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Przegląd nowych wyzwań stojących przed KE

Komisja Europejska przedstawiła przegląd najważniejszych wyzwań, 

którymi w najbliższym czasie zajmie się pod przewodnictwem nowo 

wybranej Przewodniczącej Urszuli von der Leyen. Zasadniczym 

wyzwaniem jest Europejski zielony ład, który obejmie następujące 

elementy:

• neutralność klimatyczna do 2050 r., zaś do 2030 r. redukcja emisji o 

55%, 

• rozszerzenie ETS, podatek od emisji dwutlenku węgla i pakt 

klimatyczny;

• nowy fundusz sprawiedliwej transformacji;

• plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy, strategia 

ekologicznego finansowania i przekształcenia EBI w europejski 

bank klimatyczny;

• Strategia różnorodności biologicznej na 2030 r. (kontekst 

Konferencji Stron. Konwencji o różnorodności biologiczne, która 

odbędzie się w 2020 r);

• ambicje w zakresie zerowego zanieczyszczenia;

• nowy plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

• dokonania globalne w zakresie tworzyw sztucznych jednorazowego 

użytku 

• nowa inicjatywa w zakresie mikroplastików.



Porządek obrad 

Głównymi punktami porządku obrad były:

o Przygotowanie programów na lata 2021-2027 (sesja 1)

o Polityka wodna i polityka spójności (sesja 2)



Sesja 1- Przygotowanie programów na lata 2021–2027

Przygotowanie negocjacji

• Komisja Europejska przedstawiła stan przygotowań w zakresie 

umów partnerstwa oraz programów operacyjnych, w szczególności 

omówiono to, co wydarzyło się od publikacji raportów krajowych 

dotyczących semestru 2019 (z załącznikiem D) oraz sposób 

przygotowywania się Komisji do nieformalnego dialogu.

• Komisja wskazała, że należy wyciągnąć wnioski z poprzednich 

negocjacji, w szczególności w zakresie przyspieszenia 

programowania i przyjęcia pakietu legislacyjnego na pf 2021–2027, 

aby nie opóźniać wdrażania NPF. 

• Wskazano także na konieczność terminowego przygotowania SEA.



Stosowanie dyrektywy SEA do programów 

współfinansowanych w latach 2021–2027

• Komisja wyjaśniła, na jakich warunkach przeprowadzenie SEA dla 

programów współfinansowanych jest obowiązkowe (sektory i 

ustanowienie ram dla przyszłych projektów OOŚ lub wpływ na 

obszary / gatunki chronione).



Warunki podstawowe (wcześniej „ex-ante”)

• Komisja przekazała informacje na temat procesu oceny spełnienia 

warunków podstawowych.

• Komisja wskazała, że w nowym okresie programowania spełnienie 

warunków umożliwi składanie wniosków o płatność w odniesieniu 

do danego celu szczegółowego. Nie będą miały zastosowania plany 

działania, a warunki będą musiały być spełnione przez cały okres 

wdrażania.  



Warunki podstawowe w obszarze środowiska

• Trzy warunki podstawowe dotyczą bezpośrednio środowiska:

• Warunek podstawowy 2.5: Promowanie zrównoważonego 

zarządzania zasobami wodnymi - zaktualizowane plany 

inwestycyjne w sektorach gospodarki wodnej i ściekowej.

• Warunek podstawowy 2.6: Promowanie przejścia na gospodarkę o 

obiegu zamkniętym - zaktualizowane plany gospodarowania 

odpadami.

• Warunek podstawowy 2.7: Promowanie zielonej infrastruktury w 

środowisku miejskim i ograniczenie zanieczyszczenia - Ramy 

działań priorytetowych dla niezbędnych działań ochronnych 

obejmujących współfinansowanie unijne.

• Komisja potwierdziła, że nie będzie żadnych wytycznych, ale jest 

gotowa odpowiedzieć na pytania po ich szczegółowym 

sformułowaniu. Strona polska zadała pytanie dotyczące możliwości 

finansowania w ramach NPF zadań z zakresu gospodarki wodno-

ściekowej dla aglomeracji poniżej 10 000 RLM. 



Sesja 2 - Polityka wodna i polityka spójności

• Komisja przedstawiła stan realizacji inwestycji wodnych w latach 

2014–2020 i podkreśliła priorytety Komisji dotyczące inwestycji 

wodnych w ramach polityki spójności w okresie po 2020 r.

• Następnie przedstawiono informację na temat przeglądu i bieżącej 

oceny polityki wodnej UE i potrzeb inwestycyjnych w sektorze 

wodnym - Główne wyniki badania WE / OECD

• Ponadto, KE przedstawiła informację na temat najnowszych działań 

w sektorze wodnym na poziomie UE, w szczególności w zakresie 

bieżącej kontroli efektywności wdrażania ramowej dyrektywy 

wodnej i dyrektywy powodziowej oraz dyrektywy w sprawie 

ścieków komunalnych, a także na temat prac dotyczących zmiany  

dyrektywy w sprawie wody pitnej jak również omówiła wniosek 

dotyczący rozporządzenia w sprawie ponownego wykorzystania 

wody (recykling wody). 

• Poinformowano także o głównych wnioskach z badania OECD 

dotyczącego oceny potrzeb inwestycyjnych państw członkowskich i 

możliwości finansowania zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania 

ścieków komunalnych. 



Sesja 2 - Polityka wodna i polityka spójności

• Studia przypadków - Grecja i Litwa

• Przedstawiono przykład Grecji, które która realizuje projekt 

budowania zdolności instytucjonalnych z pomocą KE, którego 

celem jest opracowanie skutecznej struktury zarządzania w 

sektorze wodno-ściekowym.

• Następnie przedstawiono prezentację dotyczącą inwestycji w sektor 

gospodarki wodnej na Litwie.

• Tematem ostatniej prezentacji w tej sesji był projekt Interreg Europe 

AQUARES  dotyczący ponownego wykorzystania wody w 

kontekście miejskim.
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