
Środowisko

W 2050 r. obywatele cieszą się dobra jakością życia 
z uwzględnieniem ekologicznych ograniczeń planety. Nasz 
dobrobyt i zdrowe środowisko wynikają z innowacyjnej, 
obiegowej gospodarki, w której nic się nie marnuje, zaso-
bami naturalnymi gospodaruje się w sposób zrównowa-
żony, a różnorodność biologiczna jest chroniona, ceniona 
i przywracana w sposób zwiększający odporność społe-
czeństwa. Niskoemisyjny wzrost już dawno oddzielono od 
zużycia zasobów, wyznaczając drogę dla bezpiecznego 
i zrównoważonego społeczeństwa globalnego.

Siódmy ogólny unijny program działań w zakresie środowiska naturalnego do 2020 r. 

Dobra jakość życia z uwzględnieniem 
ograniczeń naszej planety 
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Od połowy lat 70. XX wieku polityka środowiskowa UE jest oparta na progra-
mach działań definiujących cele priorytetowe, które mają zostać osiągnięte 
w wyznaczonych okresach. Obecny, siódmy z kolei program obejmujący okres 
do 2020 r. został przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej 
w listopadzie 2013 r. 

Celem tego unijnego programu w zakresie środowiska naturalnego (EAP) jest 
wzmocnienie wysiłków na rzecz ochrony kapitału naturalnego, zdrowia i do-
brostanu społecznego oraz stymulowanie rozwoju i innowacji opartych na za-
sobooszczędnej, niskoemisyjnej gospodarce przy uwzględnieniu naturalnych 
ograniczeń naszej planety. 

Wspólna strategia wyznacza kierunki przyszłych działań instytucji unijnych 
i państw członkowskich, które razem ponoszą odpowiedzialność za wdrożenie 
i realizację celów priorytetowych. 

Program jest oparty na następującej długofalowej wizji: 



1. ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego Unii,
2. przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną,
3.  ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem problemami i zagrożeniami dla ich 

zdrowia i dobrostanu,
4.  maksymalizacja korzyści płynących z prawodawstwa Unii w zakresie środowiska poprzez lepsze 

wdrażanie tego prawodawstwa,
5. doskonalenie wiedzy i bazy dowodowej unijnej polityki w zakresie środowiska, 
6.  zabezpieczenie inwestycji na rzecz polityki w zakresie środowiska i klimatu oraz uwzględnienie 

kosztów ekologicznych wszelkich rodzajów działalności społecznej,
7. lepsze uwzględnianie problematyki środowiska i większa spójność polityki,
8. wspieranie zrównoważonego charakteru miast w Unii,
9.  zwiększenie efektywności Unii w podejmowaniu międzynarodowych wyzwań związanych  

ze środowiskiem i klimatem.

Program obejmuje dziewięć celów priorytetowych oraz następujące działania, które UE musi podjąć w celu ich 
zrealizowania do 2020 r.:
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Priorytety tematyczne 
Program określa trzy obszary priorytetowe, w których należy podjąć więcej 
działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zwiększenia od-
porności ekologicznej, przyspieszenia zasobooszczędnego rozwoju 
niskoemisyjnego oraz ograniczenia zagrożeń dla zdrowia i dobro-
stanu ludzi spowodowanych zanieczyszczeniem, substancjami chemicz-
nymi i zmianą klimatu. 

1. Pierwszy obszar działań dotyczy kapitału naturalnego – od żyznych 
gleb i wydajnych gruntów i mórz po świeżą wodę i czystą powietrze – oraz 
wspierającej go bioróżnorodności. Kapitał naturalny obejmuje ważne kwe-
stie, takie jak zapylanie roślin, naturalna ochrona przed powodziami i regula-
cja klimatu. Unia Europejska zobowiązała się do powstrzymania utraty bio-
różnorodności oraz osiągnięcia dobrego stanu wód i środowiska morskiego 
w Europie. Ponadto wprowadzono prawnie wiążące instrumenty umożliwia-
jące zrealizowanie tych celów, takie jak ramowa dyrektywa wodna, dyrekty-
wa w sprawie jakości powietrza oraz dyrektywy w sprawie ochrony siedlisk 
i dzikiego ptactwa, wraz z odpowiednim wsparciem finansowym i technicz-
nym. Niestety nasze środowisko jest pod dużą presją. Unia Europejska nadal 
traci bioróżnorodność i zmaga się z degradacją wielu ekosystemów, zatem 
niezbędne są większe wysiłki w tym zakresie. 

Program działań w zakresie środowiska jest wyrazem zobowiązań UE, władz 
państwowych i zainteresowanych stron zmierzających do szybszej realiza-
cji celów dotyczących strategii ochrony różnorodności biologicznej 
na okres do 2020 r. i planu działania na rzecz ochrony zasobów 
wodnych Europy. Ponadto istnieją zagadnienia, które wymagają dalszych 

działań na poziomie unijnym i krajowym, takie jak ochrona gleby oraz zrów-
noważone użytkowanie gruntów i lasów. Program podkreśla konieczność 
podjęcia skuteczniejszych wysiłków na rzecz ochrony mórz i oceanów oraz 
stad ryb, a także ograniczenia ilości odpadów morskich. 

2. Drugi obszar działań dotyczy warunków, które ułatwią przekształcenie 
UE w zasobooszczędną gospodarkę niskoemisyjną. Obszar ten wyma-
ga podjęcia następujących działań: 

•  pełna realizacja pakietu klimatyczno-energetycznego w celu osią-
gnięcia celów 20-20-20 oraz uzgodnienie dalszych etapów rozwoju 
polityki klimatycznej po roku 2020, 

•  znaczna poprawa efektywności ekologicznej produktów w całym 
okresie ich eksploatacji, 

•  ograniczenie wpływu konsumpcji na środowisko, między innymi 
przez zmniejszenie ilości odpadów żywnościowych i zrównoważone 
wykorzystanie biomasy. 

Program kładzie szczególny nacisk na zamianę odpadów w zasoby 
za pomocą takich działań, jak prewencja, ponowne wykorzystywanie 
i recykling oraz rezygnacja z nieoszczędnych i szkodliwych praktyk (na przy-
kład składowania śmieci na wysypiskach). Coraz więcej regionów w Europie 
jest dotkniętych problemami z niedoborem wody, spowodowanymi między 
innymi zmianą klimatu. Konieczne jest zatem podjęcie dalszych działań na 
rzecz bardziej efektywnego gospodarowania zasobami wody. 

W związku z rosnącymi cenami i ograniczoną niedostępnością zasobów natu-
ralnych oraz zależnością od importu konkurencyjność Europy i jej zdolność do 
zrównoważonego rozwoju będą zależeć od poprawy efektywności wykorzy-
stania zasobów w całej gospodarce. Unijny program działań na rzecz środowi-
ska naturalnego wzywa do określenia wskaźników i celów dotyczących 
wydajnego gospodarowania zasobami, które będą wskazówkami dla 
osób podejmujących decyzje w sektorach publicznym i prywatnym.

Korzyści z zasobooszczędnej gospodarki są odczuwalne w wielu sektorach. 
Dotyczy to zwłaszcza segmentu technologii i usług związanych ze 
środowiskiem, gdzie zatrudnienie rośnie w tempie 3 % rocznie. Prognozuje 
się, że wartość globalnego rynku ekologicznego, obecnie wycenianego na 
bilion dolarów, podwoi się w ciągu najbliższych 10 lat. Jest to dobra wia-
domość dla europejskich firm, które już teraz zajmują czołową na świecie 
pozycję w dziedzinie recyklingu i energooszczędności. 

3. Trzeci kluczowy obszar działań obejmuje wyzwania dotyczące zdrowia 
i dobrostanu ludzi, takie jak zanieczyszczenie powietrza i wody, nadmierny 
hałas i toksyczne chemikalia. 
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1  Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zasada ostrożności ma na celu zapewnienie 
wyższego poziomu ochrony środowiska przez prewencyjne podejmowanie decyzji w przypadku ryzyka: 
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l32042_pl.htm 

Według Światowej Organizacji Zdrowia czynniki środowiskowe mogą być 
przyczyną nawet 20% zgonów w Europie. Już obecnie w Europie obowiązu-
ją wysokie standardy dotyczące jakości powietrza, ale w wielu miastach za-
nieczyszczenia przekraczają dopuszczalne poziomy. Unijny program działań 
na rzecz środowiska określa zobowiązania w zakresie wdrażania istniejącego 
prawodawstwa oraz dalszego ograniczenia zanieczyszczeń powietrza i hałasu. 
Program definiuje również długofalową wizję środowiska nietoksycznego 
i proponuje sposoby wyeliminowania zagrożeń związanych ze stosowaniem 
chemikaliów w produktach i preparatach chemicznych, zwłaszcza tych zakłó-
cających działanie układu endokrynologicznego. Bardziej przewidywalne 
ramy i zwiększone inwestycje w wiedzę mają jednocześnie zachęcać do 
innowacji i opracowywania bardziej zrównoważonych rozwiązań. 

4. Skuteczniejsze wdrożenie istniejącego prawodawstwa zapewni wiele 
korzyści. Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Komisji Europej-
skiej w 2012 r. wskazują, że pełne wdrożenie przepisów UE w sprawie od-
padów pozwoliłoby do roku 2020 zaoszczędzić 72 mld euro rocznie, zwięk-
szyć obroty sektora gospodarowania odpadami i recyklingu o 42 mld euro, 
a liczba nowych miejsc pracy sięgnęłaby 400 tysięcy. Poza korzyściami dla 
środowiska naturalnego właściwe wdrożenie prawodawstwa UE może za-
pewnić równe szanse i możliwości dotyczące zrównoważonych inwestycji 
na jednolitym rynku. 

Unijny program działań w zakresie środowiska uwzględnia ważną rolę 
większego publicznego dostępu do informacji dla lepszego zrozumienia 
kwestii środowiskowych przez ludzi i łatwiejszego wprowadzania uspraw-
nień związanych ze środowiskiem naturalnym. Program przewiduje też 
udoskonalenie systemu inspekcji i nadzoru, a także rozszerzenie dostępu 
do instytucji wymiaru sprawiedliwości w obszarze środowiska naturalnego. 

5. Badania naukowe oraz monitorowanie i zgłaszanie postępów w zakresie 
ochrony środowiska przyczyniają się do lepszego zrozumienia zagadnień 
ekologicznych. Uzyskana w ten sposób baza wiedzy powinna być łatwiej 
dostępna dla obywateli i decydentów, aby umożliwić dalsze wykorzysty-
wanie informacji o stanie środowiska naturalnego. Jednocześnie podejście 
UE do kształtowania polityki w tym zakresie będzie opierać się na zasadzie 
ostrożności1.

Obecny stan wiedzy wskazuje, że konieczne jest podjęcie natychmiastowych 
działań w takich dziedzinach, jak zmiana klimatu, wymieranie gatunków, 
progi środowiskowe i nieodwracalne progi zmian ekologicznych. Problemy 
te są jednak złożone, zatem opracowanie najbardziej efektywnych sposo-
bów wymaga lepszego zrozumienia tych zagadnień. Unijny program działań 
w  zakresie środowiska ma na celu sprostanie tym wyzwaniom przez popra-
wę sposobów zbierania danych i innych informacji, zarządzania nimi i korzy-
stania z nich w całej Unii Europejskiej, inwestowanie w badania pozwalające 
na uzupełnienie luk w wiedzy oraz opracowanie bardziej systemowego 
podejścia do nowych i powstających zagrożeń.

6. W celu zrealizowania celów określonych przez program potrzebne będą 
odpowiednie inwestycje oraz innowacyjne produkty, usługi i zasady opra-
cowane przez podmioty publiczne i prywatne. Warunkiem osiągnięcia 
tych założeń jest właściwe uwzględnienie wpływu na środowisko. Ponadto 
sygnały rynkowe muszą odzwierciedlać prawdziwy koszt środowiskowy. 
Wymaga to między innymi bardziej systematycznego stosowania zasady 
„zanieczyszczający płaci”, wycofywania dotacji na projekty szkodliwe dla 
środowiska, przeniesienia obciążeń podatkowych z pracy na zanieczysz-
czenia oraz działań na rzecz rozwoju rynku towarów i usług związanych ze 
środowiskiem. Program wzywa na przykład do przeznaczenia co najmniej 
20% budżetu UE na lata 2014–2020 na unikanie skutków zmiany klima-
tu i dostosowanie się do niej. Przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają 
korzyści z innowacji ekologicznych, stosowania nowych technologii, moni-
torowania wpływu działalności na środowisko oraz ujawniania inwestorom 
i klientom informacji o ochronie środowiska w rocznych sprawozdaniach. 
Unijny program działań w zakresie środowiska wskazuje sposoby realizacji 
tych zadań. 

7. Czwartym sprzyjającym czynnikiem jest uwzględnienie kwestii ochrony 
środowiska w innych obszarach, takich jak polityka regionalna, rolnictwo, 
rybołówstwo, energia i transport. Systematyczne ocenianie wpływu tych ini-
cjatyw politycznych na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę oraz pełne 
wdrożenie ustawodawstwa dotyczącego oceny oddziaływania na środo-
wisko ułatwią podejmowanie właściwych decyzji oraz spójne realizowanie 
polityki, co zapewni wiele dalszych korzyści. 

Solidne podstawy   
Nowy program unijny zawiera sprzyjające ramy prawne ułatwiające re-
alizację czterech kolejnych celów priorytetowych: skuteczniejszego wdra-
żania prawodawstwa, lepszego informowania przez powiększenie bazy 
wiedzy, większych i bardziej racjonalnych inwestycji na rzecz środowiska 
oraz pełnego uwzględnienia wymagań i kwestii środowiskowych w innych 
politykach.
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Łącza
Więcej informacji na temat ogólnego unijnego programu działań w zakre-
sie środowiska naturalnego do 2020 r. można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm

Szczegółowe informacje o politykach i działaniach są również dostępne 
w witrynie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska:

http://ec.europa.eu/environment/index_pl.htm

Wyzwania lokalne, regionalne  
i ogólnoświatowe
8. Pierwszym z nich jest ułatwienie miastom bardziej zrównoważonego 
rozwoju. Europa jest gęsto zaludniona, a do roku 2020 80 % obywateli bę-
dzie mieszkać w miastach lub w pobliżu. Miasta często zmagają się z po-
dobnymi trudnościami, takimi jak zanieczyszczone powietrze, duże natężenie 
hałasu, wysoki poziom emisji gazów cieplarnianych, niedobór wody i znaczna 
ilość odpadów. Rozwiązanie tych problemów wymaga współpracy. Z tego 
powodu unijny program działań w zakresie środowiska będzie promo-
wał i wspierał inicjatywy związane z innowacyjnością i wymianą 
najlepszych praktyk w miastach. Zgodnie z tymi założeniami do 
2020 r. większość miast w UE wdroży zasady zrównowa-
żonego planowania i projektowania obszarów miejskich, 
korzystając w tym celu z funduszy Unii Europejskiej.

9. Ostatni priorytet dotyczy bardziej ogólnych wyzwań 
globalnych. Znaczną część celów priorytetowych programu 
EAP można zrealizować tylko we współpracy z państwami 
partnerskimi lub w ramach strategii globalnej. Unia Europejska 
i państwa członkowskie zamierzają bardziej zaangażować się 
we współpracę z międzynarodowymi partnerami na rzecz przy-
jęcia celów dotyczących zrównoważonego rozwoju w związku 
z konferencją Rio+20. Program proponuje również zajęcie się kolej-
nymi działaniami, które umożliwią ograniczenie oddziaływania na śro-
dowisko poza granicami UE. Nadrzędnym celem programu jest bowiem 
hasło „Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety”. 
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