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Priloga k sporočilu o evropskem zelenem dogovoru
Časovni načrt – ključni ukrepi

Ukrepi

Okvirni časovni
razpored1

Podnebne ambicije
Predlog evropskega „podnebnega zakona“, ki uzakonja cilj podnebne marec 2020
nevtralnosti do leta 2050
Celovit načrt za odgovorno povečanje podnebnega cilja EU za leto
2030 na najmanj 50 % in na okoli 55 %

poletje 2020

Predlogi za pregled relevantnih zakonodajnih ukrepov za izpolnitev junij 2021
povečanih podnebnih ambicij, ki bodo sledili pregledu direktive o
sistemu za trgovanje z emisijami; uredbe o porazdelitvi prizadevanj;
uredbe o rabi zemljišč, spremembi rabe zemljišč in gozdarstvu;
direktive o energetski učinkovitosti; direktive o energiji iz obnovljivih
virov Standardi emisijskih vrednosti CO2 za vozila in kombinirana
vozila
Predlog za pregled direktive o obdavčitvi energije

junij 2021

Predlog za mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah za izbrane 2021
gospodarske panoge
Nova strategija EU za prilagajanje podnebnim spremembam

2020/2021

Čista in varna energija po dostopnih cenah
Ocena končnih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov

junij 2020

Strategija za pametno povezovanje sektorjev

2020

Pobuda „val prenove“ za gradbeni sektor

2020

Vrednotenje in pregled uredbe o vseevropskih energetskih omrežjih
(TEN-E)

2020

Strategija za proizvodnjo vetrne energije na morju

2020

Industrijska strategija za čisto in krožno gospodarstvo
Industrijska strategija EU

marec 2020

Akcijski načrt za krožno gospodarstvo, vključno s pobudo za trajnostne
izdelke in posebnim poudarkom na sektorjih, ki zahtevajo veliko virov,
kot so tekstilna industrija, gradbeništvo ter sektorja elektronike in

marec 2020

1

V delovnem programu Komisije za leto 2020 bo dodatno podrobno pojasnjen časovni okvir zadevnih
ukrepov, napovedanih za leto 2020.

2

Ukrepi

Okvirni časovni
razpored1

umetnih mas
Pobude za spodbuditev vodilnih trgov za podnebno nevtralne in krožne
izdelke v energetsko intenzivnih industrijskih panogah

od leta 2020

Predlog za podporo postopkov brezogljične proizvodnje jekla do leta
2030

2020

Zakonodaja o baterijah v podporo strateškemu akcijskemu načrtu za
baterije in krožnemu gospodarstvu

oktober 2020

Predlog zakonodajnih reform na področju odpadkov

od leta 2020

Trajnostna in pametna mobilnost
Strategija za trajnostno in pametno mobilnost

2020

Razpis za financiranje vzpostavitve javnih polnilnih in oskrbovalnih
mest kot del infrastrukture za alternativna goriva

od leta 2020

Ocena zakonodajnih možnosti za spodbujanje proizvodnje in oskrbe s
trajnostnimi alternativnimi gorivi za različne načine prevoza

od leta 2020

Revidiran predlog direktive o kombiniranem prevozu

2021

Pregled direktive o infrastrukturi za alternativna goriva in uredbe o 2021
vseevropskih energetskih omrežjih (TEN-E)
Pobude za povečanje zmogljivosti železnic in celinskih plovnih poti ter
njihovo boljše upravljanje

od leta 2021

Predlog za strožje standarde za emisije onesnaževal zraka v vozilih z
motorjem z notranjim izgorevanjem

2021

Ekologizacija skupne kmetijske politike / strategija „od vil do
vilic“
Proučitev predlogov nacionalnih strateških načrtov na podlagi ambicij
evropskega zelenega dogovora in strategije „od vil do vilic“

v obdobju od 2020
do 2021

Strategija „od vil do vilic“

pomlad 2020

Ukrepi, tudi zakonodajni, za znatno zmanjšanje uporabe in tveganj
kemičnih pesticidov ter uporabe gnojil in antibiotikov

2021

Ohranjanje in varovanje biotske raznovrstnosti
Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030

marec 2020

Ukrepi za odpravljanje glavnih vzrokov izgube biotske raznovrstnosti

od leta 2021
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Ukrepi

Okvirni časovni
razpored1

Nova gozdarska strategija EU

2020

Ukrepi za podporo vrednostnih verig brez krčenja gozdov

od leta 2020

Prizadevanja za ničelno onesnaževanje za okolje brez strupov
Trajnostna strategija za kemikalije

poletje 2020

Akcijski načrt za ničelno onesnaževanje vode, zraka in tal

2021

Pregled ukrepov za obravnavanje onesnaževanja iz velikih industrijskih 2021
obratov
Vključevanje trajnosti v vse politike EU
Predlog za mehanizem za pravičen prehod, vključno s skladom za
pravičen prehod, in naložbeni načrt za trajnostno Evropo

januar 2020

Prenovljena strategija za trajnostno financiranje

jesen 2020

Pregled direktive o nefinančnem poročanju

2020

Pobude za pregled in primerjalno analizo zelenih proračunskih praks od leta 2020
držav članic in EU
Pregled relevantnih smernic o državni pomoči, vključno s smernicami o
državni pomoči za varstvo okolja in energijo

2021

Uskladitev vseh novih pobud Komisije s cilji zelenega dogovora in od leta 2020
spodbujanje inovacij
Deležniki opredelijo in odpravijo nedosledno zakonodajo, ki zmanjšuje
učinkovitost pri izvajanju evropskega zelenega dogovora

od leta 2020

Vključitev ciljev trajnostnega razvoja v evropski semester

od leta 2020

Vodilna vloga EU v svetu
EU še naprej vodi mednarodna pogajanja o podnebju in biotski od leta 2019
raznovrstnosti z namenom dodatne okrepitve mednarodnega okvira
politike
Okrepitev diplomacije EU v okviru zelenega dogovora v sodelovanju z od leta 2020
državami članicami
Dvostranska prizadevanja za spodbujanje partnerjev k ukrepanju in od leta 2020
zagotavljanju primerljivosti ukrepov in politik
Zelena agenda za Zahodni Balkan

od leta 2020

Skupna prizadevanja – evropski podnebni pakt
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Okvirni časovni
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Začetek izvajanja evropskega podnebnega pakta

marec 2020

Predlog za 8. okoljski akcijski program

2020
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