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PL 

Nr 7 

Szanowni Państwo! 

Choć rozpoczęła się kampania szczepień, ostatnich kilka miesięcy było 

bardzo dużym wyzwaniem dla społeczności lokalnych. Pandemia 

COVID-19 ponownie przybrała na sile i – jako lokalni przywódcy – 

połączyliśmy siły w celu przeciwdziałania rosnącej liczbie zakażeń 

w regionach i gminach. Staramy się również jak najskuteczniej 

przeprowadzić kampanię szczepień, nie tracąc z oczu wymiaru ekologicznego, który musi być 

podstawą odbudowy. Pragnę wyrazić uznanie dla naszych osiągnięć od początku roku, takich jak 

zacieśniona współpraca, którą nawiązaliśmy właśnie z Komisją Europejską mająca na celu 

przyspieszenie zarówno odnowy, jak i modernizacji i dekarbonizacji zasobów budowlanych UE. 

Najbliższe miesiące będą miały kluczowe znaczenie dla określenia kierunku integracji europejskiej. 

W dniu 9 maja, w rocznicę podpisania deklaracji Schumana i w Dniu Europy, rozpocznie się 

Konferencja w sprawie przyszłości Europy. To pierwsze tego rodzaju wydarzenie, które będzie dla 

Europejek i Europejczyków okazją do podzielenia się pomysłami i obawami, do ich przedyskutowania 

oraz do bezpośredniego udziału w kształtowaniu wspólnej przyszłości. Pod koniec maja odbędzie się 

również Europejski Zielony Tydzień, który zostanie poświęcony planowi działania na rzecz eliminacji 

zanieczyszczeń. Podczas Zielonego Tygodnia społeczeństwo obywatelskie i inne zainteresowane 

strony będą miały możliwość nawiązania współpracy w celu stworzenia środowiska wolnego od 

zanieczyszczeń. Te dwa wydarzenia będą dla społeczności lokalnych i regionalnych doskonałą okazją 

do wyrażenia obaw i podzielenia się pomysłami.  

Ponadto w ubiegłym miesiącu utworzono drugą izbę Porozumienia Burmistrzów, w której skład 

wchodzi 27 członkiń i członków KR-u (po jednej/jednym z każdego państwa członkowskiego), 

pełniących funkcję krajowych ambasadorów Porozumienia. Członkinie i członkowie będą dążyć do 

zapewnienia reprezentacji krajowej w zakresie zarządzania. Będą zabiegać o bardziej dostosowane do 

potrzeb informacje zwrotne i wspierać promowanie inicjatywy na poziomie krajowym. 

Z niecierpliwością oczekuję na następne posiedzenie Komisji ENVE w dniu 7 czerwca i jestem 

przekonany, że nasze prace przyniosą wkrótce rezultaty zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem 

i ekologiczną odbudową gospodarki. 

Mam nadzieję, że lektura niniejszej edycji biuletynu ENVOY sprawi Państwu przyjemność. 

 

Juan Espadas Cejas 
Burmistrz Sewilli i przewodniczący 
Komisji ENVE 

  

https://www.porozumienieburmistrzow.eu/join-pl/join-as-a-sign-pl.html
https://cor.europa.eu/pl/engage/Pages/Chamber-of-National-Ambassadors-of-the-Covenant-of-Mayors.aspx
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PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ ELIMINACJI ZANIECZYSZCZEŃ ORAZ PAKIET „GOTOWI 
NA OSIĄGNIĘCIE CELU 55%” 

 

 

 

 

 
 

Plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń i Europejski Zielony Tydzień 2021 

W dniu 12 maja Komisja przedstawiła plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, 

powietrza i gleby w celu skuteczniejszego zapobiegania zanieczyszczeniom, ich eliminowania, 

monitorowania i składania sprawozdań na ten temat. Plan ten jest częścią dążenia do osiągnięcia 

zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń w celu stworzenia zdrowych ekosystemów i zdrowego 

środowiska życia dla Europejczyków. KR bierze udział w realizacji planu działania, gdyż odpowiada za 

organizację platformy zainteresowanych stron ds. zerowego zanieczyszczenia podczas Europejskiego 

Zielonego Tygodnia 2021. 

W tym roku Zielony Tydzień koncentruje się na 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 strategia w zakresie chemikaliów, a także 

inicjatywy w dziedzinie energii, przemysłu, mobilności, rolnictwa, rybołówstwa, zdrowia 

i różnorodności biologicznej. 

Najważniejsze dla KR-u wydarzenia Zielonego Tygodnia: 

 współpraca z DG ds. Środowiska i Eurocities w celu organizacji w dniu 4 czerwca 2021 r. 

o godz. 10.00 sesji poświęconej stworzeniu miast o zerowym poziomie emisji zanieczyszczeń 

dzięki Porozumieniu w sprawie zielonego miasta, 

 podczas uroczystego zakończenia wraz z komisarzem Virginijusem Sinkevičiusem dnia 

4 czerwca o godz. 12.00 Apostolos Tzitzikostas ogłosi uruchomienie platformy 

zainteresowanych stron ds. zerowego zanieczyszczenia w ramach wzmocnionej współpracy 

KR-u z DG ENV, 

 wspólna organizacja wydarzenia partnerskiego dnia 11 czerwca o godz. 10.00 z europejskim 

regionem Tyrol – Tyrol Południowy – Trydent na temat wyzwań obszarów wiejskich 

i miejskich w zakresie opracowania regionalnych planów działania na rzecz eliminacji 

zanieczyszczeń. 

Link do rejestracji i więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.eugreenweek.eu/pl.   

 

Pakiet „Gotowi na osiągnięcie celu 55 proc.” 

Pakiet „Gotowi na osiągnięcie celu 55 proc.” jest zestawem planów i działań, w tym inicjatyw 

i przeglądów istniejących dyrektyw, które mają zostać dostosowane do założeń Zielonego Ładu, 

nowych celów na 2030 r. oraz długoterminowego celu neutralności klimatycznej do 2050 r. Pakiet 

obejmuje szeroki zakres tematów, takich jak odnawialne źródła energii, gospodarka o obiegu 

https://www.eugreenweek.eu/virtual-conference/achieving-zero-pollution-cities-through-regional-policy-and-green-city-accord
https://www.eugreenweek.eu/virtual-conference/achieving-zero-pollution-cities-through-regional-policy-and-green-city-accord
https://www.eugreenweek.eu/virtual-conference/achieving-zero-pollution-cities-through-regional-policy-and-green-city-accord
https://www.eugreenweek.eu/virtual-conference/together-towards-zero-pollution-becoming-change-we-need
https://www.eugreenweek.eu/virtual-conference/together-towards-zero-pollution-becoming-change-we-need
https://docs.google.com/document/d/1ggmZeEpZlLhg_yEzvur3RojlYh48OkFOw-xksUpldQo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ggmZeEpZlLhg_yEzvur3RojlYh48OkFOw-xksUpldQo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ggmZeEpZlLhg_yEzvur3RojlYh48OkFOw-xksUpldQo/edit?usp=sharing
https://www.eugreenweek.eu/pl
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zamkniętym, wspólny wysiłek redukcyjny, ochrona różnorodności biologicznej i handel 

uprawnieniami do emisji. 

Niektóre z inicjatyw zapowiedzianych na nadchodzące kwartały to: 

 mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 oraz wniosek 

dotyczący tego mechanizmu jako zasobu własnego, 

 zmiana dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii oraz zmiana dyrektywy w sprawie 

efektywności energetycznej w celu osiągnięcia nowego celu klimatycznego na 2030 r., 

 zmiana trzeciego pakietu energetycznego dotyczącego gazu (dyrektywa 2009/73/UE 

i rozporządzenie nr 715/2009/UE) służąca regulacji konkurencyjnego rynku gazu 

zdekarbonizowanego. 
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SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI ZE SPRAWOZDAWCAMI KOMISJI ENVE 
 
 

Emma Nohrén (Zieloni) 
Wiceburmistrzyni gminy Lysekil w Szwecji i sprawozdawczyni opinii „Władze lokalne i regionalne chroniące 

środowisko morskie. 
 

Jakie jest główne przesłanie, które pragnie Pani przekazać za 

pośrednictwem tej opinii? 

Należy podjąć działania już teraz! Straciliśmy już dużo cennego czasu i nie 
udało nam się jeszcze osiągnąć dobrego stanu środowiska, w związku 
z czym musimy wykorzystywać zasoby morskie w sposób zrównoważony, 
aby zapewnić ciągłość z myślą o przyszłych pokoleniach.  
Władze szczebla niższego niż krajowy w całej UE mają kompetencje 
w kluczowych obszarach, które wpływają na środowisko morskie. 
W gminach i regionach podejmujemy decyzje w sprawie transportu, 
turystyki, gospodarowania ściekami i wodami opadowymi, a także wielu 
innych dziedzin, takich jak gospodarowanie odpadami, planowanie 
przestrzeni miejskiej i wiejskiej, zezwolenia na budowę, rolnictwo 
i produkcja przemysłowa. Wszystkie te obszary mają bezpośredni wpływ na 
środowisko morskie.  

Chociaż jako władze lokalne i regionalne mamy wiele możliwości ochrony środowiska morskiego, z pewnością 
potrzebujemy większego wsparcia. Nasze zasoby finansowe są już ograniczone i bardzo trudno jest znaleźć 
dodatkowe środki i niezbędne zasoby ludzkie nawet tylko po to, by rozpocząć działania. Dlatego proponujemy 
powołanie europejskiej grupy zadaniowej ds. różnorodności biologicznej mórz. Byłaby to grupa kierowników 
projektów spotykająca się na żądanie, która mogłaby wnieść nową energię i pomóc nam w opracowaniu 
odpowiednich projektów. 
 
 
Jaki jest związek między pracami nad ochroną środowiska morskiego a Zielonym Ładem? 

Nadszedł czas na ponowne rozpoczęcie odpowiednich działań! W UE mamy pomysły, technologię i wiedzę 
fachową, które umożliwiają przejście na Europę neutralną dla klimatu. Polityka klimatyczna UE jest centralnym 
elementem Europejskiego Zielonego Ładu. Jak już wspomniano, nie można regulować klimatu, pomijając 
oceany. W związku z tym prawo o klimacie należy uzupełnić o prawo o oceanach, w którym określono by cele 
i terminy poprawy stanu środowiska morskiego.  
Prace na rzecz ratowania oceanów obejmują przywrócenie różnorodności biologicznej, zmniejszenie 
zanieczyszczenia i przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym – wszystkie te obszary są kluczowe dla 
Zielonego Ładu. Obecnie fundusze UE na poprawę stanu środowiska morskiego nie są w pełni wykorzystywane, 
ale przy odpowiednim wsparciu władze lokalne i regionalne mogą opracować środki i projekty, które przyczynią 
się do ratowania oceanów, tworzenia miejsc pracy i pobudzenia gospodarki w celu przezwyciężenia kryzysu 
gospodarczego i społecznego spowodowanego pandemią COVID-19. 
 

Cały wywiad jest dostępny na stronie internetowej KR-u. 

  

https://cor.europa.eu/pl/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-292-2021
https://cor.europa.eu/pl/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-292-2021
https://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/index_en.htm
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_pl
https://cor.europa.eu/pl/news/Pages/Ocean-Law-improve-marine-environment.aspx
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DZIAŁANIA KOMISJI ENVE 
 

 

 

Grupa robocza „Zielony Ład w terenie” spotkała się w dniu 29 kwietnia, by omówić znaczenie ambitnej 
i zdecydowanej kampanii komunikacyjnej na temat swych prac i, bardziej ogólnie, prac członkiń i członków KR-u 
w zakresie wdrażania Zielonego Ładu na szczeblu lokalnym.  

Omówiono inicjatywę prezydent miasta Łódź Hanny Zdanowskiej (PL/EPL) i dwóch innych członków KR-u, 
którzy zainicjowali w Polsce serię warsztatów regionalnych na temat Zielonego Ładu. Warsztaty mają na celu 
zachęcenie polskich władz lokalnych i regionalnych oraz innych zainteresowanych stron do wdrożenia Zielonego 
Ładu w terenie oraz udzielenie im w tym zakresie pomocy. 

Członkinie i członkowie poruszyli również międzynarodowy wymiar Zielonego Ładu. Podkreślili znaczenie 
ściślejszej współpracy międzyinstytucjonalnej i wielopoziomowej dla osiągnięcia celów Agendy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030, a także wkład KR-u w Konferencję Stron Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu COP26, która odbędzie się w Glasgow w dniach 1–12 listopada 2021 r.  

 

 

 

 
 

 Impuls dla gospodarki neutralnej dla klimatu: strategia UE dotycząca integracji systemu energetycznego 
Sprawozdawca: Gunārs Ansiņš (LV/RE), radny miasta Lipawa (Liepāja) 
Przyjęcie przez Komisję ENVE: 26 marca 2021 r. Przyjęcie na sesji plenarnej: 5–7 maja 2021 r. 
 

 Bezpieczne i zrównoważone chemikalia dla środowiska wolnego od toksyn w miastach i regionach Europy  
Sprawozdawca: Adam Struzik (PL/EPL), marszałek województwa mazowieckiego 
Przyjęcie przez Komisję ENVE: 26 marca 2021 r. Przyjęcie na sesji plenarnej: 5–7 maja 2021 r. 

 
 Władze lokalne i regionalne chroniące środowisko morskie 

Sprawozdawczyni: Emma Nohrén (SE/Zieloni), wiceburmistrzyni gminy Lysekil 
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. 
 

 „Budując Europę odporną na zmianę klimatu – nowa Strategia UE w zakresie przystosowania do zmiany 
klimatu” 

Sprawozdawca: Marku Markkula (FI/EPL), przewodniczący regionu Helsinki 

Przyjęcie przez Komisję ENVE: 7 czerwca 2021 r. Przyjęcie na sesji plenarnej: 30 czerwca 2021 r. 
 

 Wytyczne dotyczące transeuropejskiej infrastruktury energetycznej 
Sprawozdawca: Robert Negoiță (RO/PES), burmistrz sektora 3. miasta Bukareszt 
Przyjęcie przez Komisję ENVE: 7 czerwca 2021 r. Przyjęcie na sesji plenarnej: 30 czerwca 2021 r. 
 

 

5. POSIEDZENIE GRUPY ROBOCZEJ „ZIELONY ŁAD W TERENIE”  

 

 

POSIEDZENIE KOMISJI ENVE W DNIU 9 WRZEŚNIA 

 

PRZYSZŁE OPINIE KOMISJI ENVE 

 

 

POSIEDZENIE KOMISJI ENVE W DNIU 9 
WRZEŚNIA 

 

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-5137-2020
https://cor.europa.eu/pl/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-292-2021
https://cor.europa.eu/pl/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opid=CDR-5068-2020
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CZŁONKOWIE W DZIAŁANIU – INNE WYDARZENIA I DZIAŁANIA 
 
 

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. 
Więcej informacji można znaleźć tutaj. 
 
CZERWIEC 

1 czerwca –  nagrody w ramach Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów:KR współorganizuje online, jako 

wydarzenie poprzedzające konferencję przed Zielonym Tygodniem, uroczystość wręczenia dorocznych nagród. 
Nagrody zostaną przyznane za najlepsze projekty w ramach Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów 2020, 

który skupiał się na „niewidzialnych odpadach”. Na członka jury zaproponowano kandydaturę Tjisse 

Stelpstry (NL/EKR). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej https://ewwr.eu/  

 
PAŹDZIERNIK 
 

11–24 października – Konferencja Stron Konwencji o różnorodności biologicznej ONZ COP15 w Kunming, 

Chiny: potwierdzono, że 15. posiedzenie Konferencji stron Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej 
odbędzie się w formie hybrydowej. Nie przekazano jeszcze informacji na temat ustaleń dotyczących 
7. Światowego Szczytu Liderów Lokalnych i Regionalnych w sprawie Różnorodności Biologicznej (21–
23 października). 
 
11–14 października – 19. Europejski Tydzień Regionów i Miast (online): pod hasłem „Together for recovery” 
(„Razem na rzecz odbudowy”) #EURegionsWeek 2021 będzie dotyczył głównie czterech tematów: 

 transformacja ekologiczna: na rzecz zrównoważonej i zielonej odbudowy, 
 spójność: od sytuacji wyjątkowej do odporności, 
 transformacja cyfrowa: na rzecz ludzi, 
 zaangażowanie obywatelek i obywateli: sprzyjająca włączeniu społecznemu, oparta na uczestnictwie 

i sprawiedliwa odbudowa. 
 
LISTOPAD 
 

1–12 listopada – Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 

COP26 w Glasgow odbędzie się w The Scottish Event Campus (SEC) w Glasgow, w Szkocji. Nie otrzymaliśmy 
jeszcze żadnego potwierdzenia co do sposobu organizacji negocjacji lub imprez towarzyszących w strefach 
niebieskich i zielonych. 
 
 
 

 

  

https://www.eugreenweek.eu/pl
https://cor.europa.eu/pl/events/Pages/green-week-2021-and-the-cor.aspx
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.cbd.int/convention/bodies/intro.shtml
https://www.cbd.int/convention/bodies/intro.shtml
https://europa.eu/regions-and-cities/home_en
https://www.ukcop26.org/
https://www.ukcop26.org/
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CO ROBI UNIA EUROPEJSKA?  
 

Konferencja w sprawie przyszłości Europy 

Z inicjatywy Ursuli von der Leyen Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest wyjątkowym 

wydarzeniem, podczas którego obywatelki i obywatele UE będą mogli przedyskutować wyzwania 

stojące przed Europą i wybrane przez nią priorytety oraz aktywnie przyczynić się do decydowania 

o przyszłości UE w nadchodzących dziesięcioleciach. Obywatele UE ze wszystkich grup społecznych, 

środowisk i zakątków Unii będą mogli odegrać kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości projektu 

europejskiego. Zachęca się również władze europejskie, krajowe, regionalne i lokalne oraz 

organizacje społeczeństwa obywatelskiego itd. do organizacji wydarzeń i zgłaszania pomysłów. 

Konferencja w sprawie przyszłości Europy potrwa jeden rok, a wnioski zostaną przedstawione do 

wiosny 2022 r. Obradom przewodniczyć będą:  

 przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen,  

 przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli oraz  

 premier Portugalii António Costa w imieniu prezydencji w Radzie UE. 

KR zobowiązał się do wniesienia wkładu w konferencję, w związku z czym zachęca członkinie 

i członków do zaangażowania się w ten proces i wysłuchania opinii obywateli na temat przyszłości UE. 

Mogą to zrobić, współorganizując dialogi lokalne z KR-em i zachęcając ogół społeczeństwa oraz 

podmioty społeczeństwa obywatelskiego do omówienia swych wizji przyszłości UE i związanych z nią 

aspiracji. Więcej informacji na temat prowadzenia dialogów lokalnych można uzyskać pod adresem: 

eulocal@cor.europa.eu. 

Więcej informacji na temat wkładu KR-u w Konferencję w sprawie przyszłości Europy można znaleźć 

na stronie internetowej https://europa.eu/!kf69UR. 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: enve@cor.europa.eu 

Stronę internetową Komisji ENVE można odwiedzić klikając tutaj 
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