
Środowisko

Wyzwania dotyczące środowiska nie znają granic. Dlatego też należy zająć się nimi na zasadzie współpracy zarówno w ramach UE, jak 
i z resztą świata.

Ochrona środowiska i promowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego idą ze sobą w parze. Polityka w dziedzinie środowiska może 
odgrywać kluczową rolę w tworzeniu miejsc pracy i stymulowaniu inwestycji. Zielone innowacje mogą być wdrażane i eksportowane, zwięk-
szając konkurencyjność Europy i poprawiając zdrowie i dobrostan Europejczyków.

UE posiada jedne z najbardziej rygorystycznych na świecie norm 
środowiskowych, które chronią przyrodę i jakość życia obywateli, promują 
zieloną gospodarkę oraz prowadzą do oszczędnego i racjonalnego 
wykorzystywania zasobów naturalnych.

Co robi UE?
Siódmy unijny program działań w zakre-
sie środowiska wyznacza kierunek unijnej 
polityki w dziedzinie środowiska do 2020 r. 
i określa, co UE powinna osiągnąć do 2050 r. 
Celem jest życie w środowisku, w którym 
nic się nie marnuje, zasobami naturalnymi 
gospodaruje się w sposób zrównoważony, 
a różnorodność biologiczną chroni się, ceni 
i przywraca.

Działania w ramach programu skoncentro-
wane są na trzech kluczowych obszarach:

 ● ochrona, zachowanie i poprawienie kapi-
tału naturalnego Unii,

 ● przekształcenie Unii w zasobooszczędną, 
zieloną i konkurencyjną gospodar-
kę niskoemisyjną,

 ● ochrona obywateli Unii przed 
związanymi ze środowiskiem pro-
blemami i zagrożeniami dla zdro-
wia i dobrostanu.

UE stara się chronić te zasoby 
 naturalne i powstrzymać wymieranie  
zagrożonych gatunków i siedlisk. 
 Natura 2000 jest siecią chronionych 
obszarów naturalnych w całej Unii, 
na których zrównoważona działal-
ność człowieka może współistnieć 
z rzadkimi i zagrożonymi gatunkami  

i siedliskami. Zanieczyszczenie wody i powie-
trza oraz chemikalia należą do najważniej-
szych dla ludzi problemów środowiskowych. 
Aby chronić ludzi przed związanymi ze środo-
wiskiem presjami i zagrożeniami dla zdrowia 
i dobrostanu, polityka UE ma na celu zagwa-
rantowanie bezpiecznej wody pitnej i wody 
w kąpieliskach, poprawienie jakości powie-
trza, ograniczenie hałasu i zredukowanie lub 
wyeliminowanie skutków stosowania szkodli-
wych chemikaliów.

Jednym z celów planu działania UE dotyczą-
cego gospodarki o obiegu zamkniętym jest 
wykorzystywanie materiałów i zasobów tak 
długo, jak jest to możliwe, oraz opracowy-

wanie produktów, które mają być trwalsze 
i łatwiejsze do ponownego wykorzystania 
i recyklingu. Jednym z fundamentów planu 
działania jest strategia w dziedzinie two-
rzyw sztucznych, której celem jest, aby 
do 2030 r. wszystkie opakowania z tworzyw 
sztucznych w UE nadawały się do ponow-
nego wykorzystania lub recyklingu oraz aby 
tworzywa sztuczne jednorazowego użytku 
były stosowane w sposób ograniczony. Prze-
formowanie cyklu życia produktów pomoże 
gospodarować cennymi zasobami w spo-
sób bardziej zrównoważony, zminimalizo-
wać marnotrawstwo i zmniejszyć zależność 
 Europy od zewnętrznych dostaw surowców.

Problemy związane ze środowi-
skiem nie kończą się na granicach 
UE. W miarę wzrostu liczby ludności 
na świecie UE odgrywa ważną rolę 
w międzynarodowych wysiłkach na 
rzecz promowania zrównoważone-
go rozwoju. Należy podjąć dalsze 
działania, aby zapewnić utrzymanie 
czystości powietrza oraz oceanów 
i innych zasobów wodnych, zrów-
noważone wykorzystywanie grun-
tów i ekosystemów oraz utrzymanie 
zmiany klimatu na poziomie możli-
wym do opanowania.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/info/topics/environment_pl
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ONLINE
Informacje o Unii Europejskiej są dostępne we wszystkich językach urzędowych 
UE w portalu Europa: https://europa.eu/european-union/index_pl

OSOBIŚCIE
W całej Europie znajdują się setki lokalnych ośrodków informacji UE.

Adres najbliższego ośrodka można znaleźć na stronie:  
https://europa.eu/european-union/contact_pl

TELEFONICZNIE LUB DROGĄ MAILOWĄ
Europe Direct to serwis informacyjny, który udziela odpowiedzi na pytania na 
temat Unii Europejskiej.

Można się z nim skontaktować: 
•  pod bezpłatnym numerem telefonu: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektórzy 

 operatorzy telefonii komórkowych mogą pobierać opłaty za te połączenia), 
•  albo spoza Unii Europejskiej za pośrednictwem płatnej infolinii:  

00 32 2 299 9696,
•  lub drogą mailową, korzystając ze strony internetowej https://europa.eu/
european-union/contact_pl

POCZYTAJ O EUROPIE
Od publikacji na temat Europy dzieli Państwa tylko jedno kliknięcie; są one 
dostępne na stronie internetowej księgarni UE: https://publications.europa.eu/
pl/publications

PRZEDSTAWICIELSTWA KOMISJI EUROPEJSKIEJ
Komisja Europejska ma biura (przedstawicielstwa) we wszystkich państwach człon-
kowskich Unii Europejskiej: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/
contact/local-offices-eu-member-countries_pl

BIURA KONTAKTOWE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Parlament Europejski ma biuro informacyjne w każdym państwie członkowskim 
Unii Europejskiej: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pl/stay- 
informed/liaison-offices-in-your-country

DELEGATURY UNII EUROPEJSKIEJ
Unia Europejska ma również delegatury w pozostałych częściach świata:  
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_en

Jak skontaktować się
z UE?

Inne zestawienia 
informacji należące 
do serii publikacji „Co 
robi Unia Europejska?”

Na pytania na temat Unii Europejskiej 
odpowie serwis Europe Direct: 
00 800 6 7 8 9 10 11, 
http://europedirect.europa.eu 

To zestawienie informacji jest częścią 
publikacji pt. „Unia Europejska: czym 
jest i czym się zajmuje”. Interaktywna 
wersja tej publikacji, zawierająca linki 
do treści w internecie, jest dostępna 
w formatach PDF i HTML na stronie:  
http://www.publications.europa.eu/
webpub/com/eu-what-it-is/pl/
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