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Ósmy unijny program działań w zakresie 
środowiska 

Program działań w zakresie środowiska (EAP) zapewnia ramy ogólnego rozwoju unijnej polityki ochrony 
środowiska. Określa także priorytety oraz długoterminową wizję i cele, dzięki czemu wpływa na kształt strategii 
politycznych. W październiku 2020 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący decyzji w sprawie ogólnego unijnego 
programu działań w zakresie środowiska do 2030 r. Program ten ma być kontynuacją 7. EAP, który wygasł pod 
koniec 2020 r. Parlament Europejski ma głosować nad tym wnioskiem w lipcu 2021 r. Ustali tym samym swoje 
stanowisko w perspektywie rozmów trójstronnych. 

Kontekst 
Jak wynika ze sprawozdania Europejskiej Agencji Środowiska na temat stanu środowiska UE stoi przed 
niecierpiącymi zwłoki i bezprecedensowymi wyzwaniami środowiskowymi. Nie osiągnie swoich celów na 
2030 r. ani długoterminowej wizji „dobrego życia z uwzględnieniem ograniczeń planety”, jeżeli nie zwiększy 
i nie przyspieszy w ciągu najbliższych dziesięciu lat działań w zakresie zapobiegania utracie różnorodności 
biologicznej, skutków zmiany klimatu i nadmiernego zużywania zasobów naturalnych. 

Wniosek Komisji Europejskiej 
Z wniosku wynika, że w 8. EAP utrzymana zostanie wizja „dobrego życia z uwzględnieniem graniczeń 
planety” do 2050 r. Jednocześnie przewidziano w nim przyspieszenie przejścia UE na neutralną dla klimatu, 
zasobooszczędną i czystą gospodarkę regeneracyjną. Opiera się on na celach dotyczących środowiska i 
klimatu, które zostały określone w Europejskim Zielonym Ładzie i stanowią ramy ich osiągnięcia. W wniosku 
określono sześć priorytetowych celów tematycznych w dziedzinie neutralności klimatycznej, 
przystosowania się do zmiany klimatu i odporności na nią, gospodarki o obiegu zamkniętym i wzrostu 
regeneracyjnego, środowiska o zerowym poziomie emisji zanieczyszczeń, ochrony i przywrócenia 
różnorodności biologicznej oraz zmniejszenia presji wywieranej przez produkcję i konsumpcję. Komisja 
proponuje skuteczniejsze wdrażanie oraz usprawniony proces monitorowania i przeglądu. Najważniejszą 
inicjatywą są nowe ramy monitorowania. Służą one do pomiaru postępów UE i państw członkowskich w 
osiąganiu celów EAP. Przewidują one w szczególności zestaw kluczowych wskaźników dotyczących stanu 
środowiska, najpilniejszych kwestii i skuteczności podjętych działań. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
15 czerwca 2021 r. parlamentarna Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) przyjęła sprawozdanie w sprawie tego wniosku. Komisja ENVI podkreśliła, 
że cele priorytetowe trzeba osiągnąć najpóźniej do 2030 r. Umocniła także nowy program, tak aby stał się 
on narzędziem zarządzania, które nada kształt unijnej polityce ochrony środowiska, wykraczając poza 
Zielony Ład. Rozszerzyła ona zestaw warunków, od których zależy osiągnięcie celów EAP. Wsparła na 
przykład podejście oparte na zasadzie „zrównoważony rozwój przede wszystkim”. Wymieniła także 
konkretne działania, które służą spełnieniu tych warunków. Komisja ENVI podkreśliła ponadto w 
sprawozdaniu wpływ EAP na utrzymanie i zwiększenie kapitału naturalnego UE oraz na ochronę zdrowia i 
dobrostanu ludzi. Zwróciła także uwagę na to, że Unia potrzebuje zrównoważonej gospodarki dobrobytu, 
która łączy dobrobyt i postęp społeczny ze zdrowym środowiskiem naturalnym. Ósmy EAP powinien 
umożliwić osiągnięcie tej systemowej zmiany i zagwarantować, że transformacja środowiska i klimatu nie 
pozostawi nikogo w tyle. Pomoże także zmniejszyć nierówności. Celem sprawozdania komisji ENVI jest 
włączenie celów zrównoważonego rozwoju, różnorodności biologicznej i celów społecznych do procesu 
europejskiego semestru. Komisja ENVI wzywa w nim również do stopniowego wycofania wszystkich dopłat 
do paliw kopalnych do 2025 r., a następnie wszystkich innych dotacji szkodliwych dla środowiska do 2027 
r. Do końca 2021 r. Komisja powinna przedstawić jedną tabelę wyników, obejmującą też wskaźniki 
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podstawowe, a także opracować do 30 czerwca 2023 r. zestaw wskaźników wykraczających poza PKB. 
Monitorowanie powinno odbywać się co roku, natomiast ocena powinna uwzględniać spójność polityk UE 
z celami EAP oraz koszty działania i braku działania. 
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