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Szanowni członkowie Komisji ENVE, Szanowni Państwo!
Minione lato było dla nas wszystkich trudnym i pracowitym okresem. Jako
władze lokalne rozwiązywaliśmy wiele pilnych problemów związanych
z pandemią COVID-19, starając się zapewnić naszym obywatelom skuteczne
usługi w zakresie zdrowia, higieny, odpadów i inne, stymulować lokalne
gospodarki i ułatwiać ich funkcjonowanie oraz utrzymać miejsca pracy.
Jednocześnie dążyliśmy do tego, aby ten okres urlopowy był jak najbardziej
ekologiczny i relaksujący dla naszych obywateli i turystów w naszych miastach i regionach, z których wiele zostało
poważnie dotkniętych wirusem i często wymagało ponownego zamknięcia.
Dlatego też z zadowoleniem przyjęliśmy wyniki lipcowego Szczytu Europejskiego. Jesteśmy głęboko przekonani,
że solidarność, zrównoważone inwestycje i Zielony Ład muszą znajdować się w centrum naszej ekologicznej
odbudowy gospodarki. Musimy mieć pewność, że 30 % przyszłego długoterminowego budżetu UE zostanie
przeznaczone na zielone inwestycje, stopniowe wycofywanie węgla, transformację energetyczną,
przystosowanie się do zmiany klimatu i nowe technologie ekologiczne. Jako członkowie Komisji ENVE będziemy
nadal ściśle współpracować z prezydencją niemiecką, Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską
i wszystkimi pozostałymi instytucjami, dzieląc się z Brukselą lokalną wiedzą specjalistyczną i sprawiając, by
wysłuchano naszych potrzeb. Nasza lokalna grupa robocza „Zielony Ład w terenie”, na którą zwrócono już uwagę
instytucji Unii i mediów, będzie platformą współpracy i wymiany między wszystkimi partnerami działającymi na
rzecz ekologicznej odbudowy gospodarki i realizacji europejskich celów klimatycznych.
Mam przyjemność zaprosić Państwa na nasze pierwsze posiedzenie Komisji ENVE po letniej przerwie w celu
omówienia Zielonego Ładu i roli transformacji energetycznej w odbudowie po pandemii z panią komisarz UE do
spraw energii, Kadri Simson. Aby wesprzeć prace prezydencji niemieckiej, przygotowujemy dwie nowe opinie –
jedna z nich będzie poświęcona ocenie Zielonego Ładu z perspektywy regionalnej i lokalnej, a druga – analizie
wielkiego potencjału regionalnej strategii przystosowania się do zmiany klimatu. Fala renowacji jako część
ekologicznej odbudowy gospodarki będzie dla nas głównym przedmiotem zainteresowania, ponieważ
postrzegamy tę inicjatywę nie tylko jako sposób na osiągnięcie efektywności energetycznej, ale także na
zapewnienie ludziom pracy w tym bezprecedensowym okresie zagrożenia.
Z niecierpliwością czekam na nasze kolejne posiedzenie Komisji ENVE, które odbędzie się w dniu 9 września,
i zapraszam Szanownych Państwa do wspólnej i bliższej niż kiedykolwiek współpracy na rzecz ekologicznej
odbudowy gospodarki w naszych miastach i regionach oraz odważnego patrzenia w przyszłość.
Życzę interesującej lektury biuletynu ENVOY!
Juan Espadas Cejas
Burmistrz Sewilli
Przewodniczący Komisji ENVE
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RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA A PANDEMIA

KR w dalszym ciągu przedstawia głos miast, regionów i wszystkich innych form władz szczebla niższego niż
krajowy podczas debaty na temat globalnego programu działań na rzecz różnorodności biologicznej w ramach
15. Konferencji Stron Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej (CBD COP15) w 2021 r.
Zgodnie z ubiegłorocznym badaniem Eurobarometr 481/2019
obywatele Unii są coraz bardziej zaniepokojeni stanem
środowiska naturalnego.Niemal jednogłośnie (96 % z ponad 27
tys. osób, z którymi przeprowadzono wywiady) obywatele Unii
stwierdzili, że mamy obowiązek chronić przyrodę i że ma to
również zasadnicze znaczenie dla przeciwdziałania zmianie
klimatu. Pandemia, z którą borykamy się w 2020 r., nadała temu
poglądowi dodatkowego znaczenia.
Przenoszenie patogenów, takich jak COVID-19 i SARS, z dzikich
zwierząt na ludzi jest spowodowane postępującym niszczeniem
1. Źródło: Eurobarometr 481/2019.
i przekształcaniem 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.
Na rysunku 2 pokazano potencjalne oddziaływanie
terytorialne
globalnych ram
różnorodności
biologicznej na okres po 2020 r. w oparciu o udział
obszarów
chronionych.
Odzwierciedla
ono
połączenie eksperckiej oceny silnego pozytywnego
wpływu z wrażliwością poszczególnych regionów.
Bardzo duży wpływ widoczny jest w 61 % regionów.
Tego rodzaju silny pozytywny wpływ jest
równomiernie rozłożony we wszystkich regionach
europejskich. Duży wpływ widoczny jest w 25 %
regionów, a umiarkowany w 14 %.
Władze lokalne i regionalne mogą i muszą
przyczyniać się zatem do ochrony i zachowania
przyrody i różnorodności biologicznej jako środka
zapobiegawczego, aby uniknąć przyszłych epidemii i
pandemii. KR pracuje w partnerstwie z Komitetem
Doradczym ds. Władz Szczebla Niższego niż Krajowy
i Różnorodności Biologicznej (AC SNG) w ramach
Konwencji Narodów Zjednoczonych o różnorodności
biologicznej (CBD ONZ) i innymi kluczowymi organizacjami i zainteresowanymi stronami, takimi jak ICLEI –
Samorządy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i Regions4.
2. Źródło: Warsztaty eksperckie dotyczące oceny oddziaływania terytorialnego, Bruksela, 31.01.2020.
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GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM W CZASIE EPIDEMII

Kryzys związany z COVID-19 miał duży wpływ na nasze gospodarki. Pokazał, że drastyczne i nieprzewidziane
zmiany wiążą się z wysoką ceną ekonomiczną i społeczną. Oprócz dążenia do przestrzegania ograniczeń planety
pod względem zużycia zasobów oraz prowadzenia działań na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej
sposobem na zmniejszenie podatności systemów gospodarczych i społecznych na zagrożenia jest przejście na
gospodarkę o obiegu zamkniętym.
Kluczem do budowy bardziej odpornych społeczeństw będzie
wdrożenie nowego planu działania UE dotyczącego gospodarki
o obiegu zamkniętym (NCEAP), który został przedstawiony przez
Komisję Europejską w dniu 11 marca 2020 r.
Wiele regionów i miast jest pionierami w dziedzinie obiegu
zamkniętego i stanowi zagłębie najlepszych praktyk. Z drugiej strony
inne miasta i regiony nadal napotykają na przeszkody, które trudno jest
im pokonać. Będzie to wymagało wielopoziomowego sprawowania
rządów i aktywnego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych.
Elementy te będą głównym tematem 16. posiedzenia Technicznej
Platformy Współpracy w zakresie Środowiska DG ENV– KR, które
odbędzie się dnia 8 września 2020 r. i na którym omówiona zostanie kwestia „W jaki sposób władze lokalne i
regionalne mogą wykorzystać gospodarkę o obiegu zamkniętym jako czynnik sprzyjający trwałej odbudowie?” .
Na posiedzeniu tym przedstawione zostaną zarówno istniejące praktyki wdrażane na szczeblu władz lokalnych
i regionalnych, jak i narzędzia, którymi dysponują te władze, a także omówione zostaną pozostające do
wypełnienia luki i potrzeby władz lokalnych i regionalnych. Posiedzenie to zaszczyci swoim udziałem
koordynator partnerstwa na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, który podzieli się wynikami prac
partnerstwa w ramach agendy miejskiej dla UE w zakresie wykrytych barier i zaleceń skierowanych do UE,
państw członkowskich i miast.
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TRZY PYTANIA DO SPRAWOZDAWCÓW KOMISJI ENVE
Jesteśmy gotowi przejść na gospodarkę o obiegu zamkniętym

TJISSE STELPSTRA (NL/EKR)
Minister regionalny prowincji Drenthe, Niderlandy

Sprawozdawca opinii:

Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym
Co sądzi Pan o planie działania? Czy jest wystarczająco ambitny, by zapewnić szybkie
przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym?
Plan działania jest ambitny, ale mógłby przedstawiać bardziej konkretne działania i ramy
czasowe. W kilku kluczowych obszarach potrzeba większego zaangażowania
i konkretnych celów, by stymulować zmiany. Wyznaczenie realistycznych, lecz ambitnych
celów, w razie konieczności zróżnicowanych regionalnie, będzie stymulować innowacyjne
technologie i ich absorpcję przez rynek.
W jaki sposób władze lokalne i regionalne mogą lepiej przyczynić się do przejścia na gospodarkę o obiegu
zamkniętym i mieć większy wpływ w tym procesie?
Władze lokalne i regionalne mają wiele możliwości, aby umożliwić przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym.
Za pomocą zamówień publicznych władze lokalne i regionalne mogą wyznaczać standardy i kierować rynek w
stronę bardziej zrównoważonych produktów i usług. Współpraca regionalna ma również zasadnicze znaczenie
dla partnerstw publiczno-prywatnych, których potrzebujemy, by na większą skalę wprowadzić zrównoważone
modele produkcji i konsumpcji. Innym kluczowym obszarem, w którym władze lokalne i regionalne mogą znacznie
przyczynić się do przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, jest woda. Woda jest naszym najważniejszym
zasobem, ale również największym strumieniem odpadów z gospodarstw domowych i przemysłu. Zawiera wiele
składników odżywczych, które można odzyskać. Zresztą wodę należy ponownie wykorzystywać w jak
największym stopniu.
Czy mógłby Pan podzielić się z nami jakimś ciekawym rozwiązaniem z Pana regionu?
Chciałbym wspomnieć o stowarzyszeniu Circular Friesland, sieci, która skupia przedsiębiorstwa, rządy, instytucje
wiedzy i organizacje pozarządowe w skali regionalnej. Ich motto to myśleć mniej, lecz robić więcej. Obszary
aktywności są różnorakie: rolnictwo, mobilność, biomasa, edukacja. Dzięki dzieleniu się wiedzą oraz
wzajemnemu inspirowaniu się i motywowaniu możliwe będzie przyspieszenie zmian.
Cały wywiad jest dostępny na stronie KR-u.
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Ochrona różnorodności biologicznej musi być najważniejszą zasadą unijnego planu naprawy gospodarczej

ROBY BIWER (LU/PES)
Członek rady gminy Bettembourg
Sprawozdawca opinii:

Miasta i regiony o dużej różnorodności biologicznej w okresie po 2020 r. w kontekście 15.
Konferencji Stron Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej (CBD COP15) oraz kolejnej
strategii UE
Czy w kryzysie związanym z pandemią COVID-19 i unijnym planie naprawy gospodarczej
różnorodność biologiczna odgrywa jakąkolwiek rolę?
Różnorodność biologiczna odgrywa kluczową rolę w dobrostanie człowieka i w wielu innych dziedzinach. Nie
możemy pozwolić sobie na tolerowanie, a tym bardziej na subsydiowanie działań, które godzą w nasze zdrowie,
zaopatrzenie w żywność i środki utrzymania, gdyż degradują one lub niszczą nasze cenne ekosystemy i ich
funkcje. Świadomość na temat ochrony i odnowy ekosystemów znacznie wzrosła, a obywatele coraz częściej
oczekują inwestycji w różnorodność biologiczną.
W jaki sposób podsumowałby Pan kluczowe elementy swojej opinii na temat unijnej strategii na rzecz
bioróżnorodności 2030?
Różnorodność biologiczna w żaden sposób nie może paść ofiarą podejścia ekonomicznej „starej szkoły” i powinna
stać się siłą napędową planu naprawy gospodarczej UE. Komisja powinna wykorzystać w pełni potencjał i
wyjątkową pozycję władz lokalnych i regionalnych w celu realizacji nowej strategii na rzecz różnorodności
biologicznej na rok 2030.
Dnia 30 września odbędzie się w Nowym Jorku szczyt ONZ w sprawie różnorodności biologicznej. Jakie są
główne postulaty, które chciałby Pan usłyszeć jako przekaz od stron konwencji ONZ?
Pomimo coraz większego uznania kluczowej roli władz szczebla niższego niż krajowy w modyfikowaniu trendu
utraty różnorodności biologicznej nadal brakuje formalnego uznania i współpracy wertykalnej w ramach
globalnych ram zarządzania. Na każdym etapie procesu zarządzania różnorodnością biologiczną należy
zaangażować władze lokalne i władze szczebla niższego niż krajowy, zarówno w skali globalnej, jak i krajowej.
Cały wywiad jest dostępny na stronie KR-u.
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W JAKI SPOSÓB FALA RENOWACJI MOŻE POMÓC UE W ODBUDOWIE I OSIĄGNIĘCIU CELÓW
KLIMATYCZNYCH?
„Potrzebujemy prawdziwej rewolucji w urbanistyce i architekturze: miasta muszą
stać się bardziej ekologiczne i odporne na zmianę klimatu i klęski żywiołowe”.

Podczas Tygodnia Energii, w dniu 23 czerwca Enrico Rossi (IT/PES),
przewodniczący regionu Toskania i sprawozdawca KR-u ds. fali renowacji, mówił
o tym, jak fala renowacji może pomóc w procesie odbudowy gospodarczej i odegrać
kluczową rolę dla UE w osiągnięciu neutralności klimatycznej. Przypomniał on obecnym, że budynki zużywają
około 40 % energii w UE, emitując 36 % CO2. Nowe budynki muszą spełniać najnowocześniejsze kryteria
efektywności energetycznej, a istniejące muszą być dostosowane do podobnych standardów, przy
jednoczesnym poszanowaniu ich historycznego stylu.
Jeśli chodzi o kryzys związany z COVID-19, Enrico Rossi uważa, że odbudowa gospodarki musi być wsparta
nadzwyczajnymi i skoordynowanymi planami inwestycji publicznych na szczeblu UE; w przeciwnym razie
konsekwencje będą poważne, biorąc pod uwagę stopień wzajemnych powiązań gospodarczych i brak inwestycji
prywatnych.
Enrico Rossi z zadowoleniem przyjął przedstawione przez Komisję środki wsparcia odbudowy gospodarki,
w szczególności środki przeznaczone na politykę spójności, ale podkreślił rolę, jaką regiony i miasta powinny
odgrywać w programie Next Generation EU. W Europie przemysł budowlany zapewnia 18 mln miejsc pracy
i odpowiada za około 9 % europejskiego PKB. Na szczeblu lokalnym ta „fala” finansowania ze środków programu
Next Generation UE oraz europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych może przełożyć się na
pobudzenie MŚP i tworzenie nowych miejsc pracy. Komisja oszacowała, że sektor ten mógłby stworzyć 4 mln
miejsc pracy i pobudzić inwestycje w wysokości 300 mld EUR.
Według Enrica Rossiego musimy również zapewnić spójność społeczną. W Toskanii, uzależnionej od wywozu
i turystyki, PKB ma spaść o ponad 10 %, a 160 tys. miejsc pracy w pełnym wymiarze godzin ma zostać
zlikwidowanych. COVID-19 pokazał, że organy publiczne muszą znacząco zwiększyć wydatki socjalne: odbudowy
budynków nie można pozostawić sektorowi prywatnemu, który jedynie reaguje na logikę rynku. Fala renowacji
jest zatem szansą nie tylko na pobudzenie naszych gospodarek i walkę ze zmianą klimatu, ale również na
zwiększenie solidarności, walkę z ubóstwem energetycznym i pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji,
takim jak osoby narażone na zagrożenia na rynku najmu, osoby starsze i potrzebujące pomocy.
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DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI ENVE

POSIEDZENIE KOMISJI ENVE, 9 WRZEŚNIA
Kolejne posiedzenie Komisji ENVE odbędzie się zarówno na miejscu w siedzibie KR, jak i zdalnie, w dniu
9 września w godz. 11.30–16.30. Głosowanie nad poprawkami i opiniami odbędzie się online w ciągu dwóch
kolejnych dni w godz. 9.00-13.00. Członkowie skupią się na szeregu tematów i opinii, począwszy od
różnorodności biologicznej i gospodarki o obiegu zamkniętym, poprzez falę renowacji w budynkach
i przystosowanie się do zmiany klimatu, aż po ocenę Europejskiego Zielonego Ładu. Przedstawiciele niemieckiej
prezydencji w Radzie UE wezmą udział w posiedzeniu, aby przedstawić priorytety polityczne związane z celami
dotyczącymi klimatu i odbudowy oraz zastanowić się nad wyżej wymienionymi tematami. Więcej informacji na
ten temat można znaleźć na portalu członkowskim oraz na stronie Komisji ENVE.

Specjalnym gościem na posiedzeniu będzie:

GOŚĆ KOMISJI ENVE
Kadri Simson, komisarz ds. energii

Podczas posiedzenia Komisji ENVE członkowie przeprowadzą debatę z panią Kadri
Simson, komisarz UE ds. energii, na temat Europejskiego Zielonego Ładu oraz roli
transformacji energetycznej w kierunku neutralności klimatycznej w procesie
odbudowy po pandemii.
W dniu 8 lipca, ogłaszając wraz z wiceprzewodniczącym Timmermansem strategię
integracji systemu energetycznego, komisarz Simson powiedziała: „Ponieważ 75 %
emisji gazów cieplarnianych w UE pochodzi z energii, potrzebujemy zmiany
paradygmatu, aby osiągnąć nasze cele na lata 2030 i 2050.System energetyczny UE musi stać się lepiej
zintegrowany, bardziej elastyczny i zdolny do przyjęcia najczystszych i najbardziej opłacalnych rozwiązań. Wodór
będzie odgrywał kluczową rolę w tym zakresie, ponieważ spadające ceny energii odnawialnej i ciągłe innowacje
sprawiają, że jest on skutecznym rozwiązaniem na rzecz gospodarki neutralnej dla klimatu”.

Zdjęcie: Komisja Europejska
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DZIAŁANIA CZŁONKÓW – INNE WYDARZENIA I AKTYWNOŚCI

Minione działania w LIPCU


2.07: Sesja dotycząca wyników procesu edynburskiego. KR, jako partner w ramach procesu edynburskiego, wziął udział
w sesji, podczas której ogłoszono główne wyniki konsultacji zorganizowanych przez rząd szkocki w ramach CBD ONZ. Więcej
informacji można znaleźć tutaj

WRZESIEŃ




8.09: Posiedzenie Platformy Współpracy w zakresie Środowiska DG ENV – KR dotyczące kwestii „W jaki sposób władze
lokalne i regionalne mogą wykorzystać gospodarkę o obiegu zamkniętym jako czynnik sprzyjający trwałej odbudowie?”
22–23.09: Szczyt ONZ poświęcony różnorodności biologicznej 2020 w Nowym Jorku
30.09–2.10: 9. europejska konferencja na temat zrównoważonych miast i miasteczek w Mannheim. KR, dzięki wieloletniej
współpracy z ICLEI, jest oficjalnym partnerem tego wydarzenia

PAŹDZIERNIK


5–22.10: 18. Europejski Tydzień Regionów i Miast. W dniu 22 października Komisja ENVE organizuje trzy sesje na temat
Zielonej Europy:

Platforma Współpracy w zakresie Środowiska DG ENV – KR Wydarzenie inaugurujące „Porozumienie
w sprawie zielonego miasta”

Miasta i regiony o dużej różnorodności biologicznej w okresie po Covid-19

Modele zarządzania na rzecz neutralności klimatycznej. Porozumienie Burmistrzów i Pakt na rzecz
Klimatu




19–22.10: Zielony Tydzień 2020 „Nowy początek dla ludzi i przyrody”
20–22.10: Posiedzenie grupy roboczej ds. Zielonego Ładu

LISTOPAD


10.11: Posiedzenie Komisji ENVE na portalu członków KR



GRUDZIEŃ
Posiedzenie Platformy Współpracy w zakresie Środowiska DG ENV – KR w sprawie przyszłego planu działania na rzecz
eliminacji zanieczyszczeń (do potwierdzenia)

W PRZYSZŁYM ROKU




7–15 stycznia 2021 r.: Światowy Kongres Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody w Marsylii, Francja
17–30 maja 2021 r.: 15. Konferencja Stron Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej (CBD COP15) w Kunmingu,
Chiny
1–12 listopada 2021 r.: 26. Konferencja Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian
klimatu (UNFCCC COP26) w Glasgow
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PRZYSZŁE OPINIE KOMISJI ENVE

POSIEDZENIE KOMISJI ENVE W DNIU 9 WRZEŚNIA


Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Dokument roboczy
Sprawozdawca: Tjisse STELPSTRA (NL/EKR)
Dyskusja przewidziana na dzień 9 września, głosowanie w dniach 10 września (poprawki) i 11 września (opinia).
Przyjęcie na sesji plenarnej: 12–14 października 2020 r.



Miasta i regiony o dużej różnorodności biologicznej w okresie po 2020 r. w kontekście 15. Konferencji Stron
Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej (CBD COP15) oraz kolejnej strategii UE. Nota informacyjna
Sprawozdawca: Roby BIWER (LU/PES)
Dyskusja przewidziana na dzień 9 września, głosowanie w dniach 10 września (poprawki) i 11 września (opinia).
Przyjęcie na sesji plenarnej: 12–14 października 2020 r.



Fala renowacji w sektorze budowlanym i możliwości zielonej odbudowy gospodarczej w Europie
Wymiana poglądów
Sprawozdawca: Enrico ROSSI (IT/PES)
Przyjęcie przez Komisję ENVE: 10 listopada 2020 r. Przyjęcie na sesji plenarnej: 9–10 grudnia 2020 r.
Zdalne konsultacje odbędą się na początku września: bądź na bieżąco!



Wpływ zmiany klimatu na regiony: ocena Europejskiego Zielonego Ładu
Wymiana poglądów
Wniosek prezydencji niemieckiej o konsultację skierowany do Rady UE
Sprawozdawca: Andries GRYFFROY (BE/EA)
Przyjęcie przez Komisję ENVE: 10 listopada 2020 r. Przyjęcie na sesji plenarnej: 9–10 grudnia 2020 r.
Zdalne konsultacje odbędą się na początku września: bądź na bieżąco!



Możliwości i efekt synergii zapobiegawczego dostosowania do zmiany klimatu w celu promowania
zrównoważonego charakteru i jakości życia w regionach i gminach – jakie warunki ramowe są konieczne? –
wymiana poglądów
Wniosek prezydencji niemieckiej o konsultację skierowany do Rady UE
Sprawozdawca: Markku MARKKULA (FI/EPL)
Przyjęcie przez Komisję ENVE: 10 listopada 2020 r. Przyjęcie na sesji plenarnej: 9–10 grudnia 2020 r.
Zdalne konsultacje odbędą się na początku września: bądź na bieżąco!
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DZIAŁANIA UE. DZIAŁANIA MIĘDZYINSTYTUCJONALNE

Ministrowie środowiska UE zabrali głos w sprawie ekologicznej odbudowy gospodarki
podczas pierwszej konferencji w ramach prezydencji niemieckiej, zorganizowanej w dniu 13
lipca i prowadzonej przez federalną minister środowiska Svenję Schulze. Przed Szczytem
Europejskim ministrowie wezwali do tego, by przyszły budżet UE w znacznym stopniu
przyczyniał się do realizacji celów UE w zakresie ochrony środowiska i klimatu. Więcej
informacji tutaj.
W dniu 8 lipca Komisja przyjęła dwie strategie dotyczące systemu energetycznego przyszłości i czystego wodoru.
Utorują one drogę do wydajniejszego i wzajemnie powiązanego sektora energetycznego oraz zapewnią ramy dla
ekologicznej transformacji energetycznej w Europie.
W dniu 17 lipca Rada Europejska zorganizowała szczyt w sprawie kolejnych WRF i pakietu na rzecz odbudowy
po COVID-19 „Next Generation EU” (NGEU). Przywódcy UE potwierdzili znaczenie „przeciwdziałania zmianie
klimatu zgodnie z porozumieniem paryskim i celami zrównoważonego rozwoju ONZ, stwierdzając, że programy
i instrumenty powinny przyczyniać się do uwzględniania działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu
ogólnego zakładającego, że co najmniej 30 % całkowitych wydatków budżetowych Unii i wydatków z NGEU
zostanie przeznaczonych na wspieranie realizacji celów klimatycznych”. Więcej informacji tutaj.
Sprawdzanie efektywności środowiskowej produktów i przedsiębiorstw to nowa inicjatywa Komisji mająca na
celu ograniczenie zjawiska „pseudoekologicznego marketingu” (przedsiębiorstwa stwarzające fałszywe wrażenie
co do śladu środowiskowego pozostawianego przez ich usługi i produkty). Konsultacje potrwają do dnia 3
grudnia.
W dniu 4 sierpnia Komisja rozpoczęła przegląd dyrektyw w sprawie energii odnawialnej i efektywności
energetycznej. Konsultacje potrwają do dnia 21 września.

#EuropeansAgainstCovid19 Podziel się z nami swoimi doświadczeniami!

Zachęcamy członków KR-u, przewodniczących regionów, burmistrzów
i innych partnerów lokalnych lub regionalnych, by przyłączyli się do
platformy wymiany, pisząc na następujący adres: covid19@cor.europa.eu.

Kontakt: enve@cor.europa.eu
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