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Predstavenie európskej zelenej
dohody
11. december 2019
Schválenie investičného plánu európskej zelenej dohody
14. január 2020
Návrh mechanizmu spravodlivej transformácie, aby sa na nikoho
nezabudlo
14. január 2020

Návrh vôbec prvého klimatického predpisu pre klimaticky neutrálnu EÚ do
roku 2050
4. marec 2020

TREBA UROBIŤ
Schváliť európsku priemyselnú stratégiu na podporu čistej
a konkurencieschopnej budúcnosti európskych podnikov a pracovníkov
budúci týždeň!
Dohodnúť sa na akčnom pláne pre obehové hospodárstvo v záujme častejšieho
opravovania, opätovného používania a recyklácie výrobkov
budúci týždeň!
Predstaviť stratégiu „z farmy na vidličku“ v záujme zvýšenia
udržateľnosti našich potravinových systémov
tento mesiac

Predstaviť stratégiu v oblasti biodiverzity v záujme ochrany krehkých prírodných
zdrojov našej planéty
tento mesiac

□ Plán sprísnenia cieľa EÚ v oblasti klímy na rok 2030,

□ Revízia smernice o infraštruktúre pre alternatívne palivá

□ Revízia príslušných právnych predpisov v záujme

□ Iniciatívy na zvýšenie kapacity železníc

□ Návrh na revíziu smernice o zdaňovaní energie | jún 2021
□ Návrh mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach vo

□ Návrh prísnejších noriem pre emisie látok znečisťujúcich

□ Nová stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu

□ Opatrenia na zníženie používania a rizikovosti

□ Stratégia inteligentnej sektorovej integrácie | 2020
□ Iniciatíva „vlny renovácie“ v stavebníctve | 2020
□ Posúdenie a preskúmanie nariadenia o transeurópskej

□ Opatrenia na riešenie hlavných príčin straty

ktorý prešiel posúdením vplyvu | leto 2020

splnenia nového cieľa na rok 2030 | jún 2021

a nariadenia o transeurópskej dopravnej sieti | 2021
a vnútrozemských vodných ciest a zlepšenie ich
riadenia | 2021
ovzdušie v prípade vozidiel so spaľovacím
motorom | 2021

vybraných sektoroch | 2021
klímy | 2020/2021

energetickej sieti | 2020

□ Stratégia v oblasti veternej energie na mori | 2020
□ Iniciatíva týkajúca sa vedúcich trhov v záujme

získavania klimaticky neutrálnych a obehových výrobkov
v energeticky náročných priemyselných odvetviach | 2020

□ Návrh na podporu bezuhlíkových procesov výroby
ocele | 2020

□ Právne predpisy o batériách | október 2020
□ Návrh reformy právnych predpisov o odpadovom
hospodárstve | 2020

□ Stratégia udržateľnej a inteligentnej mobility | 2020
□ Financovanie verejných nabíjacích a čerpacích
staníc | 2020

□ Posúdenie legislatívnych možností podpory výroby

a dodávok udržateľných alternatívnych palív | 2020

□ Revidovaný návrh smernice o kombinovanej
doprave | 2021

chemických pesticídov, ako aj hnojív a antibiotík | 2021
biodiverzity | 2021

□ Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ | 2020
□ Opatrenia na podporu hodnotových reťazcov bez
odlesňovania | 2020

□ Stratégia v oblasti chemikálií v záujme
udržateľnosti | leto 2020

□ Akčný plán nulového znečistenia pre ovzdušie, vodu
a pôdu | 2021

□ Revízia opatrení na riešenie problému znečistenia
z veľkých priemyselných zariadení | 2021

□ Obnovená stratégia udržateľného
financovania | jeseň 2020

□ Revízia smernice o zverejňovaní nefinančných
informácií | 2020

□ Revízia usmernení o štátnej pomoci v oblasti životného
prostredia a energetiky | 2021

□ Ekologický program pre západný Balkán | 2020
□ Spustenie Európskeho klimatického paktu | 2020
□ Návrh 8. environmentálneho akčného programu | 2020

* Úplný zoznam iniciatív nájdete v oznámení o európskej zelenej dohode
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