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Szanowni członkowie Komisji ENVE, Szanowni Państwo!
Pandemia COVID i kryzys społeczno-gospodarczy ponownie uderzają we wszystkie
społeczności lokalne. W tych wymagających okolicznościach możemy naprawdę
zobaczyć, co w praktyce oznacza solidarność i spójność. Mamy niezbity dowód, że
nikt nie jest w stanie samodzielnie chronić, naprawiać i odbudowywać; że słowo;
„przyszłość” oznacza wspólne przedsięwzięcie, w którym każdy z nas ma do
odegrania bardzo ważną rolę.
W tym właśnie duchu kolegialności pragnę wyrazić uznanie dla politycznego zaangażowania i ciężkiej pracy
wykonanej przez naszych sprawozdawców i członków Komisji ENVE we wszystkich sześciu grupach politycznych
w ciągu ostatnich miesięcy. Jesteśmy związani tą samą ambicją: zapewnieniem ożywienia gospodarczego w Europie
na drodze transformacji ekologicznej i konkretnych projektów lokalnych.
Jak wyraźnie stwierdziliśmy podczas trzech tygodni debaty w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast,
gospodarki lokalne i regionalne potrzebuj bezpośredniego dostępu do funduszy na rzecz ekologicznej odbudowy,
z czego 37% przeznaczono na inwestycje neutralne dla klimatu. Europa musi odważnie dążyć do osiągnięcia celów
klimatycznych i współpracować na wszystkich szczeblach w celu przyspieszenia odbudowy po pandemii. Taki jest cel
planu działania na rzecz przyspieszenia realizacji Zielonego Ładu, który uzgodniliśmy z wiceprzewodniczącym Komisji
Fransem Timmermansem na ostatniej sesji plenarnej KR-u.
Koncentrując się na działaniach lokalnych, fali renowacji, zrównoważonej mobilności, dostosowaniu do klimatu
i ekologizacji miast, chcemy wnieść ogromny wkład w neutralną dla klimatu przyszłość Europy. Jako przywódcy
lokalni i regionalni chcemy poprowadzić nasze społeczności w kierunku ekologicznej przyszłości i odegrać ważną rolę
w tym procesie. Musimy działać wspólnie, dzieląc się naszymi doświadczeniami i powielając najlepsze praktyki
w terenie, aby pokazać prawodawcom UE, że nic się nie stanie, jeśli nie zaangażujemy się w ten proces. Dzięki
Państwa ogromnemu zaangażowaniu zgromadziliśmy w ciągu zaledwie kilku tygodni dwieście projektów
niskoemisyjnych z całej Europy w ramach naszej platformy „Zielony Ład w terenie”, a to jeszcze nie koniec. Zachęcam
Państwa do dalszego promowania projektów lokalnych i dzielenia się nimi w celu inspirowania i pobudzania inicjatyw
w innych regionach i miastach.
W swoim orędziu o stanie Unii przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zapowiedziała zwiększenie ambicji UE
w dziedzinie klimatu oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. Parlament Europejski wezwał
do jeszcze większych cięć w wysokości 60% oraz do ustanowienia średnioterminowych celów na rok 2040
niezbędnych do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Od tej pory 37% unijnych funduszy na rzecz
odbudowy musi zostać wykorzystane na ekologiczne inwestycje, w tym na masową falę renowacji, pobudzanie
tworzenia miejsc pracy i zwalczanie ubóstwa. Unia Europejska odgrywa wyraźną i zdecydowaną rolę w realizacji
ambitnych celów w dziedzinie klimatu, pokazując reszcie świata, że zielona rewolucja, solidarność i wspólne wysiłki to
jedyny sposób na ocalenie naszej planety. Chcemy wykorzystać Pakt na rzecz Klimatu do zbudowania dużej koalicji
partnerów na wszystkich szczeblach, którzy będą dążyć do uczynienia Europy ekologiczną i zdrową dla swoich
obywateli.
Jak powiedziała kanclerz Niemiec Angela Merkel podczas sesji plenarnej Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast:
„Wasze perspektywy, doświadczenia i zaangażowanie są dokładnie tym, czego Europa potrzebuje, aby solidarnie
przejść przez ten trudny czas i wziąć na siebie odpowiedzialność w terenie”. Bez Was my, jako szefowie państw
i rządów, możemy robić niewiele – tak niewiele, jak bez obywateli Europy”. Mając to na uwadze, oczekuję
z niecierpliwością na następne posiedzenie Komisji ENVE w dniu 10 listopada. „Perspektywa lokalna” oznacza
współdziałanie!
Juan Espadas Cejas
Burmistrz Sewilli
Przewodniczący Komisji ENVE
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Zielony Ład w terenie: prosimy podzielić się swoimi najlepszymi praktykami
Czy Państwa miasto lub region jest liderem zrównoważonego rozwoju? Czy chcą się Państwo pochwalić swoimi
projektami, realizowanymi lokalnie w związku z priorytetami Zielonego Ładu? A zatem niniejsze zaproszenie
jest dla Państwa.
Co można zrobić? Prosimy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy w swoim języku ojczystym.
Więcej informacji na temat zaproszenia można znaleźć tutaj.

ZIELONY ŁAD I ODBUDOWA W CENTRUM ZAINTERESOWANIA EUROPEJSKIEGO TYGODNIA
REGIONÓW I MIAST (#EURegionsWeek)
Podczas tegorocznej edycji największego europejskiego
wydarzenia poświęconego władzom lokalnym i regionalnym
zorganizowano ponad 120 wydarzeń pod hasłem „Zielona Europa”.
Głównym tematem debaty był Europejski Zielony Ład i trwała
odbudowa po kryzysie gospodarczym związanym z COVID-19.
Uczestnicy
Europejskiego
Tygodnia
Regionów
i
Miast
(#EURegionsWeek) uznali temat „bardziej ekologicznej Europy” za swój główny priorytet na przyszłość.
Komisja Europejska i Europejski Komitet Regionów rozpoczęły współpracę, aby zrealizować
Zielony Ład w europejskich regionach i miastach, szczególnie w trzech dziedzinach: efektywność
energetyczna budynków, ekologiczny transport i ekologizacja miast.
Nowa współpraca ma na celu zapewnienie władzom lokalnym i regionalnym wsparcia i wiedzy,
które są im potrzebne do skuteczniejszego ubiegania się o krajowe i unijne fundusze na
odbudowę, tak by Zielony Ład stał się rzeczywistością w każdej społeczności, w szczególności w
zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków, rozwoju zrównoważonego transportu i
ochrony siedlisk przyrodniczych. Obie instytucje połączą swe siły na rzecz wzmocnienia pozycji i
mobilizacji władz lokalnych i regionalnych w Europie, współdziałając przy tym z rządami
krajowymi, aby Zielony Ład stał się trzonem ich krajowych planów inwestycyjnych.
Przemawiając podczas sesji plenarnej, Frans Timmermans, wiceprzewodniczący
wykonawczy Komisji Europejskiej i komisarz do spraw Europejskiego Zielonego
Ładu, powiedział: Działania w dziedzinie klimatu rozpoczynają się na ulicach naszych
miast i dzielnic. Komisja Europejska i Europejski Komitet Regionów będą
współpracować w zakresie fali renowacji, ekologicznego transportu i zielonych miast.
Komitet powinien mieć miejsce w radzie politycznej Porozumienia Burmistrzów i być
kluczowym elementem naszego Paktu na rzecz Klimatu, który ma zostać zainicjowany w tym roku i w ramach którego
członkowie KR-u staną się ambasadorami klimatu. Rozpocznijmy prace nad działaniami w dziedzinie klimatu w naszych
regionach, by stać się inspiracją dla reszty świata.
KR powołał niedawno grupę roboczą ds. Zielonego Ładu w terenie, chcąc zadbać o to, by unijna strategia
zrównoważonego wzrostu gospodarczego i plany odbudowy po pandemii COVID-19 przełożyły się na bezpośrednie
finansowanie dla miast i regionów. Przewodniczący KR-u Apostolos Tzitzikostas przekazał Fransowi
Timmermansowi zestawienie 200 najlepszych praktyk od członków KR-u, które pokazały, w jaki sposób miasta i regiony
już realizują transformację w terenie poprzez konkretne projekty związane z efektywnością energetyczną, transportem
niskoemisyjnym, zrównoważonym zarządzaniem żywnością i zieloną infrastrukturą.
Dziesięć tysięcy uczestników i dwóch tysięcy prelegentów z całej Europy wzięło udział w ponad 500 cyfrowych sesjach
roboczych, debatach i wystawach w ramach #EURegionsWeek 2020.
W dniu 13 października kanclerz Angela Merkel przedstawiła priorytety
niemieckiej prezydencji Rady UE i omówiła rolę władz lokalnych i regionalnych
w planach naprawy gospodarczej UE. Powiedziała liderom lokalnym i regionalnym:
„Wasze perspektywy, doświadczenia i zaangażowanie są dokładnie tym, czego
Europa potrzebuje, aby solidarnie przejść przez ten trudny czas i wziąć na siebie
odpowiedzialność w terenie”. Bez Was my, jako szefowie państw i rządów,
możemy robić niewiele – tak niewiele, jak bez obywateli Europy”.

Grupa robocza „Zielony Ład w terenie”
Bezpośrednie fundusze dla miast i regionów mają kluczowe znaczenie dla realizacji Zielonego Ładu w terenie
Podczas gdy wszystkie kraje w Europie odnotowują wzrost liczby
przypadków COVID-19, miasta i regiony UE są zaangażowane w stałą
współpracę, aby utrzymać Zielony Ład w centrum ożywienia
gospodarczego. Bezpośredni dostęp do funduszy UE w celu realizacji
Zielonego Ładu i sprawiedliwej transformacji na poziomie lokalnym
pozostaje głównym priorytetem władz lokalnych i regionalnych w całej UE.
Drugie posiedzenie grupy odbyło się w dniu 21 października podczas
Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (#EURegionsWeek)
Otwierając debatę przewodniczący Juan Espadas powiedział:
„Europejski Zielony Ład jest filarem, na którym musimy lepiej budować nasze miasta i regiony, tworząc nowe miejsca
pracy, ograniczając emisje CO2 i zwalczając nierówności społeczne. Dziś Europejski Komitet Regionów wykazał, że
może stać się platformą skutecznie łączącą kluczowe zainteresowane strony, w tym instytucje europejskie, władze
lokalne i regionalne, społeczeństwo obywatelskie i przedsiębiorstwa, aby budować bardziej zrównoważoną przyszłość
dla nas wszystkich”.
W posiedzeniu poświęconym unijnej strategii wzrostu gospodarczego i neutralności klimatycznej do 2050 r. wzięli
udział sprawozdawcy KR-u zajmujący się kilkoma zagadnieniami związanymi z Zielonym Ładem: przemysł, transport,
rolnictwo i silna Europa socjalna. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Wielopoziomowy dialog na temat fali renowacji
Drugi wielopoziomowy dialog w dziedzinie klimatu i energii, tym razem
dotyczący fali renowacji, odbył się 22 października. Posiedzenie,
zorganizowane przez KR we współpracy z niemiecką prezydencją UE, było
okazją do dyskusji z udziałem sześciu członków KR-u i przedstawicieli
dwunastu państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego i Komisji
Europejskiej. Omawiane tematy obejmowały sposoby budowania mostów
i wdrażania oddolnego podejścia do fali renowacji, przy jednoczesnym
zapewnieniu odpowiedniego wsparcia technicznego i dostępu do
finansowania dla wszystkich regionów i miast. KR uważa, że
wielopoziomowa współpraca ma kluczowe znaczenie dla powodzenia polityki energetycznej i klimatycznej oraz,
w szerszym ujęciu, dla Zielonego Ładu, ze względu na wiodącą rolę, jaką władze lokalne i regionalne odgrywają w jego
realizacji.

Rozpoczęcie realizacji porozumienia w sprawie zielonego miasta
Podczas
#EURegionsWeek
miała
miejsce
inauguracja
porozumienia w sprawie zielonego miasta, czyli ruchu
europejskich burmistrzów, którzy zobowiązali się do uczynienia
miast czystszymi i zdrowszymi. Wydarzenie to, zorganizowane
wspólnie przez Komisję, KR, Eurocities i ICLEI, które otworzył
przewodniczący Komisji ENVE i burmistrz Sewilli Juan Espadas,
zgromadziło przywódców Florencji, Lille, Porto, Freiburga i innych
miast europejskich. Miasta będące sygnatariuszami porozumienia
zobowiązują się do zajęcia się pięcioma obszarami zarządzania
środowiskowego, jakimi są: powietrze, woda, przyroda
i różnorodność biologiczna, gospodarka o obiegu zamkniętym i odpady oraz hałas. Więcej informacji można znaleźć
tutaj.

PYTANIA DO SPRAWOZDAWCÓW KOMISJI ENVE
Markku MARKKULA (FI/EPL)
Przewodniczący Rady Miasta Espoo i przewodniczący regionu Helsinki, Finlandia

Sprawozdawca w sprawie:
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?
Pandemia COVID-19 ujawniła poziom narażenia naszych społeczeństw na choroby
zakaźne, a niektórzy naukowcy zaczynają podkreślać potencjalne powiązania między
pandemiami, ochroną przyrody i zmianą klimatu: czy uważają Państwo, że
dostosowanie do zmiany klimatu może być ściślej związane z ochroną zdrowia?
Zdrowie w państwach członkowskich UE nigdy nie było lepsze niż obecnie, ale zmiana klimatu grozi zniweczeniem
osiągnięć ostatnich dziesięcioleci. Pandemia COVID-19 pokazała, że UE na wszystkich szczeblach sprawowania rządów
może wiele zrobić w sytuacji, gdy istnieje potrzeba szybkiego i wspólnego działania. Zachęcam Państwa do
zapoznania się z nowo opublikowanym sprawozdaniem Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) na temat
przystosowania się do zmiany klimatu w miastach.
W których obszarach regiony i miasta Europy mogą w największym stopniu przyczynić się do przystosowania się do
zmiany klimatu?
Miasta i regiony wraz z KR-em oraz dzięki wsparciu Zielonego Ładu mogą określić środki niezbędne do osiągnięcia
neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 r. lub przynajmniej na długo przed 2050 r. Powinniśmy
skoncentrować się na wykorzystaniu pełnego potencjału budowania odporności we współpracy i zadbać o to, by
poziom niższy niż krajowy miał zdolność szybkiego reagowania.

Andries GRYFFROY (BE/EA)
Poseł do Parlamentu Flandrii, Belgia
Sprawozdawca w sprawie:
Wpływ zmiany klimatu na regiony oraz ocena Europejskiego Zielonego Ładu

Jakie są główne wyzwania władz lokalnych i regionalnych w zakresie powiązania
odbudowy po pandemii COVID-19 z długoterminowym zrównoważonym rozwojem?
Władze lokalne i regionalne stoją na czele przeciwdziałania zmianie klimatu, podejmując
odważne działania na rzecz ograniczenia emisji, a tym samym zwiększenia odporności na
skutki zmiany klimatu. Jednocześnie kryzys poważnie zagraża finansom władz lokalnych
i regionalnych. Dlatego też władze lokalne i regionalne muszą być w pełni zaangażowane w opracowywanie
i wdrażanie krajowych planów odbudowy oraz muszą mieć łatwiejszy dostęp do funduszy. Ważne jest również,
abyśmy skupili się na inicjatywach takich jak poprawa charakterystyki energetycznej budynków (fala renowacji),
zrównoważona mobilność, energia ze źródeł odnawialnych i gospodarka o obiegu zamkniętym.

Dlaczego ważne jest monitorowanie wdrażania Zielonego Ładu? Czy istniejące mechanizmy są adekwatne do
zakładanych celów?
Na każdym etapie procesu w sposób ciągły i usystematyzowany trzeba uwzględniać plany i wkład miast i regionów.
W związku z tym proponujemy zainicjowanie europejskiej regionalnej tablicy wyników, która zawierać będzie dowody
na postępy we wdrażaniu Zielonego Ładu i planów odbudowy na szczeblu lokalnym. Będzie ona również skarbnicą
wiedzy pomagającą uwzględnić różnorodne potrzeby poszczególnych terytoriów oraz rozpoznać i powielić najlepsze
praktyki, w tym gotowe do finansowania działania pilotażowe na szczeblu lokalnym i niższym niż krajowy.
Cały wywiad jest dostępny na stronie KR-u.

DZIAŁANIA KOMISJI ENVE
DZIAŁANIA KOMISJI ENVE
POSIEDZENIE KOMISJI ENVE, 10 LISTOPADA
W świetle obecnych ograniczeń związanych z COVID-19 posiedzenie zostanie zorganizowane wyłącznie w formie
wideokonferencji i odbędzie się 10 listopada 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.

POSIEDZENIE
KOMISJI
ENVE, 9będą:
WRZEŚNIA
Specjalnymi
gośćmi
posiedzenia
dr Eva Kracht, zastępczyni dyrektora generalnego ds.
polityki europejskiej, przedstawicielka niemieckiej prezydencji w Radzie UE oraz Mauro R.
Petriccione, dyrektor generalny ds. działań w dziedzinie klimatu w Komisji Europejskiej. Członkowie
będą rozmawiać o tym, jak osiągnąć cele klimatyczne na 2030 r. poprzez wspieranie zielonej
transformacji na szczeblu lokalnym i regionalnym. Debata dotyczyć będzie również oceny Zielonego
Ładu, dostosowania do zmiany klimatu i integracji systemu energetycznego.
PRZYSZŁE OPINIE KOMISJI ENVE


Wpływ zmiany klimatu na regiony oraz ocena Europejskiego Zielonego Ładu
Wniosek prezydencji niemieckiej w Radzie UE
Sprawozdawca: Andries GRYFFROY (BE/EA),
Przyjęcie przez Komisję ENVE: 10 listopada 2020 r. Przyjęcie na sesji plenarnej: 9–10 grudnia 2020 r.



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?
Wniosek prezydencji niemieckiej w Radzie UE
Sprawozdawca: Markku MARKKULA (FI/EPL)
Przyjęcie przez Komisję ENVE: 10 listopada 2020 r. Przyjęcie na sesji plenarnej: 9–10 grudnia 2020 r.



Impuls dla gospodarki neutralnej dla klimatu: strategia UE dotycząca integracji systemu energetycznego –
wymiana poglądów
Sprawozdawca: Gunārs ANSIŅŠ: (LV/Renew Europe)
Przyjęcie przez Komisję ENVE: 26 stycznia 2021 r. Przyjęcie na sesji plenarnej: 17–18 marca 2021 r.



Fala renowacji w sektorze budowlanym i możliwości zielonej odbudowy gospodarczej w Europie
Sprawozdawca: Enrico ROSSI (IT/PES)
Przyjęcie przez Komisję ENVE: 26 stycznia 2021 r. Przyjęcie na sesji plenarnej: 17–18 marca 2021 r.

POSIEDZENIA KOMISJI ENVE W 2021 R.
26 stycznia
25 marca
7-8 czerwca (wyjazdowe)
13 września
10 listopada

CZŁONKOWIE W DZIAŁANIU – INNE WYDARZENIA I DZIAŁANIA
WRZESIEŃ




PRZYSZŁE OPINIE KOMISJI ENVE CZŁONKOWIE W DZIAŁANIU – INNE
WYDARZENIA I DZIAŁANIA

30/09 – 2/10 9. Konferencja Europejska na temat Zrównoważonych Miast w Mannheim została zorganizowana przez ICLEI
przy wsparciu instytucji UE, w tym KR-u. W konferencji udział wzięło pięciu prominentnych członków KR-u, w tym
przewodniczący KR-u Apostolos Tzitzikostas, przewodniczący Komisji ENVE Juan Espadas, prezydent Warszawy Rafał
Trzaskowski oraz sprawozdawca w sprawie różnorodności biologicznej Roby Biwer. Zaapelowali oni o to, by miasta i regiony
znalazły się w centrum uwagi przy opracowywaniu i wdrażaniu unijnych planów naprawy gospodarczej, dzięki czemu każda
miejscowość i każdy region staną się bardziej zrównoważone, sprzyjające włączeniu społecznemu i odporne. Więcej
informacji można znaleźć tutaj.
30/09 Intergrupa PE ds. zmiany klimatu, różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju zorganizowała, przy
współudziale Roby’ego Biwera (LU/PES), wydarzenie poświęcone włączeniu nauki do Europejskiego Zielonego Ładu.
PAŹDZIERNIK









5–22.10: 18. Europejski Tydzień Regionów i Miast. Komisja ENVE uczestniczyła w szeregu wydarzeń, począwszy od
różnorodności biologicznej, gospodarki o obiegu zamkniętym i zmiany klimatu, a skończywszy na inicjatywie „Zielony Ład
w terenie” i zorganizowała trzy sesje na temat zielonej Europy:
o 20/10 Modele zarządzania na rzecz neutralności klimatycznej. Porozumienie Burmistrzów i Pakt na rzecz Klimatu
z udziałem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego
o 20/10 Bioróżnorodność 2030 – Twoje zdanie, nasza przyszłość z udziałem przewodniczącego Komisji ENVE Juana
Espadasa i Roby’ego Biwera (LU/PES);
o 20/10 W kierunku miast i regionów odpornych na zmianę klimatu z udziałem sprawozdawcy Komisji ENVE w sprawie
dostosowania do zmiany klimatu Markku Markkuli;
o 22/10: Wydarzenie inaugurujące „Porozumienie w sprawie zielonego miasta” z udziałem przewodniczącego Komisji
ENVE Juana Espadasa
1/10 Birgit Honé (DE/PES) zabrała głos podczas wydarzenia „Wodór jako element składowy gospodarki niskoemisyjnej rola regionów”
5/10 Birgit Honé (DE/PES) zabrała głos podczas wydarzenia „Dolna Saksonia: Region energetyczny nr 1 - Projektowanie
naszej wodorowej przyszłości”
8/10 Ceremonia wręczenia nagród w konkursie na Zieloną Stolicę Europy 2020 odbyła się z udziałem Rastislava Trnki
(SK/EPL) jako członka jury
14/10 Ceremonia wręczenia nagród w konkursie „Natura 2000” odbyła się z udziałem Roby’ego Biwera (LU/PES) jako
członka jury
19-22/10 Zielony Tydzień 2020 „Nowy początek dla ludzi i przyrody”. KR był reprezentowany na następujących
wydarzeniach:
o 20/10 Inauguracja Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów – Tjisse Stelpstra (NL/EKR)
o 22/10 Miasta i regiony o dużej różnorodności biologicznej w okresie po pandemii COVID-19 – Roby Biwer (LU/PES)





19/10 Piotr Całbecki (PL/EPL), Manuela Bora (IT/PES) i Roberto Ciambetti (IT/EKR) zabrali głos na wydarzeniu „Realizacja
Europejskiego Zielonego Ładu na szczeblu lokalnym”
26/10 Tjisse Stelpstra (NL/EKR) zabrał głos podczas wydarzenia „Budowanie zrównoważonego przemysłu chemicznego
jutra”
26-29/11 Markku Markkula (FI/EPL) zabrał głos podczas forum online „Energia dla Wysp UE”
LISTOPAD









3/11 Tjisse Stelpstra (NL/EKR) zabrał głos na Dorocznej konferencji europejskiej platformy zainteresowanych stron
gospodarki o obiegu zamkniętym
4-5/11 Markku Markkula (FI/EPL) zabrał głos na konferencji prezydencji niemieckiej: Zmiana klimatu a europejski wymiar
w sektorze wodnym – Wzmocnienie odporności
16/11 Tjisse Stelpstra (NL/EKR) zabierze głos na wydarzeniu „Dążenie do społeczeństwa i przemysłu o obiegu
zamkniętym: W jaki sposób UE może jeszcze bardziej zamknąć tę pętlę?” , zorganizowanym przez intergrupę PE ds. zmiany
klimatu, różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju
20/11 Piotr Całbecki (PL/EPL) zabierze głos na wydarzeniu „Rola wody w nowej strategii UE w zakresie dostosowania do
zmiany klimatu”, zorganizowanym przez intergrupę PE ds. zmiany klimatu, różnorodności biologicznej i zrównoważonego
rozwoju
21-29/11 Europejski Tydzień Redukcji Odpadów (EWWR) skupi się na „odpadach niewidocznych”. KR jest członkiem
komitetu sterującego EWWR
GRUDZIEŃ



10/12 Tjisse Stelpstra (NL/EKR) zabierze głos na wydarzeniu „Wymiar energetyczny gospodarki o obiegu zamkniętym”
W PRZYSZŁYM ROKU





Styczeń Światowy Kongres Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) w Marsylii, Francja. Francja i IUCN
postanowiły przełożyć Kongres. Nowe terminy tego wydarzenia zostaną ogłoszone w odpowiednim czasie.
17–30 maja 15. Konferencja Stron Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej (CBD COP15) w Kunmingu, Chiny
31 Maja - 4 czerwca Zielony Tydzień 2021 będzie poświęcony dążeniu do osiągnięcia zerowego poziomu emisji
zanieczyszczeń.
1–12 listopada 26. Konferencja Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
(UNFCCC COP26) w Glasgow.

CO ROBI UNIA EUROPEJSKA? WYDARZENIA MIĘDZYINSTYTUCJONALNE

W dniu 7 października Parlament Europejski głosował za ograniczeniem emisji o 60% do 2030 r., przyjmując jednocześnie
sprawozdanie w sprawie europejskiego prawa o klimacie. Stanowisko to jest bardziej ambitne niż zaproponowany
niedawno przez Komisję cel 55%.
W dniu 23 października ministrowie środowiska postanowili nadać unijnemu celowi zerowych emisji netto do 2050 r.
prawnie wiążący charakter. Decyzję w sprawie celu redukcji emisji do 2030 r. pozostawili szefom państw, którzy spotkają
się na szczycie UE w grudniu. Przed końcem roku UE przedstawi swój zaktualizowany, ustalony na szczeblu krajowym wkład
do UNFCCC.
Pierwsze zaproszenie do składania wniosków w sprawie Zielonego Ładu ogłoszono w ostatnim zaproszeniu do składania
wniosków w ramach programu „Horyzont 2020”. Jest to zaproszenie do składania wniosków o wartości 1 mld EUR na
projekty w zakresie badań naukowych i innowacji dotyczące kryzysu klimatycznego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia
26 stycznia 2021 r.

Strategia dotycząca fali renowacji w celu poprawy charakterystyki energetycznej budynków została opublikowana
14 października.
8. unijny program działań w zakresie środowiska został opublikowany 14 października.
Strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności. na rzecz nietoksycznego środowiska została opublikowana
przez Komisję 14 października.
Program prac Komisji Europejskiej na 2021 r. został opublikowany 19 października. Jednym z kluczowych wniosków
w ramach priorytetu Europejskiego Zielonego Ładu jest pakiet „gotowi na osiągnięcie celu 55 proc.”, dotyczący ograniczenia
emisji o co najmniej 55% do 2030 r. KR przyjmie rezolucję w sprawie programu na swojej grudniowej sesji plenarnej.
W dniu 14 października Komisja opublikowała wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie konwencji z Aarhus
w celu w celu umożliwienia lepszej kontroli publicznej aktów UE mających wpływ na środowisko.
Nowe sprawozdanie o stanie przyrody zostało opublikowane przez Komisję w dniu 19 października. Zawiera ono
kompleksowy przegląd sytuacji najwrażliwszych gatunków i siedlisk w Europie, chronionych na mocy unijnych przepisów
o ochronie przyrody.
Inauguracja Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu ma nastąpić 18 listopada w ramach Europejskiego Zielonego Ładu aby
dać każdemu głos i przestrzeń do opracowywania nowych działań w dziedzinie klimatu, dzielenia się informacjami,
inicjowania działań oddolnych i prezentowania rozwiązań.
Komisja rozpocznie wkrótce konsultacje społeczne w sprawie Planu działania na rzecz osiągnięcia zerowego poziomu
zanieczyszczenia wody, powietrza i gleby.
Inne konsultacje można znaleźć na tej stronie internetowej Komisji Europejskiej.
Europejska Agencja Środowiska (EEA) opublikowała niedawno trzy interesujące sprawozdania:




Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu i zmianie klimatu w Europie przyczyni się do poprawy zdrowia i dobrostanu,
zwłaszcza w przypadku osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji
Dążenie do zerowego poziomu zanieczyszczeń w Europie
Kraje i miasta w Europie muszą pilnie przyspieszyć proces adaptacji do skutków zmiany klimatu

Kontakt: enve@cor.europa.eu
Stronę internetową Komisji ENVE można odwiedzić klikając tutaj

