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Melléklet az európai zöld megállapodásról szóló közleményhez
Ütemterv – Kulcsfontosságú intézkedések

Intézkedések

Indikatív
ütemterv1

Éghajlatvédelmi törekvések
A 2050-re kitűzött klímasemlegességi célt rögzítő európai éghajlat- 2020. március
politikai jogszabályra irányuló javaslat
Átfogó terv arra vonatkozóan, hogy miként növelhető a 2030-ra
vonatkozó uniós éghajlat-politikai célkitűzés legalább 50 %-ra, és
miként közelíthető felelős módon az 55 %-hoz

2020. nyár

Javaslatok a kibocsátáskereskedelmi rendszerről szóló irányelvnek, azt 2021. június
követően pedig a vonatkozó jogalkotási intézkedéseknek – az
éghajlatvédelmi törekvések megvalósítása érdekében történő –
felülvizsgálatára;
közös
kötelezettségvállalási
rendelet;
a
földhasználatról, a földhasználat megváltoztatásáról és az
erdőgazdálkodásról szóló rendelet energiahatékonysági irányelv;
megújulóenergia-irányelv; a személygépkocsik és kisteherautók széndioxid-kibocsátási teljesítményére vonatkozó szabályozás
Az energiaadó-irányelv felülvizsgálatára irányuló javaslat

2021. június

Az importált fogyasztási cikkek karbonintenzitását ellensúlyozó, egyes 2021
kiválasztott ágazatokban alkalmazandó mechanizmusra irányuló
javaslat
Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra vonatkozó új uniós
stratégia

2020/2021

Tiszta, megfizethető és biztonságos energiaellátás
A végleges nemzeti energia- és klímatervek értékelése

2020. június

Az intelligens ágazati integrációt célzó stratégia

2020

Építőipari korszerűsítési program

2020

Transzeurópai hálózatok – a transzeurópai energetikai infrastruktúráról
szóló rendelet értékelése és felülvizsgálata

2020

A tengeri szélenergia-termelésre vonatkozó stratégia

2020

A környezetbarát és körforgásos gazdaságot célzó iparstratégia
Uniós iparstratégia

1

2020. március

A Bizottság 2020. évi munkaprogramja tovább pontosítja majd a 2020-ra tervezett releváns intézkedések
időzítését.
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Intézkedések

Indikatív
ütemterv1

A körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv, amely magában
foglalja a fenntartható termékekre vonatkozó kezdeményezést és
különösen az olyan erőforrás-igényes ágazatokra összpontosít, mint a
textilipar, az építőipar, az elektronika és a műanyagipar

2020. március

A klímasemleges és körforgásos termékek vezető piacainak
előmozdítását célzó kezdeményezések

2020-tól
kezdődően

A karbonsemleges acélgyártás 2030-ra történő megvalósulásának
elősegítésére irányuló javaslat

2020

Az akkumulátorokról szóló jogszabályok az akkumulátorokra
vonatkozó stratégiai cselekvési terv és a körforgásos gazdaság
támogatása érdekében

2020. október

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok reformjára irányuló
javaslatok

2020-tól
kezdődően

Fenntartható és intelligens mobilitás
A fenntartható és intelligens mobilitásra vonatkozó stratégia

2020

Finanszírozási felhívás az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának
részét képező nyilvános elektromos és egyéb töltőállomások
kiépítésének támogatása érdekében

2020-tól
kezdődően

A különböző közlekedési eszközökben alkalmazott, fenntartható
alternatív üzemanyagok gyártásának és forgalmazásának fellendítésére
rendelkezésre álló jogalkotási lehetőségek értékelése

2020-tól
kezdődően

A kombinált árufuvarozásról szóló irányelvre irányuló felülvizsgált 2021
javaslat
Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájáról szóló irányelv, valamint 2021
a transzeurópai hálózatok részét képező transzeurópai szállítási
infrastruktúráról szóló rendelet felülvizsgálata
A vasutak és a belvízi utak kapacitásának növelését és jobb kezelését
célzó kezdeményezések

2021-től
kezdődően

A belső égésű motorral felszerelt gépjárművek légszennyezőanyagkibocsátására vonatkozó előírások szigorítására irányuló javaslat

2021

A közös agrárpolitika ökologizálása / „A termelőtől a fogyasztóig”
stratégia
A nemzeti stratégiai tervek tervezeteinek vizsgálata, figyelembe véve
az európai zöld megállapodás és „a termelőtől a fogyasztóig” stratégia
célkitűzéseit
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2020–2021

Intézkedések

Indikatív
ütemterv1

„A termelőtől a fogyasztóig” stratégia

2020. tavasz

Intézkedések – köztük jogalkotási intézkedések is – a peszticidek
használatának és az abból fakadó kockázatoknak, valamint a
műtrágyák és antibiotikumok használatának jelentős csökkentése
érdekében

2021

A biológiai sokféleség megőrzése és védelme
Uniós biodiverzitási stratégia 2030-ig

2020. március

A biológiai sokféleség csökkenése mögötti fő okok kezelését célzó
intézkedések

2021-től
kezdődően

Új uniós erdőgazdálkodási stratégia

2020

Az erdőirtásmentes értékláncok támogatását célzó intézkedések

2020-tól
kezdődően

Lépések a szennyezőanyag-mentességi célkitűzés megvalósítása felé
a toxikus anyagoktól mentes környezetért
A vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági célú stratégia

2020. nyár

A levegőre, vízre és talajra vonatkozó szennyezőanyag-mentességi
cselekvési terv

2021

A nagy ipari létesítmények által okozott szennyezés kezelését célzó 2021
intézkedések felülvizsgálata
A fenntarthatósági szempontok érvényesítése minden uniós
szakpolitikában
A méltányos átállási mechanizmusra és azon belül egy méltányos
átállási alapra, valamint a Fenntartható Európa beruházási tervre
irányuló javaslat

2020. január

Megújított, fenntarthatósági szempontú finanszírozási stratégia

2020. ősz

A nem pénzügyi információk közzétételéről szóló irányelv
felülvizsgálata

2020

A tagállamok és az EU által követett környezetbarát költségvetési 2020-tól
gyakorlatok áttekintésére és teljesítményük összehasonlítására irányuló kezdődően
kezdeményezések
Az állami támogatásokról – többek között a környezetvédelmi és energetikai
célú állami támogatásokról – szóló releváns iránymutatások felülvizsgálata

2021

Valamennyi új bizottsági kezdeményezés összehangolása a zöld 2020-tól
megállapodás célkitűzéseivel, valamint az innováció előmozdítása
kezdődően
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Intézkedések

Indikatív
ütemterv1

Az európai zöld megállapodás céljai megvalósításának eredményességét
csökkentő jogszabályi következetlenségek érdekelt felek általi azonosítása és
orvoslása

2020-tól
kezdődően

A fenntartható fejlődési célok integrálása az európai szemeszterbe

2020-tól
kezdődően

Az EU mint globális vezető
Az EU vezető szerepének megtartása az éghajlattal és a biológiai 2019-től
sokféleséggel kapcsolatos nemzetközi tárgyalásokon, tovább erősítve a kezdődően
nemzetközi szakpolitikai keretet
A zöld megállapodással kapcsolatos uniós diplomácia megerősítése a 2020-tól
tagállamokkal együttműködésben
kezdődően
Kétoldalú erőfeszítések a partnerek cselekvésre való ösztönzése, 2020-tól
valamint a fellépések és a szakpolitikák összehasonlíthatóságának kezdődően
biztosítása érdekében
A Nyugat-Balkánra vonatkozó zöld menetrend

2020-tól
kezdődően

Közös munka – az európai éghajlati paktum
Az európai éghajlati paktum létrehozása

2020. március

A 8. környezetvédelmi cselekvési programra irányuló javaslat

2020
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