EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD
THE EUROPEAN GREEN DEAL
Europejski Zielony Ład
B Yto
A Nstrategia,
N E M A R I E która
C A R T Ema
R S na celu rozwiązanie
kluczowych problemów dotyczących klimatu i środowiska naturalnego.
11 grudnia 2019 r. Komisja Europejska wydała Komunikat Komisji do
Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionalnego, który zawiera zbiór
strategii z myślą o zrównoważonej przyszłości. Obecna sytuacja na świecie
wymaga pilnych i ambitnych działań na rzecz klimatu i środowiska. Realizacja
celów dotyczy wspólnych działań we wszystkich sektorach gospodarczych i
społecznych1.

1. KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ, RADY, KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Europejski Zielony Ład,
11.12.2019, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1596443911913&uri=CELEX:52019DC0640 [dostęp: 25.04.2021]

Strategia Unii Europejskiej na rzecz
bioróżnorodności 2030
Kryzys klimatyczny i utrata w znacznym stopniu różnorodności
biologicznej są zjawiskami, które prowadzą do poważnych
konsekwencji w zmianie klimatu. Strategia przeciwdziałania
ma na celu zapobiec dalszej degradacji ekosystemów na lądzie i
morzu w całej Europie.

Główne działania zostaną podjęte na rzecz bioróżnorodności, będą
w szczególnym stopniu obejmowały obszary chronione
o co najmniej:

30% gruntów
w Europie

30% mórz
w Europie

Plan działania zakłada odbudowę ekosystemów na
lądzie i morzu uwzględniając przy tym, realizację
głównych założeń, takich jak:
wzrost znaczenia rolnictwa ekologicznego oraz
różnorodność krajobrazu, który będzie charakteryzował się
znaczną różnorodnością biologiczną,
podjęcie działań mających na celu przywrócenie o co
najmniej 25 tys. km rzek na terenie Unii Europejskiej,
zwiększenie liczebności owadów zapylających,
wdrożenie planu dotyczącego zasadzenia 3 mld drzew do
2030 r.,
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powstrzymanie zastosowania pestycydów .

1. trategia Unii Europejskiej na rzecz bioróżnorodności 2030, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy2030_pl [dostęp:25.04.2021]
2. Strategia Unii Europejskiej na rzecz bioróżnorodności 2030, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversitystrategy-2030_pl [dostęp:25.04.2021]

Strategia Komisji Europejskiej
„od pola do stołu”
ma stać się kolejnym ważnym elementem w osiągnięciu
neutralności klimatycznej do 2050 r. System żywnościowy UE
musi zostać przekształcony na model zrównoważony, dzięki
takiemu rozwiązaniu ślad środowiskowy systemów
żywnościowych zostanie zmniejszony.

Działania te zapewnią konsumentom:
zdrową żywność w przystępnych cenach,
sprawiedliwy dochód dla producentów surowców,
uzyskanie konkurencyjności rolnictwa w Europie na poziomie
światowym.
Plan UE zakłada przeznaczenie budżetu na lata 2021-2027
40% budżetu wspólnej polityki rolnej,
30% środków funduszu dla sektora morskiego3.

Strategia przemysłowa
Transformacja unijnego sektora przemysłowego, umożliwi działania na
rzecz czystej gospodarki o obiegu zamkniętym. Współpraca państw
członkowskich UE musi podjąć działania, które przyczynią się do
modernizacji oraz wsparcia dla nowych rynków produktów, będących
neutralnymi dla klimatu w zamkniętym cyklu życia. Komisja
Europejska stawia politykę ,,zrównoważonych produktów” jako
działania priorytetowe, mające za zadanie ograniczyć produkcję
materiałów szkodliwych dla środowiska naturalnego.
Celem strategii jest:
- wzmocnienie konkurencyjności,
-przyspieszenie transformacji ekologiczno-cyfrowej,
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-zminimalizowanie zależności od innych .

1.
2.

o
o

3. Od pola do stołu: celem zdrowsza i bardziej zrównoważona żywność, https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/from-farm-to-fork/ [dostęp: 25.04.2021]
4. Unijna polityka przemysłowa, https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/eu-industrial-policy/ [dostęp: 25.04.2021]

Strategia „Czysta, przystępna cenowo i
bezpieczna energia”
Unia Europejska wskazuje kluczowy czynnik powodujący
znaczne zanieczyszczenie środowiska naturalnego, które wynika
z wykorzystania i produkcji energii, skutkiem takiego
postępowania jest 75% emisji gazów cieplarnianych.
Komisja Europejska przygotowała strategię opartą na czystej
energii, uwzględnając energię z morskich źródeł odnawialnych i
wodoru. Uzyskanie znacznej popawy jakości powietrza jest
możliwe, jeśli zostaną podjęte wspólne działania członków UE.

Strategia „Zrównoważona i inteligentna
mobilność”
Sektor mobilności jest kluczowym czynnikiem, który może
przyczynić się w znacznym stopniu do neutralności klimatycznej.
Działania na rzecz społeczeństwa i gospodarki o zerowej emisji
netto nie będą możliwe bez wypracowania zrównoważonego i
inteligentniejszego sektora mobilności.
Sektor transportu wymaga zmniejszenia emisji o 90% do 2050 r.

W tym celu Rada Europejska podjęła decyzję
dotyczącą wdrożenia ważnych inicjatyw, które
pomogą w osiągnięciu
neutralności klimatycznej, m. in.:
modyfikacja zasad dotyczących pobierania opłat drogowych od
pojazdów ciężkich,
ogłoszenie roku 2021 Europejskim Rokiem Kolei,
przeznaczenie środków finansowych w ramach instrumentu
„Łącząc Europę”.

Strategia „Sprawiedliwej transformacji"
Unia Europejska wprowadziła mechanizm sprawiedliwej
transformacji, mający na celu wsparcie finansowe i techniczne
dla regionów, które w znacznym stopniu mogą ucierpieć podczas
wdrażania nowych strategii w gospodarce niskoemisyjnej.

Budżet przeznaczony na przyjęcie nowej strategii
wynosi 100 mld EUR w okresie 2021-2027.
Wsparcie finansowe i techniczne umożliwi podjęcie
działań, takich jak:
zwiększenie energooszczędności mieszkań i zwalczanie
ubóstwa energetycznego,
zwiększenie możliwość zatrudnienia społeczeństwa i
kwalifikacji,
wsparcie przedsiębiorstw, tak aby transformacja ta
przyciągała inwestycje, które mogą umożliwić badania i
innowacje,
stworzenie nowych miejsc pracy,
wdrożenie strategii zrównoważonego transportu
publicznego,
praca nad ekologiczną infrastrukturą energetyczną5.
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5. Europejski zielony ład, https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/green-deal/ [dostęp: 25.04.2021]
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