DZISIAJ W BIULETYNIE ENVOY
Szanowni Państwo!
Zapraszamy do lektury drugiego wydania biuletynu ENVOY! W niniejszym numerze przedstawiamy wpływ pandemii koronawirusa
na środowisko, w szczególności w zakresie gospodarowania odpadami i zanieczyszczenia powietrza, a także Europejski Zielony
Ład jako najlepszą strategię wzrostu gospodarczego dla Europy w tych trudnych czasach.
W biuletynie opisano ostatnie działania Komisji ENVE i nadchodzące wydarzenia, w tym posiedzenie Komisji ENVE w czerwcu, na
którym gościem specjalnym będzie Virginijus Sinkevičius, komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa.
Sprawozdawca Komisji ENVE na temat prawa o klimacie (J.M. Moreno Bonilla) i sprawozdawca na temat Europejskiego Paktu na
rzecz Klimatu (R.K. Trzaskowski) wyjaśnili ogólnie, dlaczego dążenie Europy do osiągnięcia neutralności klimatycznej jest teraz
ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej oraz jak Andaluzja i Warszawa postrzegają rolę władz lokalnych i regionalnych w zielonej,
cyfrowej transformacji oraz odnowie gospodarczej i społecznej po epidemii COVID-19.
Pomimo zamknięcia granic niektórych krajów UE i ogólnej blokady, w Brukseli prowadzi się wiele działań (choć głównie za
pośrednictwem kanałów internetowych). Instytucje UE poszukują najlepszych dróg wyjścia z kryzysu związanego COVID-19,
dostosowując swoje strategie, plany i budżet UE do nowej rzeczywistości. Kwestiami o znaczeniu priorytetowym są tematy
dotyczące środowiska i zmiany klimatu, obecnie szczególnie powiązane ze zdrowiem i dobrostanem ludzi.
W biuletynie przedstawiono niektóre najnowsze fakty i dane liczbowe dotyczące zmiany klimatu i stanu środowiska oraz sposobu
postrzegania przez Europejczyków wyzwań w tym zakresie.
Życzymy interesującej lektury!

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ENVE PODCZAS DNIA EUROPY

Jestem przekonany, że oprócz wsparcia budżetu na ochronę zdrowia europejska reakcja na pandemię COVID-19 w naszych
miastach powinna uwzględniać Europejski Zielony Ład, który promuje Agendę 2030, mobilność zgodną z zasadami
zrównoważonego rozwoju, efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii, falę renowacji i gospodarkę o obiegu
zamkniętym. Ten szczególny kryzys był całkowicie nieoczekiwany i uwidocznił nasze słabości. Możemy natomiast przewidzieć
kryzys klimatyczny i przygotować się na niego. Należy przeznaczyć zasoby gospodarcze, aby uniknąć tego kryzysu i zapewnić
większą odporność w przyszłości.
Przewodniczący Komisji ENVE, Juan Espadas, Europejski Dzień Miast i Regionów, 9 maja
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GOSPODAROWANIE ODPADAMI I ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

Jakość powietrza a COVID-19
Biorąc pod uwagę, że zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną 400 000 przedwczesnych zgonów w UE każdego roku, unijna
polityka w zakresie jakości powietrza ma kluczowe znaczenie dla zdrowia społeczności UE. W związku z tym KR przygotowuje
obecnie opinię perspektywiczną dotyczącą przyszłości unijnej polityki czystego powietrza, która wniesie wkład do planu działania
na rzecz osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń przewidzianego w Zielonym Ładzie. Ta fundamentalna kwestia
zyskała jeszcze większą uwagę ze względu na coraz liczniejsze dyskusje na temat powiązań między jakością powietrza a COVID19.
Media często informują o wpływie ograniczeń w przemieszczaniu się na jakość powietrza. Europejska Agencja Kosmiczna
przekazała zdjęcia pokazujące zmniejszenie zanieczyszczeń, a Europejska Agencja Środowiska (EEA) utworzyła stronę z aktualnymi
informacjami na temat tego wpływu. Z uwagi na to, że zmniejszone poziomy zanieczyszczeń mogą utrzymywać się tylko podczas
trwania blokady, toczy się coraz intensywniejsza debata na temat sposobu powiązania strategii ożywienia gospodarczego z
dążeniem do osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń.
Naukowcy analizują dostępne dane i omawiają możliwe powiązania między zanieczyszczeniem powietrza a zgonami
spowodowanymi COVID-19. Nie mamy jeszcze dowodów na bezpośredni związek ze śmiertelnością, ale wiemy, że w przypadku
narażenia na zanieczyszczenie powietrza rośnie prawdopodobieństwo wystąpienia poważniejszych skutków, mówi dr Maria
Neira, dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego, Środowiskowych i Społecznych Determinantów Zdrowia Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO); więcej w następnym artykule. W tej debacie często przywoływane jest badanie Uniwersytetu
Harvarda.
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Wiceprzewodniczący Komisji ENVE Rastislav Trnka
Przewodniczący samorządu kraju koszyckiego
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Obecna sytuacja uwidacznia fundamentalny związek między zdrowiem a środowiskiem i daje nam
Europejczykom jeszcze większy impuls do przemyślenia naszego stylu życia i wspierania ambitnego podejścia
do planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby zaproponowanego w Zielonym
Ładzie. Te trudne czasy pokazują, że należy działać szybciej w celu przeprowadzenia rzeczywistej,
funkcjonującej zielonej i cyfrowej transformacji naszego społeczeństwa w kierunku gospodarki o obiegu
zamkniętym, która ochroni to, co najważniejsze: nasze życie, zdrowie i środowisko, w którym wszyscy żyjemy.

Odpady a COVID-19
Wybuch epidemii COVID-19 spowodował powstanie nowych wyzwań dla społeczności lokalnych i regionalnych w zakresie
zbierania odpadów i gospodarowania nimi, takich jak utrzymanie normalnej obsługi w sytuacji blokady, przy jednoczesnej
ochronie bezpieczeństwa personelu, radzenie sobie z odpadami z gospodarstw domowych, w których przebywają zarażeni ludzie
oraz gospodarowanie zwiększoną ilością odpadów medycznych w szpitalach. Wyzwania te należy pokonać, stosując skuteczne
rozwiązania na szczeblu lokalnym i regionalnym. Wiele instytucji i organizacji stara się na nie reagować:







Stowarzyszenie Miast i Regionów na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Zasobami zbiera informacje dotyczące praktyk
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w czasie pandemii COVID-19;
komunikat – Europejski Zielony Ład oraz nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym zawierają
liczne propozycje w zakresie odpadów; reagując na nowe warunki, Komisja Europejska (KE) opublikowała wytyczne
dotyczące gospodarowania odpadami w kontekście kryzysu związanego z koronawirusem;
aby zagwarantować wspólne podejście do przemieszczania odpadów w całej UE, zapewniając jednocześnie ochronę
zdrowia publicznego i środowiska, KE opublikowała niedawno wytyczne dotyczące przemieszczania odpadów w UE
w kontekście kryzysu związanego z koronawirusem oraz rozpoczęła konsultacje w sprawie unijnych przepisów
dotyczących przemieszczania odpadów. Komisja zamierza dokonać przeglądu przepisów UE dotyczących
przemieszczania odpadów, aby zagwarantować, że polityka UE w zakresie przemieszczania odpadów promuje recykling
w UE w celu wspierania przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym;
w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska określono gospodarowanie odpadami jako
niezbędną usługę w walce z COVID-19, wydano informacje na ten temat oraz podkreślono rolę Konwencji bazylejskiej
o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych;
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) również opublikowała informacje na temat odpadów i COVID19 oraz rozwiązania polityczne przyjęte przez miasta.

Zdaniem 90% Europejczyków ochrona środowiska i klimatu jest
ważna. Według ostatniego badania Eurobarometr zmiana
klimatu, zanieczyszczenie powietrza i odpady są dla
respondentów najważniejszymi kwestiami.

Źródło: Komisja Europejska
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SKONCENTROWANIE SIĘ NA EUROPEJSKIM ZIELONYM ŁADZIE

Szanowni Państwo!
Zaczniemy od prostej formuły matematycznej:
Zielony Ład = zielone ożywienie
Obecnie wiadomo, że wychodzenie z kryzysu będzie przebiegało
w oparciu o ramy ustanowione w grudniu i powiązane zmiany
legislacyjne, które zostaną wprowadzone w życie. Zielony Ład jest
strategią na rzecz wzrostu mającą na celu poprawę gospodarki
w perspektywie długoterminowej, przy jednoczesnym dostosowaniu
UE do bardziej zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska przyszłości.
Zagrożenia klimatycznego nie można odłożyć na dalszy plan z powodu
pandemii COVID-19, a zielone ożywienie doprowadzi do wyjścia
z dwóch kryzysów i zwiększy odporność naszych społeczeństw.
Źródło: Komisja Europejska

Obywatele w naszych regionach i miastach wykazali się odpowiedzialnością i solidarnością. Teraz potrzebują zdecydowanego
przywództwa, które pomoże zapewnić w perspektywie krótkoterminowej zrównoważone zatrudnienie i dobrobyt. Fala renowacji,
ekologiczny transport i gospodarka o obiegu zamkniętym są dobrymi przykładami, a administracje niższego szczebla niż krajowy
mają możliwość promowania ich dzięki zielonym zamówieniom publicznym. Przede wszystkim w trakcie transformacji należy
przestrzegać zasady spójności, aby nikt nie pozostał w tyle.
Dostosowujmy się. Dokonajmy tego!

Najnowsze informacje na temat działań KR-u dotyczących Zielonego Ładu




5 czerwca: uruchomienie strony internetowej Green Deal Going Local [Zielony Ład w terenie];
15 czerwca: utworzenie grupy roboczej Green Deal Going Local [Zielony Ład w terenie];
2 lipca: debata na sesji plenarnej KR-u na temat Zielonego Ładu w centrum ożywienia lokalnego i regionalnego po epidemii
COVID-19.

Europejski Komitet Regionów od samego początku popierał Zielony Ład i uważa, że Pakt na rzecz Klimatu to szansa na
skuteczniejsze i bardziej sprzyjające włączeniu społecznemu podejście do wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu. KR zainicjował
badanie, aby dokładnie poznać punkt widzenia miast i regionów w tym zakresie i zwrócić uwagę na potrzeby władz lokalnych i
regionalnych w zakresie wsparcia w ramach Paktu na rzecz Klimatu, które ułatwi im przechodzenie na neutralność klimatyczną.
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DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI ENVE

POSIEDZENIE KOMISJI ENVE W DNIU 8 CZERWCA

Następne posiedzenie Komisji ENVE odbędzie się zdalnie (z powodu pandemii) w dniu 8 czerwca w godz. 15.00–17.30.
Członkowie skupią się na kilku tematach i opiniach, od jakości wody i powietrza, poprzez czysty wodór, Europejskie prawo
o klimacie i Pakt na rzecz Klimatu, po plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Wyjątkowo głosowanie nad
opiniami zostanie przeprowadzone offline. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Specjalnym gościem na posiedzeniu będzie:

GOŚĆ KOMISJI ENVE

Virginijus Sinkevičius, komisarz do spraw środowiska, oceanów i rybołówstwa

Zdjęcie: Komisja
Europejska

W dniu 8 czerwca 2020 r. członkowie Komisji ENVE omówią również wpływ pandemii na pięć
priorytetowych obszarów polityki, na których koncentruje się program prac Komisji ENVE 2020.
Komisarz Sinkevičius przeprowadzi debatę z członkami Komisji ENVE na temat przeglądu programu
prac KE na 2020 r., ze szczególnym uwzględnieniem planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu
zamkniętym i europejskiej strategii na rzecz różnorodności biologicznej oraz innych istotnych wyzwań
międzyinstytucjonalnych w zakresie ochrony środowiska. Będzie to okazja do wspólnej refleksji nad
naszą ambicją dotyczącą planu zielonego ożywienia.

INNE WYDARZENIA I DZIAŁANIA KOMISJI ENVE

Platforma współpracy w zakresie środowiska DG ENV–KR
Ze względu na odwołania i zmiany wynikające z pandemii tematy i możliwe terminy wydarzeń w 2020 r. z DG ENV zostały
przełożone na jesień w następujący sposób:





inauguracja inicjatywy „Green City Accord” [Porozumienie w sprawie zielonego miasta] podczas EURegionsWeek
(zob. poniżej);
8/09: spotkanie platformy poświęcone wdrażaniu planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym
w kontekście COVID-19;
można rozważyć trzecie spotkanie platformy w sprawie planowanego wniosku dotyczącego zerowego zanieczyszczenia.
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Sekretariat Komisji ENVE złożył trzy wnioski:
Różnorodność biologiczna 2030: wasze zdanie, nasza przyszłość.
Wydarzenie, współorganizowane z ICLEI i Regions4, będzie okazją do poznania długoterminowych celów oraz wizji miast
i regionów UE na 2030 r. Uczestnicy opowiedzą o dobrych praktykach i sukcesach w dziedzinie różnorodności biologicznej.
Modele zarządzania na rzecz neutralności klimatycznej. Porozumienie Burmistrzów i Pakt na rzecz Klimatu. Podczas sesji,
współorganizowanej z Biurem Porozumienia Burmistrzów, prowadzony będzie dialog na temat sposobu osiągnięcia neutralności
klimatycznej do 2050 r., przy połączeniu działania w tym zakresie z Paktem na rzecz Klimatu i rozważeniu, jak zintegrować nowe
modele zarządzania w kontekście odbudowy gospodarki po epidemii COVID.
Wydarzenie inaugurujące „Green City Accord” [Porozumienie w sprawie zielonego miasta], we współpracy z DG ENV i Eurocities
– porozumienie zmobilizuje miasta do zaangażowania się w ambitniejsze działania zmierzające do spełnienia wymogów dorobku
prawnego UE w zakresie ochrony środowiska. Będzie również wspierać realizację ambicji w zakresie ochrony środowiska
przewidzianych w Europejskim Zielonym Ładzie.
Zob. więcej informacji o działaniach Komisji ENVE na s. 7.

TRZY PYTANIA DO SPRAWOZDAWCÓW KOMISJI ENVE

J.M. MORENO BONILLA (ES/EPL)
Prezydent wspólnoty autonomicznej Andaluzji
Sprawozdawca na temat Europejskiego prawa o klimacie

Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący prawa o klimacie przed wybuchem pandemii COVID-19. Czy wysiłki na
rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. powinny pozostać priorytetem w planie naprawy gospodarczej
i społecznej?
Musimy pamiętać, że przed obecną sytuacją nasze społeczeństwo było już zaangażowane w rewolucję przemysłową i w walkę ze
skutkami globalnego ocieplenia. Plan naprawczy dotyczący pandemii COVID-19 jest okazją do przeprowadzenia prawdziwie
zielonej rewolucji. Dlatego musimy w większym stopniu wykorzystywać odnawialne źródła energii, propagować efektywność
energetyczną i skuteczną infrastrukturę oraz dalej rozwijać zrównoważone systemy transportu, a jednocześnie koncentrować się
na tworzeniu miejsc pracy.
Jakie są dziedziny, w których władze lokalne i regionalne mogą mieć największy wpływ na ścieżkę prowadzącą do neutralności
klimatycznej?
Niektóre z wysokoemisyjnych sektorów, w których musimy działać, wchodzą w zakres kompetencji władz lokalnych i regionalnych.
Dotyczy to zarówno transportu, budownictwa mieszkaniowego i budownictwa publicznego, jak i gospodarki odpadami. Znaczenie
przyjęcia regionalnego i lokalnego podejścia do zmiany klimatu jest oczywiste, ponieważ globalne ocieplenie wpływa na każdy
region w inny sposób i na podstawie wielu czynników.
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Jakie zmiany w prawie o klimacie zaproponowałby Pan, aby zapewnić lepsze uwzględnienie i zaangażowanie regionów i miast
w tym procesie?
Krajowe plany w dziedzinie energii i klimatu należy uzupełnić planami lokalnymi i regionalnymi. W związku z tym rozwijanie
regionalnych punktów widzenia zwiększyłoby nasze szanse na osiągnięcie wspólnego celu, do którego dążymy, mianowicie stania
się pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem na świecie do 2050 r.

Cały wywiad jest dostępny na stronie KR-u.
Zapoznaj się z informacjami na temat opinii i dowiedz więcej!

R.K. TRZASKOWSKI (PL/EPL)
Prezydent Warszawy
Sprawozdawca na temat Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu

Jest Pan sprawozdawcą KR-u na temat Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu. Dlaczego ta inicjatywa jest ważna?
Dla mnie to oczywiste. Bez społeczności lokalnych nie da się osiągnąć ambitnego celu neutralności klimatycznej, zawartego
w Europejskim Zielonym Ładzie. Dlatego walczę o ścisłą współpracę Komisji Europejskiej z Europejskim Komitetem Regionów nad
tym wspólnym celem, jakim jest neutralność klimatyczna Unii.
Czy Pakt na rzecz Klimatu nadal ma sens w obecnym kontekście kryzysu zdrowotnego i gospodarczego?
Myślę, że teraz jego znaczenie jest jeszcze większe niż przed wybuchem epidemii. Po raz kolejny okazało się, jak ważne są
samorządy lokalne, które podejmują bezpośrednią walkę z kryzysem, zaspokajają potrzeby obywateli i reagują na ich obawy.
W kontekście Zielonego Ładu te poziomy administracji trzeba wyposażyć w konkretne instrumenty, które umożliwią faktyczną
zmianę odczuwaną przez mieszkańców.
Gdyby miał Pan udzielić [Komisji Europejskiej] tylko jednej rady [dotyczącej Paktu na rzecz Klimatu], to jak by ona brzmiała?
Pandemia przeniosła nasze społeczeństwa i gospodarkę w zupełnie nieznaną rzeczywistość. Dlatego zalecam Komisji Europejskiej,
by wyciągnęła niezbędne wnioski i trzymała się jak najbliżej obywateli. Komisja ma wśród nas, samorządów lokalnych i
regionalnych, silnych sojuszników. Chcemy pomóc w realizacji wspólnych celów, w tym w osiągnięciu neutralności klimatycznej.
Miasta w całej UE, takie jak Warszawa, powinny otrzymać bezpośrednie finansowanie ze środków unijnych, ponieważ to one
wiedzą, gdzie i jak skutecznie inwestować, by obywatele dostrzegli to w swym codziennym życiu.
Cały wywiad jest dostępny na stronie KR-u.
Zapoznaj się z informacjami na temat opinii i dowiedz więcej!
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PRZYSZŁE OPINIE KOMISJI ENVE
POSIEDZENIE KOMISJI ENVE W DNIU 8 CZERWCA


Ocena adekwatności ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy w sprawie ochrony wód podziemnych, dyrektywy
w sprawie środowiskowych norm jakości i dyrektywy powodziowej, nota informacyjna
Sprawozdawca: Piotr CAŁBECKI (PL/EPL)
Przyjęcie opinii na sesji plenarnej przewidziane na 1–2 lipca



Opinia „Przyszłość unijnej polityki czystego powietrza w ramach dążenia do osiągnięcia zerowego poziomu emisji
zanieczyszczeń”, nota informacyjna
Sprawozdawca: János Ádám KARÁCSONY (HU/EPL)
Przyjęcie opinii na sesji plenarnej przewidziane na 1–2 lipca



W kierunku planu działania na rzecz czystego wodoru – wkład władz lokalnych i regionalnych w neutralną dla klimatu
Europę, nota informacyjna
Sprawozdawczyni: Birgit Honé (DE/PES)
Przyjęcie opinii na sesji plenarnej przewidziane na 1–2 lipca



Europejskie prawo o klimacie – ustanowienie ram na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., nota
informacyjna
Sprawozdawca: Juan Manuel MORENO BONILLA (ES/EPL)
Przyjęcie opinii na sesji plenarnej przewidziane na 1–2 lipca



Europejski Pakt na rzecz Klimatu, nota informacyjna
Sprawozdawca: Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI (PL/EPL)
Przyjęcie opinii na sesji plenarnej przewidziane na 12–14 października

POSIEDZENIE KOMISJI ENVE W DNIU 9 WRZEŚNIA


Nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, dokument roboczy
Sprawozdawca: Tjisse STELPSTRA (NL/EKR)
Wymiana poglądów odbędzie się na posiedzeniu Komisji ENVE w dniu 8 czerwca. Przewiduje się, że opinia zostanie
przyjęta przez Komisję ENVE w dniu 9 września oraz na sesji plenarnej w dniach 12–14 października.



Bioróżnorodne miasta i regiony w okresie po 2020 r. w kontekście 15. Konferencji Stron Konwencji Narodów
Zjednoczonych o różnorodności biologicznej (CBD COP15) oraz kolejnej strategii UE, dokument roboczy
Sprawozdawca: Roby BIWER (LU/PES)
Wymiana poglądów odbyła się na posiedzeniu Komisji ENVE w dniu 27 lutego. Przewiduje się, że opinia zostanie przyjęta
przez Komisję ENVE w dniu 9 września oraz na sesji plenarnej w dniach 12–14 października.
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DZIAŁANIA CZŁONKÓW ENVE
MAJ







8 maja: Tjisse Stelpstra wziął udział w posiedzeniu grupy roboczej EKES-u ds. nowego planu działania dotyczącego gospodarki o
obiegu zamkniętym i przedstawił swoje bieżące działania jako sprawozdawca KR-u.
12 maja: przewodniczący Komisji ENVE Juan Espadas uczestniczył w prezentacji planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu
zamkniętym i zabrał głos podczas debaty w sprawie strategii na rzecz różnorodności biologicznej do 2030 r. zorganizowanej przez
Komisję ENVI Parlamentu Europejskiego z komisarzem Virginijusem Sinkevičisem. Komisarz wspomniał, że oczekuje opinii KR-u
w sprawie bioróżnorodnych miast i regionów po 2020 r.
13 maja: Piotr Całbecki, sprawozdawca KR-u na temat ramowej dyrektywy wodnej, wniósł wkład do Local2030 Spotlight Series
[Programu ONZ ds. Osiedli Ludzkich],przesyłając film o reakcji jego regionu na pandemię COVID-19 i jego opinii.
21 maja: Nagrody Natura 2000 i Dzień Natura 2000: termin przyznania nagród przesunięty (nowe terminy do potwierdzenia).
Roby Biwer delegowany przez przewodniczącego do reprezentowania KR-u jako członek jury.
27 maja: European Urban Resilience Forum [Europejskie Forum Odporności Miast] odbyło się online, więcej informacji tutaj.

CZERWIEC











4 czerwca: KR zorganizuje tematyczne seminarium internetowe na temat finansowania ochrony różnorodności biologicznej
w ramach procesu edynburskiego. Roby Biwer (LU/PES) zaprezentuje wyniki badania KR-u na temat finansowania ochrony
różnorodności biologicznej.
5 czerwca: Światowy Dzień Środowiska 2020 został poświęcony różnorodności biologicznej i wydarzenie odbyło się online.
16 czerwca: seminarium internetowe na temat potencjalnego europejskiego partnerstwa na rzecz stymulowania przemian
w miastach zapewni regionalnym przedstawicielom i podmiotom miejskim możliwość zdobycia informacji o aktualnej sytuacji,
koncepcji tego partnerstwa oraz wynikach niedawnych konsultacji z zainteresowanymi stronami. Zapisz się tutaj.
25 czerwca: nagrody Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów w ramach Zielonego Tygodnia: pierwotnie planowano, że
wręczenie nagród odbędzie się w KR jako wydarzenie przedkonferencyjne z okazji Zielonego Tygodnia, obecnie zostało przełożone
na czerwiec jako wydarzenie online. Kata Tüttő będzie reprezentowała KR jako członek jury.
25 czerwca: Roby Biwer (PES/LU) zabierze głos podczas konferencji Water Innovation Europe [Innowacje wodne w Europie], na
sesji poświęconej strategii na rzecz różnorodności biologicznej do 2030 r.: A Water Smart Society for protecting aquatic
biodiversity and habitats [Społeczeństwo inteligentnie korzystające z wody w celu ochrony wodnej różnorodności biologicznej
i siedlisk wodnych] od godz. 10.00 do 11.00.
22-26 czerwca: Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii 2020 odbędzie się jako wydarzenie online skupione na „Wyjściu
z kryzysu: czysta energia na rzecz ekologicznego ożywienia i wzrostu gospodarczego”. Rejestracja rozpocznie się w czerwcu.

WRZESIEŃ



22-23 września: szczyt ONZ poświęcony różnorodności biologicznej 2020 w Nowym Jorku. Uczestniczyć w nim może
przewodniczący KR-u.
30 września – 2 października: 9. europejska konferencja na temat zrównoważonych miast i miasteczek w Mannheim. KR, dzięki
wieloletniej współpracy z ICLEI, jest oficjalnym partnerem tego wydarzenia.

PAŹDZIERNIK



12-15 października: Europejski Tydzień Regionów i Miast 2020. Sekretariat Komisji ENVE złożył trzy wnioski dotyczące sesji.
20-22 października: Zielony Tydzień 2020: przełożony na październik / wydarzenie online. Program jest przygotowywany.

W PRZYSZŁYM ROKU


1-12 listopada 2021: Konferencja stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP26 w Glasgow.
W konferencji uczestniczyć będzie delegacja KR-u.
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DZIAŁANIA MIĘDZYINSTYTUCJONALNE UE
Komisja Europejska opublikowała właśnie zaktualizowany program prac na 2020 r. Podczas sesji plenarnej w dniach 1–2 lipca
KR przyjmie rezolucję, w której przedstawi zalecenia polityczne dla tego programu. Jednym z nich będzie dopilnowanie, by
strategia ożywienia po pandemii była w pełni zgodna z celami Europejskiego Zielonego Ładu.
Komisja Europejska planuje ogłosić pierwsze zaproszenie do składania wniosków do funduszu innowacyjnego w połowie 2020 r.
Grupa ekspertów odbędzie wirtualne spotkanie w dniu 5 czerwca.
W dniu 4 maja członkowie Komisji ENVI Parlamentu Europejskiego podkreślili w trakcie debaty na temat projektu opinii
w sprawie ustanowienia Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, że kwota 7,5 mld euro „nowych środków” przeznaczona
przez Komisję na ten fundusz nie jest wystarczająca na wsparcie zielonej transformacji i celu dotyczącego osiągnięcia neutralności
klimatycznej do 2050 r.
Dnia 13 maja Parlament Europejski przyjął rozporządzenie w sprawie ponownego wykorzystania wody, w którym ustanowiono
minimalne wymagania pozwalające na bezpieczne wykorzystywanie do celów rolniczych odzyskiwanej wody. Nowe przepisy służą
również zapobieganiu niedoborom wody w UE. „Pokonaliśmy kolejny, ważny odcinek na drodze do gospodarki cyrkulacyjnej dla
zasobów wodnych. W ten sposób, krok po kroku, przynosimy konkretne rezultaty dla środowiska”, powiedziała sprawozdawczyni
Simona Bonafè (S&D, IT). Więcej informacji tutaj.
Do końca maja Komisja Europejska opublikuje unijną strategię na rzecz różnorodności biologicznej 2030, opóźnioną z powodu
pandemii COVID-19.
Komisja Europejska planuje opublikować do końca czerwca strategię UE dotyczącą integracji systemów energetycznych,
prawdopodobnie wraz z niezależną strategią H2. Integracja sektorowa oznacza łączenie różnych nośników energii (takich jak gaz,
paliwa stałe i płynne, energia elektryczna, ciepło i zimno) ze sobą oraz z sektorami odbiorców końcowych, takimi jak budynki,
transport i przemysł.
Komisja Europejska zamierza opublikować do końca września 2020 r. swój program prac w zakresie inicjatywy „fala renowacji”.
Inicjatywa ta może odegrać ważną rolę w planie ożywienia gospodarczego opracowywanym obecnie przez Komisję.
W październiku 2020 r. Komisja Europejska planuje przedstawić strategię w sprawie morskiej energii wiatrowej.
Platforma dla regionów górniczych w okresie transformacji – z powodu pandemii zmodyfikowano planowane działania. DG ENER
proponuje następujące webinaria: 3 czerwca: Environmental rehabilitation and repurposing [Rekultywacja środowiska i
wykorzystywanie zasobów w innych celach]; 18 czerwca: Sustainable employment and welfare support [Zrównoważone
zatrudnienie i wsparcie socjalne].
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KLIMAT I ŚRODOWISKO: FAKTY I LICZBY

Komisja Europejska opublikowała nowe dane wskazujące, że wzrost gospodarczy jest
kompatybilny z redukcją emisji gazów cieplarnianych. W porównaniu z poziomami z 2018 r., w
2019 r. emisje gazów cieplarnianych ze wszystkich sektorów objętych unijnym systemem
handlu uprawnieniami do emisji zmniejszyły się o 8,7%. Największy spadek emisji odnotowano
w sektorze energetycznym (o 15%) dzięki przechodzeniu z węgla na produkcję energii ze źródeł
odnawialnych i z gazu.

Badanie opinii przeprowadzone przez Bertelsmann Foundation
pokazało, że 58% Europejczyków opowiada się za tym, aby UE
stała się neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla do
2030 r., w porównaniu z 8% respondentów popierających cel UE
do 2050 r. W badaniu zapytano również opinię publiczną, kto
ponosi główną odpowiedzialność za przeciwdziałanie kryzysowi
klimatycznemu: 48% wskazało na rządy krajowe, 39% na UE, 36%
na przedsiębiorstwa, a 33% stwierdziło, że osoby fizyczne.



Badanie
IPSOS:
według
nowego
badania
Ipsos,
przeprowadzonego w 14 krajach i opublikowanego 22 kwietnia 2020 r., 71% dorosłych na całym świecie zgadza się, że w
perspektywie długoterminowej zmiana klimatu jest równie poważnym kryzysem jak COVID-19.



Badanie opinii publicznej (marzec 2020 r.): w ostatnim standardowym badaniu Eurobarometr obywatele UE opowiedzieli się za
tym, aby większość budżetu UE wydano na drugim miejscu na „zmianę klimatu i ochronę środowiska” (41%), co oznacza wzrost
o sześć punktów w ciągu minionego roku.



Ślad ekologiczny krajów europejskich: czy Europejczycy zużywają więcej niż wynosi ich udział w światowych zasobach?

#EuropeansAgainstCovid19 Podziel się z nami swoimi doświadczeniami!
Zachęcamy członków KR-u, przewodniczących regionów, burmistrzów i innych partnerów
lokalnych i regionalnych, by przyłączyli się do platformy wymiany, pisząc na następujący
adres: covid19@cor.europa.eu.
Na mapie i w galerii COVID-19 jest już ponad 200 wpisów.
Kontakt: enve@cor.europa.eu
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