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Zdrowie

 ● Wniosek ustawodawczy w sprawie ustanowienia nowej Europejskiej Agencji 
Badań i Rozwoju w Dziedzinie Biomedycyny 

 ● Wniosek ustawodawczy w sprawie przedłużenia mandatu Europejskiej Agencji 
Leków

 ● Wniosek ustawodawczy w sprawie przedłużenia mandatu Europejskiego 
Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

 ● Dyskusja nad kompetencjami UE w zakresie zdrowia publicznego w ramach 
konferencji w sprawie przyszłości Europy 

Główne inicjatywy

#SOTEU
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Europejski Zielony Ład

 ● Przegląd unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS)
 ● Rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego
 ● Przegląd dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii, dyrektywy o efektywności 
energetycznej i dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

 ● Przegląd rozporządzenia w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych 
w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem

 ● Wniosek ustawodawczy dotyczący emisji metanu w sektorze energetycznym, przegląd ram 
regulacyjnych dotyczących konkurencyjnych rynków gazów zdekarbonizowanych 
oraz przegląd dyrektywy w sprawie opodatkowania energii

 ● Przegląd dyrektywy w sprawie inteligentnych systemów transportowych 
i dyrektywy w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych

 ● Przegląd rozporządzenia ustanawiającego normy emisji CO2 dla samochodów 
osobowych i lekkich pojazdów użytkowych oraz wniosek ustawodawczy 
w sprawie opracowania norm emisji zastępujących normę Euro 6/VI dla 
samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów

 ● Wniosek ustawodawczy dotyczący inicjatywy w zakresie polityki 
zrównoważonych produktów
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 ● „Europejskie doliny wodorowe”
 ● „Europejska fala renowacji”
 ● Milion punktów ładowania pojazdów elektrycznych
 ● Nowy Europejski Bauhaus

 
Polityka społeczna, jednolity rynek, 
strefa Schengen

 ● Komunikat w sprawie aktualizacji nowej strategii przemysłowej dla 
Europy 

 ● Strategia w sprawie przyszłości strefy Schengen 
 ● Wkrótce przedstawimy wniosek ustawodawczy w sprawie ram prawnych 
dla wprowadzenia płacy minimalnej

 
Cyfrowa dekada

 ● Wniosek ustawodawczy dotyczący zaufanej i bezpiecznej 
europejskiej identyfikacji elektronicznej

 ● 20% środków w ramach instrumentu NextGenerationEU 
zainwestujemy w technologie cyfrowe 

 ● Szybsza transmisja danych na obszarach wiejskich 
 ● Ramy regulacyjne dotyczące sztucznej inteligencji 
 ● Europejska chmura obliczeniowa  
(w oparciu o GaiaX) 

 ● Europejski mikroprocesor następnej 
generacji 

30%
z 750 mld EUR w ramach 

#NextGenerationEU 
uzyskamy z zielonych obligacji

37%
środków z 

#NextGenerationEU 
przeznaczymy bezpośrednio 
na cele Europejskiego 
Zielonego Ładu

Proponujemy 
ograniczenie emisji 
o co najmniej

55%
do 2030 r.

Zainwestujemy  

8 mld EUR 
w kolejną generację 
superkomputerów 
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Migracja/Praworządność/
Różnorodność

 ● Pakt o migracji i azylu 
 ● Propozycja dodania do wykazu przestępstw w UE wszystkich form 
przestępstw z nienawiści i nawoływania do nienawiści

 ● Koordynator ds. przeciwdziałania rasizmowi

 
Zagadnienia globalne

 ● Unijny odpowiednik ustawy Magnickiego 
 ● Wniosek w sprawie opłaty cyfrowej 
 ● Wniosek dotyczący mechanizmu dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2

 ● Pakiet gospodarczy i inwestycyjny dla Bałkanów 
Zachodnich 

 ● Ambitne koalicje w kwestiach takich jak etyka cyfrowa czy 
przeciwdziałanie wylesianiu 

 ● Kierowanie wysiłkami na rzecz wyznaczenia morskich 
obszarów chronionych w Antarktyce


