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Europejski Zielony Ład 
Europejski Zielony Ład to program zapowiedziany w wytycznych do polityki kolejnej przewodniczącej Komisji 
Europejskiej, Ursuli von der Leyen. Jego celem jest uczynienie z Europy pierwszego kontynentu neutralnego pod 
względem klimatu do 2050 r., przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności przemysłu europejskiego i 
zapewnieniu sprawiedliwego przejścia dla dotkniętych regionów i pracowników. Inne kluczowe elementy to 
ochrona środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej w Europie, strategia „od pola do stołu” na rzecz 
zrównoważonej żywności oraz nowy plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. 
Wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans będzie odpowiedzialny za kierowanie pracami nad 
Europejskim Zielonym Ładem oraz ich koordynację. Oczekuje się, że komunikat Komisji w tej sprawie zostanie 
opublikowany dnia 11 grudnia, przed następnym posiedzeniem Rady Europejskiej, które rozpocznie się 
następnego dnia. Parlament Europejski zaplanował debatę na temat Europejskiego Zielonego Ładu na 
nadzwyczajnej sesji plenarnej w dniu 11 grudnia 2019 r.  

Kontekst 
UE jest zobowiązana do podjęcia działań na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu znacznie 
poniżej 2°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej, zgodnie z porozumieniem paryskim z 2015 roku. 
W listopadzie 2018 r. Komisja przyjęła 'Czystą planetę dla wszystkich’, tj. strategię dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki do 2050 r. W strategii tej analizuje się 
scenariusze długoterminowej dekarbonizacji jako podstawę do debaty na temat przejścia na gospodarkę 
neutralną pod względem emisji. W następstwie strategii Komisji na rzecz czystej planety UE opracuje swoją 
długoterminową strategię niskoemisyjną w ramach porozumienia paryskiego. Rada Europejska zamierza 
sfinalizować swoje wytyczne przed końcem roku, z myślą o przyjęciu i przedłożeniu długoterminowej 
strategii UE sekretariatowi ONZ ws. zmian klimatu na początku roku 2020. Jest to również priorytet obecnej 
fińskiej prezydencji Rady. Zgodnie z poprzednim stanowiskiem Parlamentu Europejskiego zdecydowana 
większość państw członkowskich opowiada się za neutralnością klimatyczną w UE do 2050 r., ale na 
posiedzeniu Rady Europejskiej w czerwcu 2019 r. nie udało się osiągnąć jednomyślnego stanowiska w 
sprawie konkretnej daty.  

Główne kwestie 
Zgodnie z wytycznymi politycznymi przewodniczącej von der Leyen uczynienie z Europy pierwszego 
kontynentu neutralnego pod względem klimatu jest „największym wyzwaniem i największą szansą naszych 
czasów”. Przewodnicząca von der Leyen zamierza przedstawić propozycje dotyczące Europejskiego 
Zielonego Ładu w ciągu pierwszych 100 dni kadencji nowej Komisji. Obejmą one nowe „europejskie prawo 
o klimacie”, wyznaczające cel w zakresie neutralności klimatycznej na rok 2050. Wycena emisji dwutlenku 
węgla jest wymieniana jako kluczowy element, zapewniający wkład każdej osoby i każdego sektora. System 
handlu emisjami zostałby rozszerzony na sektor morski, a przydział bezpłatnych uprawnień dla linii 
lotniczych zostałby stopniowo ograniczony. Przewiduje się dalsze rozszerzanie systemu, obejmujące ruch 
drogowy i budownictwo.  

Nowy Europejski Pakt na rzecz Klimatu powinien połączyć władze regionalne i lokalne, społeczeństwo 
obywatelskie, przemysł i szkoły w celu uzgodnienia zobowiązań w zakresie zmiany zachowań. Polityka 
podatkowa powinna zostać zreformowana zgodnie z ambicjami klimatycznymi, co obejmuje prace nad 
transgranicznym podatkiem od emisji dwutlenku węgla oraz przegląd dyrektywy w sprawie 
opodatkowania energii.  

Europejski Zielony Ład zostałby dostosowany do nowej strategii przemysłowej w celu uczynienia UE 
światowym liderem w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym i czystych technologii oraz 
dekarbonizacji energochłonnych gałęzi przemysłu. Regiony i ludzie najbardziej dotknięci transformacją 
niskoemisyjną otrzymaliby wsparcie w postaci sprawiedliwego mechanizmu przejściowego, który 
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obejmowałby różne fundusze i instrumenty, a także przyciągałby inwestycje prywatne, jak zapowiedziano 
w przemówieniu Ursuli von der Leyen w Parlamencie Europejskim w dniu 27 listopada 2019 r. 

Zgodnie z wytycznymi rekordowe kwoty środków publicznych powinny być inwestowane w 
zaawansowane badania i innowacje, uzupełnione strategią na rzecz ekologicznego finansowania oraz 
planem inwestycyjnym na rzecz zrównoważonej Europy, który wspierałby 1 trylion euro inwestycji 
publicznych i prywatnych w ciągu następnej dekady w całej UE. Części Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego powinny stać się europejskim bankiem klimatycznym. 

Komisja Ursuli von der Leyen stawia sobie również bardziej ambitne cele w zakresie redukcji emisji do 2030 
r., zarówno w UE, jak i na arenie międzynarodowej. Nowa przewodnicząca Komisji pragnie, by UE 
poprowadziła międzynarodowe negocjacje w celu zwiększenia ambicji innych głównych emitentów do 
2021 r., zobowiązała się też do przedstawienia kompleksowego, odpowiedzialnego planu zwiększenia celu 
Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji do 2030 r. z 40 do 55%. Plan ten powinien zapewnić równe 
szanse i stymulować innowacyjność, konkurencyjność i zatrudnienie w oparciu o oceny skutków 
społecznych, gospodarczych i środowiskowych. 

Nowy plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym promowałby zrównoważone wykorzystanie 
zasobów, zwłaszcza w sektorach zasobochłonnych i mających duży wpływ na środowisko, takich jak 
przemysł włókienniczy i budownictwo. Europa powinna być liderem w kwestii tworzyw sztucznych 
jednorazowego użytku i rozszerzyć walkę z odpadami plastikowymi na mikrodrobiny plastiku. 

Kolejnym celem jest włączenie różnorodności biologicznej do wszystkich obszarów polityki oraz 
opracowanie strategii na rzecz różnorodności biologicznej na rok 2030. Europa powinna przewodzić światu 
na Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej w 2020 r. Dalsze elementy Europejskiego 
Zielonego Ładu obejmują dążenie UE do osiągnięcia zerowej emisji zanieczyszczeń w celu ochrony zdrowia 
obywateli oraz nową strategię „od pola do stołu” na rzecz zrównoważonej żywności.  

Zgodnie z pismem określającym zadania wiceprezesa Fransa Timmermansa powierza mu się zadania 
wyznaczenia strategicznego kierunku oraz przewodniczenia grupie komisarzy ds. Europejskiego Zielonego 

Inicjatywy zapowiedziane w wytycznych politycznych 
Wnioski ustawodawcze 

• Europejskie prawo o klimacie, zapisujące w porządku prawnym cel neutralności klimatycznej do 2050 r. 
• Wniosek dotyczący rozszerzenia systemu handlu emisjami na sektor morski oraz stopniowego 

ograniczenia przydziału bezpłatnych uprawnień dla linii lotniczych; oraz dalsze rozszerzanie systemu, 
obejmujące ruch drogowy i budownictwo 

• Transgraniczny podatek od emisji dwutlenku węgla 
• Zmiana dyrektywy w sprawie opodatkowania energii 

Strategie i plany działania 

• Nowa strategia przemysłowa 
• Strategia zielonego finansowania oraz plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy 
• Kompleksowy plan zwiększenia celu UE w zakresie redukcji emisji do 2030 r. do 55%. 
• Strategia „od pola do stołu” dotycząca zrównoważonej żywności w całym łańcuchu wartości 
• Przekrojowa strategia ochrony zdrowia obywateli przed degradacją środowiska i jego zanieczyszczeniem 
• Strategia w zakresie różnorodności biologicznej na rok 2030 
• Nowy plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym; rozwiązanie problemu mikrodrobin 

plastiku 

Instrumenty finansowe 

• Nowy Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 
• Propozycja przekształcenia części Europejskiego Banku Inwestycyjnego w europejski bank klimatyczny 

Inicjatywy o charakterze nieustawodawczym 

• Europejski Pakt na rzecz Klimatu 
• Przewodzenie światu na Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej w 2020 r.  
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Ładu. Oprócz kwestii wymienionych w wytycznych politycznych ma on pracować nad zmniejszeniem śladu 
węglowego sektora transportu oraz nad zadbaniem o to, by gospodarka morska przyczyniała się do 
realizacji celów klimatycznych. 

Podczas wysłuchania przed Komisją Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego (ENVI) w dniu 8 października 2019 r. 
wiceprzewodniczący Timmermans obiecał strategię dotyczącą wodoru i strategię ponownego zalesiania 
oraz zobowiązał się do pracy na rzecz systemu gwarantującego konsumentom, że importowane produkty 
nie powodują wylesiania. Jeżeli chodzi o transport, wiceprzewodniczący Timmermans pragnie, by Europa 
miała najlepszy system transportowy na świecie. Obejmowałby on samochody bezemisyjne i czysty 
transport publiczny. Popierał on już biopaliwa trzeciej generacji i inwestycje w koleje. W związku z 
rolnictwem obiecał też pracować na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt.  

Odsyłacze 
Wysłuchania kandydatów na komisarzy: Frans Timmermans – wiceprzewodniczący: Europejski Zielony Ład, 
EPRS, Parlament Europejski, wrzesień 2019 r. 
Zobowiązania podjęte podczas przesłuchania Fransa Timmermansa, kandydata na wiceprzewodniczącego 
Komisji – Europejski Zielony Ład, Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia, 
Parlament Europejski, listopad 2019 r. 
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