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Działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju
W odpowiedzi na przyjęcie przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) we wrześniu 2015 r.
celów zrównoważonego rozwoju Komisja Europejska opublikowała w listopadzie 2016 r. komunikat,
którego celem jest pełne włączenie do polityki Unii Europejskiej programu działań ONZ na rzecz
zrównoważonego rozwoju do roku 2030. Oczekuje się, że podczas lipcowej sesji plenarnej
Parlament Europejski przyjmie w tej sprawie rezolucję z własnej inicjatywy.

Kontekst

Podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu 2015 r. światowi przywódcy przyjęli program działań na
rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 w oparciu o milenijne cele rozwoju (uzgodnione w 2000 r.).
Wspomniany program działań opiera się zasadniczo na 17 głównych celach zrównoważonego rozwoju, a
także określonych w ich ramach 169 celach szczegółowych i jego zadaniem jest połączenie trzech wymiarów
zrównoważonego rozwoju: wymiaru gospodarczego, społecznego i środowiskowego. Cele zrównoważonego
rozwoju wiążą się z obowiązkami dla wszystkich krajów na świecie, a ich zakres jest szeroki i obejmuje walkę
z ubóstwem i głodem, zdrowie i dobrostan, równość, edukację, energię, zatrudnienie, przemysł, działania w
dziedzinie klimatu i ochrony środowiska.
Propagowanie zrównoważonego rozwoju zostało zapisane w Traktacie o Unii Europejskiej. Po określeniu
kolejnych strategii zrównoważonego rozwoju w pierwszym dziesięcioleciu XXI w. Komisja Europejska
włączyła tę kwestię do polityki Unii Europejskiej w 2010 r., opracowując strategię „Europa 2020” na rzecz
inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Komunikat Komisji Europejskiej

W odpowiedzi na program działań do roku 2030 Komisja opublikowała w listopadzie 2016 r. komunikat pt.
„Kolejne kroki w kierunku zrównoważonej przyszłości Europy. Europejskie działania na rzecz
zrównoważonego rozwoju”, który ma za zadanie całkowite włączenie celów zrównoważonego rozwoju do
polityki europejskiej oraz ich uwzględnienie w priorytetach obecnej Komisji. Komisja zauważa, że aktualne
strategie polityczne UE obejmują wszystkie 17 celów, zaś fundusze UE, przekazywane przykładowo za
pośrednictwem polityki spójności lub programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji
(Horyzont 2020), przyczyniają się do osiągania celów zrównoważonego rozwoju. Zwraca ona również uwagę
na synergie między celami zrównoważonego rozwoju a dziesięcioma priorytetami przewodniczącego Komisji
Europejskiej Jean-Claude’a Junckera.
W swoim komunikacie Komisja zobowiązuje się również m.in. do uwzględnienia celów zrównoważonego
rozwoju w różnych dziedzinach polityki UE, do składania regularnych sprawozdań na temat postępów UE w
realizacji programu działań do roku 2030, do kontynuowania współpracy z partnerami zewnętrznymi w
zakresie propagowania zrównoważonego rozwoju na całym świecie, do utworzenia platformy skupiającej
wiele zainteresowanych stron, której zadaniem będzie wymiana wzorców w zakresie wdrażania tych celów
na różnych szczeblach, a także do zainicjowania refleksji na temat dalszego rozwoju długoterminowej wizji na
okres po roku 2020.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego

W dniu 22 czerwca 2017 r. parlamentarna Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i
Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) przyjęła sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie działań unijnych na
rzecz zrównoważonego rozwoju. Wzywa ona w nim Komisję, by m.in. przeprowadziła kompleksową ocenę
wszystkich obecnych dziedzin polityki unijnej pod kątem programu działań do roku 2030 oraz by
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przedstawiła szczegółową strategię, narzędzia monitorowania i mechanizmy przeglądu służące osiąganiu
celów zrównoważonego rozwoju. Podkreśla w nim również potrzebę aktywnego zaangażowania wielu
zainteresowanych stron w realizację celów zrównoważonego rozwoju; wzywa UE do dostosowania polityki
zewnętrznej i budżetów publicznych do celów zrównoważonego rozwoju; apeluje, by cele zrównoważonego
rozwoju zostały odzwierciedlone w europejskim semestrze i wieloletnich ramach finansowych na okres po
2020 r., by skupić się na realizacji programu działań do roku 2030. W swym sprawozdaniu komisja ENVI
wydała również zalecenia dotyczące konkretnych kwestii, w tym zmiany klimatu i przejścia na gospodarkę
niskoemisyjną; zrównoważonej produkcji i konsumpcji; ochrony różnorodności biologicznej, wody i gleby;
jakości powietrza; zdrowia; mobilności; rolnictwa; miast; kultury; młodzieży; migracji i ubóstwa.
Debatę na temat sprawozdania zaplanowano na posiedzenie plenarne podczas sesji lipcowej.
Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2017/2009(INI). Komisja przedmiotowo właściwa: ENVI; Sprawozdawca: Seb
Dance, S&D, Wielka Brytania.
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