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Zielona Europa 

Do 2050 r. Europa ma stać się kontynentem neutralnym dla klimatu.  

W tym celu Unia Europejska podejmuje szereg inicjatyw mających na celu ochronę 

środowiska i pobudzenie zielonej gospodarki.  

Europejski Zielony Ład 

 

Europejski Zielony Ład to jeden z priorytetów Komisji Europejskiej. Jest to  plan działania na 

rzecz zrównoważonej gospodarki UE.  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.  
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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.          

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:  

• czysta energia 

• zrównoważony przemysł 

• budowa i renowacja 

• zrównoważona mobilność 

• różnorodność biologiczna 

• od pola do stołu 

• eliminowanie zanieczyszczeń 

 

Europejski Zielony Ład ma doprowadzić do poprawy jakości życia oraz zdrowia 

Europejczyków.  
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Unia Europejska zwraca uwagę na to, co może się stać jeśli nie podejmiemy żadnych działań 

na rzecz ochrony klimatu. Poniżej znajdują się informacje o tym, czego możemy się 

spodziewać.  

 

Europejskie prawo klimatyczne 

By wywiązać się z międzynarodowych zobowiązań klimatycznych, UE przyjęła ambitne 

ustawodawstwo w wielu dziedzinach polityki. Państwa UE wyznaczyły wiążące cele 

redukcyjne dla kluczowych sektorów gospodarki, by znacznie ograniczyć emisje gazów 

cieplarnianych.           

W grudniu 2020 r., ponieważ UE zobowiązała się do zwiększenia ambicji klimaty-

cznych zgodnie z porozumieniem paryskim, przywódcy UE zatwierdzili wiążący cel UE 

zakładający ograniczenie w UE emisji netto gazów cieplarnianych do roku 2030 o co 

najmniej 55% w porównaniu z poziomem z roku 1990. Oznacza to znaczny postęp  

w stosunku do poprzedniego celu na 2030 r. zakładającego redukcję o 40%.    

W kwietniu 2021 r. Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie co do europejskiego 

prawa klimatycznego, które z osiągnięcia celu redukcyjnego na 2030 r. czyni wymóg prawny. 

W czerwcu 2021 r. Rada przyjęła stanowisko w sprawie europejskiego prawa klimatycznego, 

tym samym kończąc procedurę przyjmowania i ustanawiając prawny cel, jakim jest UE 

neutralna dla klimatu do 2050 r. Choć zwiększony poziom ambicji klimatycznych będzie 

wymagał przekształcenia gospodarki UE, pozwoli też: 

 pobudzić zrównoważony rozwój gospodarczy 

 stworzyć miejsca pracy 
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 zapewnić obywatelom UE korzyści zdrowotne i środowiskowe 

 przyczynić się do długoterminowej globalnej konkurencyjności gospodarki unijnej 

poprzez promowanie innowacji w zakresie zielonych technologii. 

 

UE w roli światowego lidera w walce ze zmianami klimatycznymi  

Unia Europejska dba o wprowadzenie globalnych standardów w zakresie zrównoważonego 

rozwoju i uczynienie kwestii klimatycznych częścią stosunków międzynarodowych. Zmiana 

klimatu i degradacja środowiska mają wpływ na wszystkich ludzi, zatem problem ten 

wymaga globalnego rozwiązania. 

UE zobowiązała się do: 

 dawania dobrego przykładu za pomocą Europejskiego Zielonego Ładu,  

 określenia standardów zrównoważonego wzrostu gospodarczego w globalnych łańcu-

chach wartości,  

 wykorzystywania dyplomacji, handlu i współpracy na rzecz rozwoju w celu realizacji 

działań w dziedzinie klimatu.  

UE zamierza współpracować z Afryką, aby na pierwszym planie w naszych stosunkach 

znalazły się kwestie związane z klimatem i środowiskiem. Ponadto UE stale współpracuje  

z państwami G-20, które odpowiadają za 80% światowych emisji gazów cieplarnianych.  

W ramach współpracy międzynarodowej UE chce ustanawiać „zielone sojusze” z krajami  

i regionami partnerskimi w Ameryce Łacińskiej, na Karaibach, w Azji i regionie Pacyfiku 

 

Europejski Rok Kolei  

UE ustanowiła rok 2021 „Europejskim Rokiem Kolei", aby promować kolej jako bezpieczny  

i zrównoważony środek transportu.        

Transport odpowiada za 25% emisji gazów cieplarnianych w UE. Jednak jedynie 0,4% emisji 

gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej pochodzi z sektora transportu kolejowego. Kolej 

jest w dużej mierze zelektryfikowana i jako jedyny rodzaj transportu znacznie zmniejszyła 

emisje od 1990 roku. Ponadto, może odegrać znaczącą rolę w dziedzinie zrównoważonej 

turystyki. Kolej jest również najbezpieczniejszym rodzajem transportu lądowego. Kolej łączy 

oddalone obszary, co zapewnia wewnętrzną i transgraniczną spójność europejskich regionów. 

Jednakże tylko 7% pasażerów i 11% towarów przewozi się koleją. Transport drogowy 

odpowiada za 75% frachtu śródlądowego: znaczna jego część powinna zostać przeniesiona na 

bardziej zrównoważone metody transportu takie jak kolejowy i wodny śródlądowy, aby 

pomóc w redukcji emisji. Osiągnięcie tego wymaga istotnych inwestycji  

i wdrożenia transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). 

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-trans-european-transport-network-streamlining-measures
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-trans-european-transport-network-streamlining-measures
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Proekologiczne akcje EUROPE DIRECT Poznań 

EUROPE DIRECT Poznań organizuje warsztaty, lekcje oraz imprezy, podczas których 

promowane jest ekologiczne postępowanie na co dzień. W najbliższym czasie będą 

prowadzone dwie akcje proekologiczne: EkoSyriusz radzi! oraz O Syriuszu, który jeździ 

koleją- przygody z Funduszami.   

EkoSyriusz radzi!  

Wraz z Syriuszem zapraszamy do udziału w naszej wakacyjnej akcji ekologicznej! Specjalnie 

dla Was Syriusz, a właściwie tym razem EkoSyriusz, zebrał porady dotyczące m.in. tego,  

w jaki sposób możemy ograniczyć marnowanie żywności i oszczędzać wodę. Porady 

EkoSyriusza pojawiać będą się w czerwcu, lipcu i sierpniu na naszym facebookowym 

fanpage’u (https://www.facebook.com/EDPoznan). 

 

 

https://www.facebook.com/EDPoznan
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O Syriuszu, który jeździ koleją – przygody z Funduszami 

W związku z ogłoszonym przez Parlament Europejski ,,Europejskim Rokiem Kolei”, 

zachęcamy do odwiedzania ciekawych miejsc w Wielkopolsce, do których można dotrzeć 

koleją.  Wspólnie z Kolejami Wielkopolskimi realizujemy akcję „O Syriuszu, który jeździ 

koleją - przygody z Funduszami”. Na stronie internetowej EUROPE DIRECT Poznań 

(http://www.europe-direct.poznan.pl/) będą pojawiały się artykuły, w których można znaleźć 

opisy miejsc, które powstały lub zostały znacząco zmodernizowane dzięki Funduszom 

Europejskim w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 

 

 

 

 

http://www.europe-direct.poznan.pl/
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Źródła:  

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

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

taken-eu_pl 

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_6715 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/FS_19_6717 

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20210107STO95106/2021-

europejski-rok-kolei 

https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/climate-change/ 

 

 

 

 

Przygotował:  

 

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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