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PL 

Numer 6 

Szanowne Członkinie i Szanowni Członkowie Komisji ENVE, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy! 
 
Początek 2021 rok nie był łatwy. Mimo że trwająca kampania szczepień 
powinna wkrótce umożliwić nam położenie kresu pandemii, skutki społeczno-
gospodarcze i środowiskowe zostaną z nami dłużej.  
 
Jako demokratycznie wybrani przywódcy połączyliśmy siły, aby w naszych 
społecznościach lokalnych reagować na wyzwania związane z kryzysem 
zdrowotnym – zawsze w duchu solidarności i pomocniczości oraz 

dostosowując działania do specyfiki i potrzeb każdego regionu. 
 
Przed nami długi proces odbudowy, w ramach którego władze lokalne i regionalne odgrywają zasadniczą rolę 
i na który należy patrzeć także z punktu widzenia ekologii. Niszczycielskie skutki tej pandemii jeszcze 
uwypukliły ścisłe związki między zdrowiem publicznym a środowiskiem oraz podkreśliły potrzebę podjęcia 
pilnych działań w celu zapewnienia ochrony środowiska, walki z zanieczyszczeniem i przetrwania 
ekosystemów. 
 
Ponieważ osiągnięcie celów Europejskiego Zielonego Ładu i neutralności klimatycznej do 2050 r. nie jest 
możliwe bez ścisłej koordynacji między wszystkimi społecznościami lokalnymi, KR zainicjował plan działania 
na 2021 r. dodatkowo do 200 najlepszych praktyk zgromadzonych już na portalu KR-u.  
 
15 lutego odbyło się czwarte posiedzenie grupy roboczej „Zielony Ład w terenie”, podczas którego w centrum 
uwagi znalazły się renowacja budynków, dekarbonizacja transportu i nasilenie tworzenia zielonych obszarów 
miejskich, a to wszystko w kontekście inteligentnych miast i społeczności oraz mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji.  
 
Komisja ENVE prowadzi także prace dotyczące pakietu środków „Gotowi na osiągnięcie celu 55 proc.”, 
którego celem zapewnienie, by w strategiach odbudowy po pandemii COVID-19 uwzględniano transformację 
w kierunku neutralności klimatycznej jako jedną z głównych osi. 
 
Z niecierpliwością oczekuję na następne posiedzenie Komisji ENVE 26 marca i mam nadzieję, że wspólnymi 
siłami zadbamy o to, by odbudowa, która będzie głównym tematem 2021 r. i nadchodzących lat, przebiegała 
zgodnie z Zielonym Ładem i celami zrównoważonego rozwoju. 
 
Życzę przyjemnej lektury biuletynu. 
 
Z wyrazami szacunku 

 
Juan Espadas Cejas 
Burmistrz Sewilli  
Przewodniczący Komisji ENVE 

  

https://cor.europa.eu/pl/regions/Pages/EIR-map.aspx?view=stories&type=greendeal
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7. posiedzenie Komisji ENVE 
 

Następne posiedzenie Komisji ENVE odbędzie się wyłącznie zdalnie za pośrednictwem INTERACTIO w dniu 

26 marca w godz. 11.00-17.00 (czasu brukselskiego).  

Głosowanie nad poprawkami i opiniami odbędzie się online w godz. 9.00-13.00 (czasu brukselskiego) w dwa 

kolejne dni robocze (poniedziałek, 29 marca, i wtorek, 30 marca). Posiedzenie rozpocznie się od dwóch debat 

z udziałem zaproszonych prelegentów. Jedna debata będzie to debata w kontekście Zielonego Ładu nt. 

ekologicznej odbudowy gospodarki, a tematem drugiej będą „Działania w dziedzinie klimatu w kontekście 

globalnym: droga do Glasgow”. Dodatkowe informacje na temat tych debat można znaleźć w notatkach 

informacyjnych dostępnych w portalu członków.  

Następnie będzie miała miejsce dyskusja nad opiniami i przyjęcie następujących opinii: 

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

energetycznego – sprawozdawca: Gunārs ANSIŅŠ (LV/RE) 

 Ambitniejszy cel klimatyczny Europy do 2030 r. w związku z COP26 – sprawozdawca: Vincent 

CHAUVET (FR/RE) 

 Bezpieczne i zrównoważone chemikalia dla środowiska wolnego od toksyn w miastach i regionach 

Europy  – sprawozdawca: Adam STRUZIK (PL/EPL) 

 Władze lokalne i regionalne chroniące środowisko morskie – sprawozdawczyni: Emma NOHRÉN 

(SE/Zieloni) 

 

Specjalnymi gośćmi na posiedzeniu będą m.in.: 

Maria SPIRAKI (EL/EPL) – posłanka do Parlamentu Europejskiego należąca do partii Nea Dimokratia 
oraz grecka dziennikarka. Maria SPIRAKI, która jest też współprzewodniczącą intergrupy ds. zmiany 
klimatu, różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju, weźmie udział w debacie na temat 
działań w dziedzinie klimatu. Jest ona również współsprawozdawczynią rezolucji Parlamentu 

w sprawie strategii w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności i będzie zaproszoną prelegentką 
w debacie na temat opinii KR-u w sprawie strategii UE w zakresie chemikaliów. 

Arantxa Tapia OTAEGI – przewodnicząca sieci Regions4 na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz 
minister rozwoju gospodarczego, zrównoważonego rozwoju i środowiska Kraju Basków (Hiszpania). 
Weźmie udział w posiedzeniu Komisji ENVE jako zaproszona prelegentka w debacie w kontekście 
Zielonego Ładu nt. ekologicznej odbudowy gospodarki. 

Arno BONTE – od 2018 r. pełni funkcję wiceburmistrza Rotterdamu (Niderlandy) ds. 
zrównoważonego rozwoju, czystego powietrza i transformacji energetycznej. Jest również 
członkiem Europejskiego Regionalnego Komitetu Wykonawczego ICLEI; reprezentuje miasto 
Rotterdam i ICLEI–Europa na spotkaniach z instytucjami UE poświęconych energii i związanych 

z finansowaniem w ramach polityki spójności. Będzie zaproszonym prelegentem w debacie w kontekście 
Zielonego Ładu nt. ekologicznej odbudowy gospodarki. 

 

https://memportal.cor.europa.eu/Public/Documents/MeetingDocuments?meetingId=2173762&meetingSessionId=2216574
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-4014-2020
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-5137-2020
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-292-2021


 
 

COR-2020-02035-06-00-TCD-TRA (EN) 3/5 

Więcej informacji i dokumenty na posiedzenie można znaleźć na specjalnej stronie portalu członków. 

  

https://memportal.cor.europa.eu/Public/Documents/MeetingDocuments?meetingId=2173762&meetingSessionId=2216574
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CZŁONKOWIE W DZIAŁANIU – INNE WYDARZENIA I DZIAŁANIA 
 
 

KWIECIEŃ 

21.04 –  Wydarzenie inaugurujące działania drugiej izby Porozumienia Burmistrzów. KR i Komisja Europejska 
wraz z Biurem Porozumienia Burmistrzów zainaugurują drugą izbę Porozumienia Burmistrzów, w której skład 
wejdzie 27 członków KR-u pełniących funkcję krajowych ambasadorów porozumienia. 

28.04 – 5. posiedzenie grupy roboczej „Zielony Ład w terenie”. Członkowie grupy roboczej spotkają się, aby 

omówić między innymi przyszłe kluczowe opinie KR-u związane z Europejskim Zielonym Ładem. 

MAJ 

31.05–4.06 –  Zielony Tydzień 2021 będzie poświęcony dążeniu do osiągnięcia zerowego poziomu emisji 
zanieczyszczeń. KR współorganizuje z DG ENV jedną sesję (1 czerwca, godz. 15.30-16.30) na temat wkładu 
porozumienia w sprawie zielonego miasta (Green City Accord) w osiągnięcie zerowego poziomu emisji 
zanieczyszczeń. 

CZERWIEC 

1.06 – Nagrody w ramach Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów. KR współorganizuje, jako wydarzenie 

poprzedzające Zielony Tydzień, ceremonię on-line wręczenia dorocznych nagród. Nagrody zostaną przyznane za 
najlepsze projekty w ramach tygodnia 2020, który skupiał się na „niewidzialnych odpadach”. Tjisse Stelpstra 
(NL/EKR) został zaproponowany na członka jury. Więcej informacji: https://ewwr.eu/  

WRZESIEŃ 

9–10.09 (do potwierdzenia) – Posiedzenie wyjazdowe i konferencja Komisji ENVE. José Manuel Cabral Dias 

BOLIEIRO (PT/EPL), premier rządu regionalnego Azorów, będzie – o ile pandemia i ograniczenia podróżowania 
pozwolą – gospodarzem 9. posiedzenia wyjazdowego i konferencji Komisji ENVE dotyczącej wytwarzania 
i zużycia energii w regionach najbardziej oddalonych. 

PAŹDZIERNIK 

11–24.10 –  UN CBD COP15 (w formie hybrydowej)  Zostało potwierdzone, że 15. posiedzenie konferencji stron 
Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej odbędzie się w formie hybrydowej. Obecnie brak jest informacji 
na temat formy organizacji 7. Światowego Szczytu Liderów Lokalnych i Regionalnych w sprawie Różnorodności 
Biologicznej (21–23.10), w którym ma wziąć udział delegacja KR-u.  

LISTOPAD 

1–12.11 – Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu UNFCCC 

COP26 (do potwierdzenia)  odbędzie się w The Scottish Event Campus (SEC) w Glasgow, w Szkocji. Nie ma 
jednak jeszcze potwierdzenia co do formy organizacji negocjacji ani wydarzeń towarzyszących w strefach 
niebieskich i zielonych. 

 

Deklaracja edynburska 

Przyłącz się do apelu ponad 115 przywódców lokalnych i regionalnych do stron Konwencji ONZ o różnorodności 
biologicznej, by na zbliżającej się 15. Konferencji Stron Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej (UN CBD 
COP15) przyjąć plan działania skierowany do władz szczebla niższego niż krajowy, poprzez podpisanie deklaracji 

edynburskiej. Aby złożyć podpis pod deklaracją, należy wysłać e-mail na adres enquiries-

subnationalworkshop@gov.scot z informacjami o sygnatariuszu [imię i nazwisko, organizacja, stanowisko, 

https://www.eugreenweek.eu/pl
https://www.eugreenweek.eu/pl
https://www.eugreenweek.eu/pl
https://cor.europa.eu/pl/members/Pages/memberprofile.aspx?MemberId=2034113
https://cor.europa.eu/pl/members/Pages/memberprofile.aspx?MemberId=2034113
https://ewwr.eu/
https://www.eugreenweek.eu/pl
https://cor.europa.eu/pl/members/Pages/memberprofile.aspx?MemberId=2039253
https://cor.europa.eu/pl/members/Pages/memberprofile.aspx?MemberId=2039253
https://www.eugreenweek.eu/pl
https://www.eugreenweek.eu/pl
https://www.eugreenweek.eu/pl
mailto:enquiries-subnationalworkshop@gov.scot
mailto:enquiries-subnationalworkshop@gov.scot
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kraj, poziom reprezentacji (np. władze szczebla niższego niż krajowy, regionalne, miejskie, lokalne)]. 
Więcej informacji tutaj. 

 

Dialog UE–Republika Południowej Afryki na temat najlepszych praktyk w zakresie przyrody i różnorodności 
biologicznej 

KR uczestniczy w dialogu UE–RPA na temat przyrody i różnorodności biologicznej. Wybrani członkowie Komisji 
ENVE wniosą wkład w opracowanie zestawu najlepszych praktyk w zakresie ochrony przyrody i przywracania 
różnorodności biologicznej na obszarach metropolitalnych (miejskich i podmiejskich). Celem jest udostępnienie 
ich partnerom z RPA również za pośrednictwem warsztatów on-line organizowanych ad hoc (maksymalnie 
sześć warsztatów) przez cały rok. Wyniki dialogu zostaną przedstawione na 15. Konferencji Stron Konwencji 
ONZ o różnorodności biologicznej podczas 7. szczytu przywódców lokalnych i regionalnych dotyczącego 
różnorodności biologicznej. Jeśli są Państwo zainteresowani, prosimy o kontakt pod adresem: 
enve@cor.europa.eu  

 

Kontakt: enve@cor.europa.eu 

https://www.gov.scot/publications/edinburgh-declaration-on-post-2020-biodiversity-framework/pages/call-for-action/
mailto:roberto.rinaldi@cor.europa.eu?subject=Eu-SA%20Dialogue
mailto:enve@cor.europa.eu

