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„Zmiana klimatu i środowisko” 
 

1. Propozycja: Rolnictwo, produkcja żywności, różnorodność biologiczna i ekosystemy, 
zanieczyszczenie 

Cel: Bezpieczna, trwała, sprawiedliwa, uwzględniająca kwestie klimatyczne produkcja 

przystępnej cenowo żywności z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, środowiska, 

ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów, przy jednoczesnym zapewnieniu 

bezpieczeństwa żywnościowego: 

Środki: 

1. Wysunięcie na pierwszy plan konceptu zielonej i niebieskiej gospodarki poprzez 
promowanie skutecznego rolnictwa i rybołówstwa przyjaznego dla środowiska i klimatu w 
UE i na całym świecie, w tym rolnictwa ekologicznego, a także innych form innowacyjnego 
i zrównoważonego rolnictwa, takich jak rolnictwo wertykalne, które pozwalają produkować 
więcej żywności przy mniejszym nakładzie środków i jednoczesnym ograniczaniu emisji i 
wpływu na środowisko, ale które nadal gwarantują wydajność i bezpieczeństwo 
żywnościowe (Panel 3 – zalecenia 1, 2 i 10,  Panel 2 – zalecenie 4) 

2. Przekierowywanie dotacji i wzmocnienie zachęt dla rolnictwa ekologicznego i 
zrównoważonego, zgodnego z jasnymi normami środowiskowymi i pomagającego osiągnąć 
globalne cele klimatyczne (Panel 3 – zalecenia 1, 12) 

3. Stosowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w rolnictwie i promowanie środków 
przeciwko marnotrawieniu żywności (debata w grupie roboczej, wielojęzyczna platforma 
cyfrowa) 

4. Znaczne ograniczenie stosowania chemicznych pestycydów i nawozów, zgodnie z 
istniejącymi celami, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i 
wsparcia dla badań w celu opracowania bardziej zrównoważonych i naturalnych alternatyw 
(Panel 3 – zalecenie 10, debata w grupie roboczej) 

5. Wprowadzenie certyfikacji usuwania dwutlenku węgla opartej na solidnym, rzetelnym i 
przejrzystym rozliczaniu dwutlenku węgla (dyskusja plenarna) 

6. Więcej badań i innowacji, w tym w zakresie rozwiązań technologicznych dla 
zrównoważonej produkcji, odporności roślin i rolnictwa precyzyjnego, a także lepsza 
komunikacja, systemy doradcze oraz szkolenia dla rolników i przez nich prowadzone (Panel 
3 – zalecenie 10, debata w grupie roboczej, dyskusja plenarna) 

7. Wyeliminowanie dumpingu socjalnego i wzmocnienie sprawiedliwego i ekologicznego 
przejścia na lepsze miejsca pracy w sektorze rolnym, charakteryzujące się wysokimi 
standardami bezpieczeństwa i higieny pracy (debata w grupie roboczej) 

8. Rozwiązanie takich kwestii jak stosowanie tworzyw sztucznych w foliach rolniczych oraz 
metody zmniejszenia zużycia wody w rolnictwie (wielojęzyczna platforma cyfrowa) 

9. Racjonalna hodowla i produkcja mięsa z naciskiem na dobrostan zwierząt i zrównoważony 
rozwój, z wykorzystaniem takich środków jak jednoznaczne etykietowanie, wysoki standard i 
wspólne normy hodowli zwierząt i transportu oraz wzmocnienie związku między hodowlą a 
żywieniem (Panel 3 – zalecenia 16 i 30) 

 

2. Propozycja: Rolnictwo, produkcja żywności, różnorodność biologiczna i ekosystemy, 
zanieczyszczenie 
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Cel: Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, krajobrazu i oceanów oraz 

wyeliminowanie zanieczyszczenia 

Środki: 

1. Tworzenie, przywracanie i rozszerzanie obszarów chronionych oraz lepsze zarządzanie 
nimi w celu zachowania różnorodności biologicznej (zalecenie FR, Panel 3 – zalecenie 
11) 

2. Wprowadzenie systemu środków przymusu i nagród, który będzie przeciwdziałał 
zanieczyszczeniu w oparciu o zasadę „zanieczyszczający płaci” i zostanie włączony do 
środków podatkowych, w połączeniu z rosnącą świadomością i zachętami (Panel 3 – 
zalecenie 32, zalecenie FR, dyskusja plenarna) 

3. Zwiększenie roli gmin w planowaniu przestrzennym i budowa nowych budynków 
sprzyjających niebiesko-zielonej infrastrukturze, zaprzestanie i unikanie dalszego 
uszczelniania gleby, obowiązkowe tereny zielone przy nowych budynkach w celu 
promowania różnorodności biologicznej i lasów miejskich (Panel 3 – zalecenie 5, Panel 1 – 
zalecenie 18, zalecenie FR) 

4. Ochrona owadów, w szczególności owadów rodzimych i zapylających, w tym poprzez 
ochronę przed gatunkami inwazyjnymi i lepsze egzekwowanie istniejących przepisów 
(Panel 1 – zalecenie 18)   

5. Wspieranie zalesiania i ponownego zalesiania, w tym lasów utraconych wskutek 
pożarów, wprowadzanie odpowiedzialnej gospodarki leśnej oraz wspieranie lepszego 
wykorzystania drewna w zastępstwie innych materiałów. Ustalenie we wszystkich 
państwach członkowskich Unii wiążących celów krajowych w zakresie ponownego 
sadzenia rodzimych drzew i odbudowy lokalnej flory, z uwzględnieniem różnych 
sytuacji i specyfiki krajów (Panel 3 – zalecenie 14, Panel 1 – zalecenie 18) 

6. Egzekwowanie i rozszerzenie zakazu stosowania tworzyw sztucznych jednorazowego 
użytku (wielojęzyczna platforma cyfrowa) 

7. Ochrona źródeł wody oraz walka z zanieczyszczeniami rzek i oceanów, w tym poprzez 
badanie zanieczyszczeń mikrodrobinami plastiku i przeciwdziałanie im oraz 
promowanie żeglugi przyjaznej dla środowiska poprzez wykorzystanie najlepszych 
dostępnych technologii oraz uruchomienie przez UE badań i finansowania paliw i 
technologii morskich (wielojęzyczna platforma cyfrowa, debata w grupie roboczej) 

8. Ograniczenie zanieczyszczenia świetlnego (debata w grupie roboczej) 
 

 

3. Propozycja: Zmiana klimatu, energia, transport 

Cel:Zwiększenie europejskiego bezpieczeństwa energetycznego i osiągnięcie niezależności 

energetycznej UE przy jednoczesnym dbaniu o sprawiedliwą transformację i zapewnieniu 

Europejczykom wystarczającej, przystępnej cenowo i zrównoważonej energii. 

Przeciwdziałanie zmianie klimatu, w którym UE odgrywa rolę światowego lidera w dziedzinie 

zrównoważonej polityki energetycznej i respektuje globalne cele klimatyczne: 

Środki: 

1. Przeprowadzenie i w miarę możliwości przyspieszenie zielonej transformacji, zwłaszcza 
poprzez częstsze inwestowanie w energie odnawialne w celu zmniejszenia zależności od 
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źródeł zewnętrznych, przy uznaniu roli władz lokalnych i regionalnych w zielonej 
transformacji (debata w grupie roboczej) 

2. Uwzględnienie w polityce energetycznej wpływu wszystkich dostawców energii z państw 
trzecich na geopolitykę i bezpieczeństwo, w tym na prawa człowieka, środowisko oraz 
dobre rządy i praworządność (debata w grupie roboczej) 

3. Zmniejszenie zależności od importu ropy naftowej i gazu poprzez projekty w zakresie 
efektywności energetycznej, wspieranie przystępnego cenowo transportu publicznego, sieci 
kolei dużych prędkości i transportu towarowego, rozwój dostaw czystej i odnawialnej 
energii (Panel 4 – zalecenie 2, Panel 1 – zalecenie 10, zalecenia FR, DE) 

4. Poprawa jakości i wzajemnych powiązań, zapewnienie utrzymania i transformacja 
infrastruktury elektrycznej i sieci elektrycznej, zwiększenie bezpieczeństwa i umożliwienie 
przejścia na energię odnawialną (Panel 1 – zalecenie 10, debata w grupie roboczej) 

5. Inwestowanie w technologie do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, takie jak 
efektywne produkowanie i wykorzystywanie ekologicznego wodoru, zwłaszcza w sektorach 
trudnych do elektryfikacji (Panel 3 – zalecenie 31, debata w grupie roboczej) 

6. Inwestowanie w poszukiwanie nowych, przyjaznych dla środowiska źródeł energii i metod 
magazynowania oraz, do czasu znalezienia konkretnego rozwiązania, dodatkowe inwestycje 
w istniejące optymalne rozwiązania w zakresie produkcji i magazynowania energii (Panel 3 
– zalecenia 9 i 31) 

7. Wprowadzenie obowiązkowych filtrów CO2 w elektrowniach na paliwa kopalne oraz 
zapewnienie pomocy finansowej państwom członkowskim, które nie mają środków 
finansowych na wdrożenie filtrów CO2 (Panel 3 – zalecenie 29) 

8. Zapewnienie sprawiedliwej transformacji, ochrona pracowników i miejsc pracy dzięki 
odpowiedniemu finansowaniu transformacji i dalszych badań, reformie systemu 
podatkowego z bardziej sprawiedliwym opodatkowaniem i środkami zwalczania oszustw 
podatkowych oraz dzięki zapewnieniu integracyjnego podejścia do zarządzania w procesie 
kształtowania polityki na wszystkich szczeblach (np. ambitne środki mające na celu 
przekwalifikowanie/podnoszenie kwalifikacji, silna ochrona socjalna, utrzymanie usług 
publicznych w rękach publicznych, utrzymanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy) (dyskusja plenarna, debata w grupie roboczej, wielojęzyczna platforma 
cyfrowa) 

9. Wprowadzenie pakietu inwestycyjnego na rzecz przyjaznych dla klimatu technologii i 
innowacji, który to pakiet powinien być finansowany ze związanych z klimatem ceł 
przywozowych i opłat za dostosowanie do zmiany klimatu (zalecenie DE) 

10. Po okresie przejściowym paliwa kopalne nie powinny być już dotowane i nie powinno być 
finansowania tradycyjnej infrastruktury gazowej (debata w grupie roboczej)  

11. Zwiększenie przywództwa UE oraz przyjęcie większej roli i odpowiedzialności za 
promowanie ambitnych działań w dziedzinie klimatu, sprawiedliwej transformacji i 
wsparcia na rzecz przeciwdziałania stratom i szkodom, w międzynarodowej strukturze, w 
której centrum znajduje się Organizacja Narodów Zjednoczonych (zalecenie NL, debata w 
grupie roboczej) 
 

 

4. Propozycja: Zmiana klimatu, energia, transport 
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Cel: Zapewnienie wysokiej jakości, nowoczesnej, ekologicznej i bezpiecznej infrastruktury, 

zapewnianie sieci połączeń, w tym w regionach wiejskich i wyspiarskich, w szczególności za 

pośrednictwem przystępnego cenowo transportu publicznego: 

Środki: 

1. Wspieranie transportu publicznego i rozwój – zwłaszcza w regionach wiejskich i 
wyspiarskich – europejskiej sieci transportu publicznego, która będzie wydajna, niezawodna 
i przystępna cenowo, oferowanie dodatkowych zachęt do korzystania z transportu 
publicznego (Panel 3 – zalecenie 36, Panel 4 – zalecenie 2) 

2. Inwestowanie w pociągi dużych prędkości i pociągi nocne oraz ustanowienie jednolitego 
standardu przyjaznej dla środowiska technologii kolejowej w Europie, aby zapewnić 
wiarygodną alternatywę i ułatwić zastępowanie lotów na krótkich dystansach i zniechęcanie 
do takich lotów (debata w grupie roboczej, wielojęzyczna platforma cyfrowa) 

3. Propagowanie zakupu pojazdów elektrycznych zgodnych z dobrym standardem żywotności 
baterii, mając na uwadze przystępność cenową dla gospodarstw domowych, oraz 
promowanie (wspólnego) korzystania z takich pojazdów, a także inwestycji w niezbędną 
infrastrukturę ładowania oraz inwestycji w rozwój innych niezanieczyszczających 
technologii dla pojazdów, które trudno zelektryfikować (Panel 3 – zalecenie 38) 

4. Rozwój szybkiego internetu i sieci komórkowej na obszarach wiejskich i wyspiarskich 
(Panel 3 – zalecenie 36) 

5. Ulepszenie istniejącej infrastruktury transportowej z ekologicznego punktu widzenia (Panel 
3 – zalecenie 37) 

6. Wymóg programów rozwoju obszarów miejskich dla „bardziej ekologicznych” miast o 
niższej emisji, ze specjalnymi strefami wolnymi od samochodów w miastach, bez szkody 
dla obszarów handlowych (Panel 3 – zalecenie 6) 

7. Poprawa infrastruktury rowerowej oraz zapewnienie dalszych praw i zwiększonej ochrony 
prawnej rowerzystom i pieszym, w tym w razie wypadków z udziałem pojazdów 
silnikowych, zagwarantowanie bezpieczeństwa drogowego i zapewnienie szkoleń w 
zakresie przepisów ruchu drogowego (Panel 3 – zalecenie 4) 

8. Uregulowanie wydobywania kryptowalut przy zużyciu ogromnej ilości energii elektrycznej 
(wielojęzyczna platforma cyfrowa) 

 

5. Propozycja: Zrównoważona konsumpcja, zrównoważone opakowania i produkcja 

Cel: Poprawa wykorzystania materiałów i zarządzania nimi w UE, aby osiągnąć bardziej 

zamknięty obieg, większą autonomię i mniejszą zależność. Budowanie gospodarki o obiegu 

zamkniętym poprzez promowanie zrównoważonych produktów i produkcji w UE. 

Zapewnienie zgodności wszystkich produktów wprowadzanych na rynek UE ze wspólnymi 

normami środowiskowymi UE: 

Środki: 

1. Bardziej rygorystyczne i zharmonizowane normy produkcji w UE oraz przejrzysty system 
etykietowania wszystkich produktów sprzedawanych na rynku UE w odniesieniu do ich 
zrównoważonego charakteru / śladu środowiskowego, a także długowieczności, przy użyciu 
kodu QR i oznakowania ekologicznego lub cyfrowego paszportu produktu (Panel 3 – 
zalecenia 8, 13, 20, 21, Panel 1 – zalecenie 16, Panel 4 – zalecenie 13) 
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2. Przegląd globalnych łańcuchów dostaw, w tym w produkcji rolnej, w celu zmniejszenia 
zależności Unii od eksportu i skrócenia łańcuchów (wielojęzyczna platforma cyfrowa) 

3. Dalsze unikanie odpadów poprzez ustalenie celów w zakresie zapobiegania powstawaniu 
odpadów i ich ponownego użycia oraz ustanawianie norm jakości dla systemów sortowania 
odpadów (debata w grupie roboczej, zalecenie FR) 

4. Stopniowe wycofywanie niezrównoważonej formy opakowań, uregulowanie opakowań 
bezpiecznych dla środowiska i unikanie marnowania materiału w opakowaniach poprzez 
zachęty finansowe i kary oraz inwestowanie w badania nad alternatywami (Panel 3 – 
zalecenia 15, 25, Panel 1 – zalecenie 12, Panel 4 – zalecenie 16) 

5. Wprowadzenie ogólnounijnego systemu zwrotu kaucji za opakowania i zaawansowanych 
norm dotyczących pojemników (Panel 3 – zalecenia 22, 23, wielojęzyczna platforma 
cyfrowa)   

6. Zainicjowanie unijnej platformy wiedzy na temat długotrwałego i zrównoważonego 
korzystania z produktów i ich naprawiania, zawierającej między innymi informacje 
udostępniane przez organizacje konsumenckie (Panel 3 – zalecenie 20) 

7. Wprowadzenie środków mających na celu rozwiązanie problemu przedwczesnego (w tym 
celowego) postarzania produktów, zapewnienie dłuższych gwarancji, promowanie prawa do 
naprawy i zapewnienie dostępności kompatybilnych części zamiennych (Panel 3 – zalecenie 
20, zalecenia FR, DE, Panel 1 – zalecenie 14) 

8. Ustanowienie rynku surowców wtórnych, również poprzez uwzględnienie wymogów 
dotyczących procentowej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu i zachęcanie do 
rzadszego wykorzystywania surowców pierwotnych (debata w grupie roboczej) 

9. Szybkie wdrożenie ambitnej strategii na rzecz zrównoważonego włókiennictwa i 
ustanowienie mechanizmu zapewniającego konsumentom świadomość, że produkt spełnia 
kryteria zrównoważonego rozwoju (Panel 3 – zalecenie 28, debata w grupie roboczej)  

10. Podjęcie działań unijnych, które zachęcą konsumentów do dłuższego korzystania z 
produktów i im to umożliwią (Panel 3 – zalecenie 20) 

11. Podniesienie norm środowiskowych i egzekwowanie zgodności z przepisami dotyczącymi 
wywozu odpadów zarówno w obrębie UE, jak i do państw trzecich (Panel 4 – zalecenie 15, 
wielojęzyczna platforma cyfrowa) 

12. Wprowadzenie środków ograniczających reklamę produktów szkodliwych dla środowiska, 
wprowadzenie obowiązkowego zastrzeżenia prawnego dla produktów, które są szczególnie 
szkodliwe dla środowiska (Panel 3 – zalecenie 22) 

13. Bardziej rygorystyczne normy produkcji i uczciwe warunki pracy w łańcuchu produkcji i 
całym łańcuchu wartości (Panel 3 – zalecenie 21) 

 

6. Propozycja: Informowanie, świadomość, dialog i styl życia 

Cel: Wspieranie wiedzy, świadomości, edukacji i dialogu na temat środowiska, zmiany 

klimatu, wykorzystania energii i zrównoważonego rozwoju: 

Środki: 

1. Stworzenie interaktywnej platformy zawierającej zweryfikowane i regularnie aktualizowane 
informacje naukowe o środowisku (Panel 3 – zalecenie 33)  

2. Wspieranie kampanii informacyjnych na temat ekologii, w tym długoterminowej kampanii 
unijnej na rzecz zrównoważonej konsumpcji i stylu życia (zalecenia DE, NL, FR, Panel 3 – 
zalecenie 7) 
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3. Promowanie i ułatwianie dialogu i konsultacji między wszystkimi szczeblami 
podejmowania decyzji, zwłaszcza z młodzieżą i szczeblem lokalnym (zalecenia DE, NL, 
FR, Panel 3 – zalecenia 27, 35, dyskusja plenarna) 

4. Opracowanie przez Unię, z udziałem państw członkowskich, wspólnej europejskiej karty 
poświęconej kwestiom środowiskowym, która będzie podnosić świadomość środowiskową 
wszystkich obywateli (Panel 3 – zalecenie 7) 

5. Zapewnienie kursów edukacyjnych i materiałów dydaktycznych dla wszystkich w celu 
zwiększenia wiedzy na temat klimatu i zrównoważonego rozwoju oraz umożliwienia 
uczenia się przez całe życie na tematy środowiskowe (Panel 1 – zalecenia 15, 35, Panel 3 – 
zalecenie 24, debata w grupie roboczej) 

6. Włączenie produkcji żywności i ochrony różnorodności biologicznej do systemu edukacji, 
w tym przewaga nieprzetworzonej żywności nad żywnością przetworzoną, promowanie 
ogrodów szkolnych, dotowanie miejskich projektów ogrodniczych i upraw pionowych.  
Rozważenie obowiązkowego wprowadzenia w szkołach nauczania na temat 
bioróżnorodności poprzez podnoszenie poziomu wiedzy na ten temat poprzez kampanie 
medialne i zachęcanie do organizowania w całej Unii konkursów na ten temat (konkursy dla 
społeczności lokalnych) (Panel 3 – zalecenie 5, Panel 1 – zalecenie 18) 

7. Wzmocnienie roli i działań Unii w dziedzinie środowiska i edukacji poprzez rozszerzenie 
kompetencji Unii w dziedzinie edukacji na temat zmiany klimatu i środowiska oraz 
rozszerzenie zakresu podejmowania decyzji większością kwalifikowaną w kwestiach 
określonych jako leżące we wspólnym europejskim interesie, takich jak środowisko 
(zalecenia FR) 

8. Promowanie odżywiania się na bazie roślin przez wzgląd na ochronę klimatu i zachowanie 
środowiska (wielojęzyczna platforma cyfrowa) 

  


