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                                                     Europejski Zielony Ład 

 

Przyszłość Europy zależy od stanu naszej planety. Obecne wyzwania klimatyczne  

i środowiskowe wymagają pilnej i ambitnej reakcji. UE zobowiązała się osiągnąć do 

2050 r. neutralność klimatyczną. Realizacja tego celu będzie wymagała transformacji 

społeczno-gospodarczej w Europie.  

Komisja Europejska wyznaczyła na lata 2019-2014 wyznaczono następujące priorytety: 
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Europejski Zielony Ład to jeden z priorytetów Komisji Europejskiej. Jest to  plan działania na 

rzecz zrównoważonej gospodarki UE.  11 grudnia 2019 r. Komisja opublikowała komunikat  

w sprawie europejskiego zielonego ładu, aby przekształcić to zobowiązanie polityczne  

w zobowiązanie prawne i pobudzić inwestycje.  Dzięki tej nowej strategii wzrostu UE ma 

zostać przekształcona w neutralne klimatycznie, sprawiedliwe i dostatnie społeczeństwo  

o nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarce. Przywódcy UE potwierdzili wolę odegrania 

czołowej roli w globalnej walce ze zmianą klimatu, zatwierdzając podczas szczytu Rady 

Europejskiej w grudniu 2019 r. cel w postaci neutralności klimatycznej do 2050 r. Poza 

osiągnięciem zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto, ma nastąpić oddzielenie 

wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów.  

 

 

 

Celem strategii jest również ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego UE oraz 

ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli przed zagrożeniami i negatywnymi skutkami 

związanymi ze środowiskiem. Transformacja ta musi przebiegać zarazem w sprawiedliwy 

i sprzyjający włączeniu społecznemu sposób. Proces ten pociągnie za sobą głębokie zmiany, 

dlatego kluczowe znaczenie dla skuteczności nowych polityk i ich akceptacji będzie miało 

czynne zaangażowanie i zaufanie społeczeństwa.  

Dzięki wspólnemu działaniu UE jest w stanie przestawić swoją gospodarkę  

i społeczeństwo na nowe tory, dążąc do większej zrównoważoności. W tym procesie UE  
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może wykorzystać swoją silną pozycję światowego lidera w dziedzinie działań na rzecz 

klimatu i środowiska, a także ochrony konsumentów i praw pracowniczych.  

Najważniejsze działania w ramach Europejskiego Zielonego Ładu obejmują ograniczenie 

emisji, inwestowanie w nowatorskie badania i innowacje, oraz ochronę środowiska 

naturalnego w Europie.  

Europejski Zielony Ład wymaga podejścia całościowego, czyli udziału wszystkich działań  

i polityk UE w realizacji jego celów. Komisja zapowiedziała inicjatywy w szeregu ściśle 

powiązanych ze sobą dziedzin, np. w polityce klimatycznej, środowiskowej, energetycznej, 

transportowej, przemysłowej, rolnej oraz w dziedzinie zrównoważonego finansowani.  

Do obszarów istotnych podczas realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu można 

zaliczyć następujące:  
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Czysta energia  

Obniżenie emisyjności systemu energetycznego UE ma decydujące znaczenie dla osiągnięcia 

naszych celów klimatycznych. 

 
 

 

Zrównoważony przemysł  

Do osiągnięcia unijnych celów klimatycznych i środowiskowych konieczna jest nowa 

polityka przemysłowa oparta na gospodarce o obiegu zamkniętym. Konieczne jest obniżenie 

emisyjności i modernizacja energochłonnych gałęzi przemysłu, takich jak produkcja stali  

i cementu. 
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Budowa i renowacja  

Budowa, wykorzystanie i renowacja budynków wymaga znacznych nakładów energii  

i surowców, takich jak piasek, żwir i cement. 

 

 
Ceny energii z różnych źródeł powinny zachęcać do budowy energooszczędnych budynków. 

Przepisy dotyczące charakterystyki energetycznej budynków powinny być surowo 

egzekwowane.  

  

Zrównoważona mobilność  

Europa musi w większym stopniu i szybciej ograniczać emisje pochodzące z transportu. 

Transport odpowiada za jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w Unii i wartość ta wciąż 

rośnie. Zielony ład zakłada zmniejszenie tych emisji o 90% do 2050 r. 

 

 
Zautomatyzowana mobilność i systemy inteligentnego zarządzania ruchem sprawią, że 

transport stanie się bardziej wydajny i ekologiczny. 

 

Różnorodność biologiczna  

Ekosystemy zapewniają żywność, wodę słodką, czyste powietrze i schronienie. Pozwalają 

łagodzić ryzyko klęsk żywiołowych, ograniczają występowanie szkodników i chorób oraz 

przyczyniają się do regulacji klimatu. 
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Eliminowanie zanieczyszczeń  

Aby chronić obywateli i ekosystemy w Europie, Komisja przyjmie plan działania na rzecz 

eliminacji zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby. 
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Plan działania – Najważniejsze inicjatywy 

 

Działania Harmonogram 

Ambitne cele klimatyczne  

Wniosek ustawodawczy w sprawie europejskiego „prawa o klimacie” 

ustanawiający cel osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r. 
marzec 2020 r. 

Kompleksowy plan zwiększenia w odpowiedzialny sposób celu 

klimatycznego UE na 2030 r. do co najmniej 50 % i bliżej 55 % 
lato 2020 r. 

Wnioski ustawodawcze dotyczące wprowadzenia zmian w odpowiednich 

aktach ustawodawczych w celu realizacji bardziej ambitnych celów 

klimatycznych, przyjęte w następstwie przeglądu dyrektywy w sprawie 

systemu handlu emisjami; rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku 

redukcyjnego; rozporządzenia w sprawie użytkowania gruntów, zmiany 

użytkowania gruntów i leśnictwa; dyrektywy w sprawie efektywności 

energetycznej; dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii; norm 

emisji CO2 dla samochodów i dostawczych 

czerwiec 2021 r. 

Wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie 

opodatkowania energii 

czerwiec 2021 r. 

Wniosek ustawodawczy dotyczący mechanizmu dostosowywania cen na 

granicach z uwzględnieniem emisji CO2  

2021 r. 

Nowa strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu 2020/2021 

Czysta, przystępna cenowo i bezpieczna energia  

Ocena ostatecznych krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu czerwiec 2020 r. 

Strategia inteligentnej integracji międzysektorowej 2020 r. 

Inicjatywa „fala renowacji” w sektorze budowlanym 2020 r. 

Ocena i przegląd rozporządzenia w sprawie transeuropejskiej sieci 

energetycznej 

2020 r. 

Strategia dotycząca morskiej energii wiatrowej 2020 r. 

Strategia przemysłowa na rzecz czystej gospodarki o obiegu 

zamkniętym 

 

Strategia przemysłowa UE marzec 2020 r. 
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inicjatywa dotycząca zrównoważonych produktów, ze szczególnym 

uwzględnieniem sektorów zasobochłonnych, takich jak przemysł 

odzieżowy, budownictwo, elektronika i tworzywa sztuczne 

marzec 2020 r. 

Inicjatywy stymulujące pionierskie rynki produktów neutralnych dla 

klimatu i produktów o zamkniętym cyklu życia w energochłonnych 

sektorach przemysłowych 

od 2020 r. 

Wniosek ustawodawczy w sprawie wsparcia bezemisyjnej produkcji stali 

do 2030 r. 

2020 r. 

Przepisy dotyczące baterii, wspierające strategiczny plan działania na 

rzecz baterii oraz gospodarkę o obiegu zamkniętym 

październik 2020 r. 

Propozycje reform ustawodawczych w dziedzinie odpadów od 2020 r. 

Zrównoważona i inteligentna mobilność  

Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności 2020 r. 

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie na budowę 

publicznych punktów ładowania i tankowania paliwa w ramach 

infrastruktury paliw alternatywnych 

od 2020 r. 

Ocena wariantów legislacyjnych umożliwiających zwiększenie produkcji 

i podaży zrównoważonych paliw alternatywnych dla różnych rodzajów 

transportu 

od 2020 r. 

Zmieniony wniosek ustawodawczy dotyczący dyrektywy w sprawie 

transportu kombinowanego 

      2021 r. 

Inicjatywy na rzecz zwiększenia zdolności przepustowych kolei 

i śródlądowych dróg wodnych i lepszego zarządzania tymi zdolnościami 

od 2021 r. 

Wniosek ustawodawczy dotyczący bardziej rygorystycznych norm emisji 

zanieczyszczeń powietrza dla pojazdów napędzanych silnikiem 

spalinowym 

2021 r. 

Ekologizacja wspólnej polityki rolnej / strategia „od pola do stołu”  

Analiza projektów krajowych planów strategicznych pod kątem ambicji 

związanych z Europejskim Zielonym Ładem i strategią „od pola do stołu” 

lata 2020–2021 

Strategia „od pola do stołu” 

Środki, w tym ustawodawcze, mające na celu znaczne ograniczenie 

stosowania chemicznych pestycydów i związanego z nimi ryzyka oraz 

wiosna 2020 r. 

2021 r. 
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 ograniczenie stosowania nawozów i antybiotyków 

Zachowanie i ochrona różnorodności biologicznej  

Unijna strategia na rzecz różnorodności biologicznej do roku 2030 marzec 2020 r. 

Środki dotyczące głównych czynników utraty różnorodności biologicznej od 2021 r. 

Nowa strategia leśna UE 2020 r. 

Środki wspierające łańcuchy wartości niepowodujące wylesiania od 2020 r. 

Dążenie do zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń na rzecz 

nietoksycznego środowiska 

 

Strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności lato 2020 r. 

Plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby 2021 r. 

Przegląd środków dotyczących ograniczenia zanieczyszczeń 

pochodzących z dużych instalacji przemysłowych 

2021 r. 

Uwzględnianie kwestii zrównoważonego rozwoju we wszystkich 

obszarach polityki UE 

 

Wniosek ustawodawczy w sprawie mechanizmu sprawiedliwej 

transformacji, w tym Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, 

i planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy 

styczeń 2020 r. 

Odnowiona strategia zrównoważonego finansowania jesień 2020 r. 

Przegląd dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej 2020 r. 

Inicjatywy w dziedzinie monitorowania i modelowania praktyk państw 

członkowskich i UE w zakresie ekologicznego planowania budżetu 

od 2020 r. 

Przegląd odpowiednich wytycznych dotyczących pomocy państwa, w tym 

wytycznych dotyczących pomocy państwa na ochronę środowiska 

i energię 

2021 r. 

Dostosowanie wszystkich nowych inicjatyw Komisji do celów Zielonego 

Ładu i promowanie innowacji 

od 2020 r. 

Identyfikacja przez zainteresowane strony i wyeliminowanie niespójnych 

przepisów prawnych, które ograniczają skuteczność Europejskiego 

Zielonego Ładu 

od 2020 r. 

Włączenie celów zrównoważonego rozwoju do europejskiego semestru od 2020 r. 
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UE będzie nadal pełnić rolę lidera w międzynarodowych negocjacjach 

dotyczących klimatu i różnorodności biologicznej, utrwalając w ten 

sposób ramy polityki międzynarodowej 

od 2019 r. 

Wzmocnienie dyplomacji UE w zakresie zielonego ładu we współpracy 

z państwami członkowskimi 

od 2020 r. 

Dwustronne wysiłki w celu zachęcenia partnerów do działania 

i zapewnienia porównywalności działań i prowadzonej polityki 

od 2020 r. 

Zielony program działań dla Bałkanów Zachodnich od 2020 r. 

Współpraca – Europejski Pakt na rzecz Klimatu  

Inauguracja Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu marzec 2020 r. 

Wniosek ustawodawczy dotyczący 8. programu działań w zakresie 

środowiska 

2020 r. 

 

Źródła:  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl 

https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/green-deal/ 

Komunikat Komisji Europejski Zielony Ład: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=DE 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu_pl 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/fs_19_6723 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/fs_19_6725 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/fs_19_6728  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/fs_19_6727 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/fs_19_6729 

 

 

Przygotował:  

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Poznań  

przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu 

al. Niepodległości 2,  

61-874 Poznań 

tel. 61 8521670,  

e-mail: europedirect-poznan@irpoznan.com.pl,    www. europe-direct.poznan.pl 
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