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Załącznik do komunikatu w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu
Plan działania – Najważniejsze inicjatywy

Działania

Orientacyjny
harmonogram1

Ambitne cele klimatyczne
Wniosek ustawodawczy w sprawie europejskiego „prawa o klimacie” marzec 2020 r.
ustanawiający cel osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r.
Kompleksowy plan zwiększenia w odpowiedzialny sposób celu
klimatycznego UE na 2030 r. do co najmniej 50 % i bliżej 55 %

lato 2020 r.

Wnioski
ustawodawcze
dotyczące
wprowadzenia
zmian czerwiec 2021 r.
w odpowiednich aktach ustawodawczych w celu realizacji bardziej
ambitnych celów klimatycznych, przyjęte w następstwie przeglądu
dyrektywy w sprawie systemu handlu emisjami; rozporządzenia
w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego; rozporządzenia w sprawie
użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa;
dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej; dyrektywy
w sprawie odnawialnych źródeł energii; norm emisji CO2 dla
samochodów i dostawczych
Wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie
opodatkowania energii

czerwiec 2021 r.

Wniosek ustawodawczy dotyczący mechanizmu dostosowywania cen 2021 r.
na granicach z uwzględnieniem emisji CO2
Nowa strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

2020/2021

Czysta, przystępna cenowo i bezpieczna energia
Ocena ostatecznych krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu

czerwiec 2020 r.

Strategia inteligentnej integracji międzysektorowej

2020 r.

Inicjatywa „fala renowacji” w sektorze budowlanym

2020 r.

Ocena i przegląd rozporządzenia w sprawie transeuropejskiej sieci
energetycznej

2020 r.

Strategia dotycząca morskiej energii wiatrowej

2020 r.

Strategia przemysłowa na rzecz czystej gospodarki o obiegu
zamkniętym
Strategia przemysłowa UE

1

marzec 2020 r.

W programie prac Komisji na 2020 r. przedstawione zostaną dalsze informacje co do harmonogramu
poszczególnych działań przewidzianych na 2020 r.
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Plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym
inicjatywa dotycząca zrównoważonych produktów, ze szczególnym
uwzględnieniem sektorów zasobochłonnych, takich jak przemysł
odzieżowy, budownictwo, elektronika i tworzywa sztuczne

marzec 2020 r.

Inicjatywy stymulujące pionierskie rynki produktów neutralnych dla
klimatu i produktów o zamkniętym cyklu życia w energochłonnych
sektorach przemysłowych

od 2020 r.

Wniosek ustawodawczy w sprawie wsparcia bezemisyjnej produkcji
stali do 2030 r.

2020 r.

Przepisy dotyczące baterii, wspierające strategiczny plan działania na
rzecz baterii oraz gospodarkę o obiegu zamkniętym

październik 2020 r.

Propozycje reform ustawodawczych w dziedzinie odpadów

od 2020 r.

Zrównoważona i inteligentna mobilność
Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności

2020 r.

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie na budowę
publicznych punktów ładowania i tankowania paliwa w ramach
infrastruktury paliw alternatywnych

od 2020 r.

Ocena wariantów legislacyjnych umożliwiających zwiększenie
produkcji i podaży zrównoważonych paliw alternatywnych dla różnych
rodzajów transportu

od 2020 r.

Zmieniony wniosek ustawodawczy dotyczący dyrektywy w sprawie 2021 r.
transportu kombinowanego
Przegląd dyrektywy w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych 2021 r.
i rozporządzenia w sprawie transeuropejskiej sieci transportowej
Inicjatywy na rzecz zwiększenia zdolności przepustowych kolei
i śródlądowych dróg wodnych i lepszego zarządzania tymi
zdolnościami

od 2021 r.

Wniosek ustawodawczy dotyczący bardziej rygorystycznych norm emisji
zanieczyszczeń powietrza dla pojazdów napędzanych silnikiem spalinowym

2021 r.

Ekologizacja wspólnej polityki rolnej / strategia „od pola do stołu”
Analiza projektów krajowych planów strategicznych pod kątem
ambicji związanych z Europejskim Zielonym Ładem i strategią „od
pola do stołu”

lata 2020–2021

Strategia „od pola do stołu”

wiosna 2020 r.

Środki, w tym ustawodawcze, mające na celu znaczne ograniczenie

2021 r.

3

Działania

Orientacyjny
harmonogram1

stosowania chemicznych pestycydów i związanego z nimi ryzyka oraz
ograniczenie stosowania nawozów i antybiotyków
Zachowanie i ochrona różnorodności biologicznej
Unijna strategia na rzecz różnorodności biologicznej do roku 2030

marzec 2020 r.

Środki dotyczące głównych czynników utraty różnorodności
biologicznej

od 2021 r.

Nowa strategia leśna UE

2020 r.

Środki wspierające łańcuchy wartości niepowodujące wylesiania

od 2020 r.

Dążenie do zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń na rzecz
nietoksycznego środowiska
Strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności

lato 2020 r.

Plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza
i gleby

2021 r.

Przegląd środków dotyczących ograniczenia
pochodzących z dużych instalacji przemysłowych

zanieczyszczeń 2021 r.

Uwzględnianie kwestii zrównoważonego rozwoju we wszystkich
obszarach polityki UE
Wniosek ustawodawczy w sprawie mechanizmu sprawiedliwej
transformacji, w tym Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji,
i planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy

styczeń 2020 r.

Odnowiona strategia zrównoważonego finansowania

jesień 2020 r.

Przegląd dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej

2020 r.

Inicjatywy w dziedzinie monitorowania i modelowania praktyk państw od 2020 r.
członkowskich i UE w zakresie ekologicznego planowania budżetu
Przegląd odpowiednich wytycznych dotyczących pomocy państwa, w tym
wytycznych dotyczących pomocy państwa na ochronę środowiska i energię

2021 r.

Dostosowanie wszystkich nowych inicjatyw Komisji do celów od 2020 r.
Zielonego Ładu i promowanie innowacji
Identyfikacja przez zainteresowane strony i wyeliminowanie niespójnych
przepisów prawnych, które ograniczają skuteczność Europejskiego Zielonego
Ładu

od 2020 r.

Włączenie celów zrównoważonego rozwoju do europejskiego semestru

od 2020 r.
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UE w roli światowego lidera
UE będzie nadal pełnić rolę lidera w międzynarodowych negocjacjach od 2019 r.
dotyczących klimatu i różnorodności biologicznej, utrwalając w ten
sposób ramy polityki międzynarodowej
Wzmocnienie dyplomacji UE w zakresie zielonego ładu we współpracy od 2020 r.
z państwami członkowskimi
Dwustronne wysiłki w celu zachęcenia partnerów do działania od 2020 r.
i zapewnienia porównywalności działań i prowadzonej polityki
Zielony program działań dla Bałkanów Zachodnich

od 2020 r.

Współpraca – Europejski Pakt na rzecz Klimatu
Inauguracja Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu

marzec 2020 r.

Wniosek ustawodawczy dotyczący 8. programu działań w zakresie
środowiska

2020 r.
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