejskiego rynku wodoru”, zawierające wytyczne 
polityczne dotyczące realizacji strategii w zakresie wodoru przedstawionej przez Komisję w lipcu 2020 r. 
14/12/2020: Wideokonferencja ministrów energii w sprawie integracji systemu energetycznego w UE. 
15/12/2020: Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej i uchylającego 

rozporządzenie (UE) nr 347/2013.  
 

https://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/Proposal_for_a_Regulation_on_batteries_and_waste_batteries.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658279/IPOL_STU(2020)658279_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658279/IPOL_STU(2020)658279_EN.pdf
https://echa.europa.eu/-/echa-proposes-to-restrict-intentionally-added-microplastics
https://ec.europa.eu/environment/news/plastic-waste-shipments-new-eu-rules-importing-and-exporting-plastic-waste-2020-12-22_en
https://ec.europa.eu/environment/news/plastic-waste-shipments-new-eu-rules-importing-and-exporting-plastic-waste-2020-12-22_en
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-2020-call-proposals-ngos-european-green-deal-ngo4gd
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-2020-call-proposals-ngos-european-green-deal-ngo4gd
https://ec.europa.eu/easme/en/life-2020-call-proposals-ngos-european-green-deal-ngo4gd-info-session
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/bringing_nature_back_through_life.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/faq-covid-19-impact-life-projects
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11697-Assessment-and-management-of-environmental-noise
https://www.eea.europa.eu/themes/air
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
https://ec.europa.eu/environment/news/pharmaceuticals-environment-new-report-shows-good-progress-implementing-strategy-2020-11-25_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12588-EU-Action-Plan-Towards-a-Zero-Pollution-Ambition-for-air-water-and-soil
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659370/EPRS_BRI(2020)659370_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659370/EPRS_BRI(2020)659370_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0788&qid=1611555024174
https://www.consilium.europa.eu/media/47337/1011-12-20-euco-conclusions-pl.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659425/EPRS_BRI(2020)659425_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659425/EPRS_BRI(2020)659425_EN.pdf
https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/364d69a4-1744-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/364d69a4-1744-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2020:741:FIN&qid=1605792629666
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2020:741:FIN&qid=1605792629666
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13976-2020-INIT/pl/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9390-2020-INIT/pl/pdf
https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/tte/2020/12/14/
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/revised_ten-e_regulation_.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/revised_ten-e_regulation_.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/revised_ten-e_regulation_.pdf


 
 

Prezydencja portugalska: Europejskie Biuro Ochrony Środowiska (EEB) opracowało memorandum w sprawie 
priorytetów środowiskowych w ramach prezydencji Portugalii w Unii Europejskiej. W dokumencie tym 
przedstawiono „dziesięć zielonych kryteriów” dotyczących konkretnych zagadnień i mających na celu 
ukierunkowanie ekologicznej odbudowy gospodarki po kryzysie związanym z COVID-19. 
 
Strategia dotycząca środowiska morskiego:  

25/06/2020: Komisja Europejska opublikowała pierwsze sprawozdanie z wdrażania dyrektywy ramowej w sprawie 
strategii morskiej. Uznając, że nie zbadano wystarczająco wdrażania dyrektywy na szczeblu niższym niż krajowy, 
KR przedstawi sugestie dotyczące sposobów zwiększenia skuteczności i efektywności tego wdrażania, 
w szczególności opierając się na doświadczeniu i wiedzy specjalistycznej prezydencji portugalskiej. 
 
Polityka kosmiczna:  
Działania w toku: trwają negocjacje w sprawie programu kosmicznego na lata 2021–2027 i Agencji Unii 
Europejskiej ds. Programu Kosmicznego. 
 

Inne konsultacje można znaleźć na tej stronie internetowej Komisji Europejskiej. 

 

Kandydaturę na ambasadora Paktu na rzecz Klimatu z ramienia KR-u można zgłosić tutaj. 

Kontakt: enve@cor.europa.eu 

Stronę internetową Komisji ENVE można odwiedzić, klikając tutaj  

  

https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/12/2021_PT_Memorandum_EEB.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0259
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0259
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0236(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0236(COD)
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-Products-Initiative
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CallForCoR-ClimatePactAmbassadors
mailto:enve@cor.europa.eu
https://cor.europa.eu/pl/our-work/Pages/enve.aspx

