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ANNEX

BILAG
til
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET
EUROPÆISKE RÅD, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE
UDVALG OG REGIONSUDVALGET
Den europæiske grønne pagt

DA

DA

Bilag til meddelelsen om en europæisk grøn pagt
Køreplan — Vigtige tiltag

Tiltag

Vejledende
tidsplan1

Klimaambitioner
Forslag om en europæisk "klimalov", der stadfæster 2050-målsætningen Marts 2020
om klimaneutralitet
Omfattende plan om at øge EU's 2030-klimamål til mindst 50 % og
mod 55 % på ansvarlig vis

Sommer 2020

Forslag om revision af relevante lovgivningsmæssige foranstaltninger Juni 2021
med henblik på at opfylde de øgede klimaambitioner efter en revision af
direktivet
om
emissionshandelssystemet,
forordningen
om
indsatsfordeling, forordningen om arealanvendelse, ændringer i
arealanvendelse og skovbrug, energieffektivitetsdirektivet og direktivet
om vedvarende energi samt præstationsnormerne for bilers og
varevognes CO2-emissioner
Forslag om revision af energibeskatningsdirektivet

Juni 2021

Forslag om en CO2-grænsetilpasningsmekanisme for udvalgte sektorer

2021

Ny EU-strategi for tilpasning til klimaændringer

2020/2021

Ren, økonomisk overkommelig og sikker energi
Vurdering af de endelige nationale energi- og klimaplaner

Juni 2020

Strategi for intelligent sektorintegration

2020

"Renovationsbølge"-initiativ i byggesektoren

2020

Evaluering og revision af forordningen om det transeuropæiske net —
energi

2020

Strategi for offshorevindenergi

2020

Industristrategi for en ren og cirkulær økonomi
EU's industristrategi

Marts 2020

Handlingsplan for den cirkulære økonomi, herunder et initiativ
vedrørende bæredygtige produkter og særlig fokus på
ressourcekrævende sektorer såsom tekstil-, anlægs-, elektronik- og
plastsektoren

Marts 2020

1

Kommissionens arbejdsprogram for 2020 vil give yderligere klarhed over tidsplanen for de relevante tiltag i
2020.

2

Tiltag

Vejledende
tidsplan1

Initiativer, der skal stimulere førende markeder for klimaneutrale og
cirkulære produkter i energiintensive industrisektorer

Fra 2020

Forslag til fremme af CO2-neutral stålproduktion inden 2030

2020

Lovgivning om batterier til støtte for den strategiske handlingsplan om
batterier og den cirkulære økonomi

Oktober 2020

Forslag om reformer af affaldslovgivningen

Fra 2020

Bæredygtig og intelligent mobilitet
Strategi for bæredygtig og intelligent mobilitet

2020

Indkaldelse af ansøgninger om midler til støtte for etableringen af
offentlige ladestandere og tankstationer som del en af infrastrukturen
for alternative brændstoffer

Fra 2020

Vurdering af lovgivningsmæssige foranstaltninger, der skal sætte skub i
produktion og forsyning af bæredygtige alternative brændstoffer til
forskellige transportformer

Fra 2020

Revideret forslag til et direktiv om kombineret transport

2021

Revision af direktivet om infrastruktur for alternative brændstoffer og 2021
forordningen om det transeuropæiske net — transport
Initiativer til forøgelse og bedre forvaltning af jernbanernes og de indre
vandvejes kapacitet

Fra 2021

Forslag om strengere standarder for emissioner af luftforurenende stoffer fra
køretøjer med forbrændingsmotor

2021

En grønnere fælles landbrugspolitik/"fra jord til bord"-strategi
Undersøgelse af udkastene til nationale strategiske planer med
henvisning til den ambitiøse europæiske grønne pagt og fra jord til
bord-strategien

2020-2021

"Fra jord til bord"-strategi

Forår 2020

Foranstaltninger, herunder lovgivningsmæssige, til væsentlig reduktion
af brugen af og risikoen ved kemiske pesticider såvel som af brugen af
gødningsstoffer og antibiotika

2021

Bevarelse og beskyttelse af biodiversiteten
EU's biodiversitetsstrategi for 2030

Marts 2020

Foranstaltninger til tackling af de vigtigste årsager til biodiversitetstab

Fra 2021
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Tiltag

Vejledende
tidsplan1

Ny EU-skovstrategi

2020

Foranstaltninger til støtte for skovrydningsfri værdikæder

Fra 2020

Mod en ambition om nulforurening for et giftfrit miljø
Kemikaliestrategi for bæredygtighed

Sommer 2020

Handlingsplan for nulforurening for vand, luft og jord

2021

Revision af foranstaltninger til afbødning af forurening fra store 2021
industrianlæg
Integrering af bæredygtighed i alle EU-politikker
Forslag om en mekanisme for en retfærdig omstilling, en fond for en
retfærdig omstilling og en investeringsplan for et bæredygtigt Europa

Januar 2020

Ny strategi for bæredygtig finansiering

Efterår 2020

Revision af direktivet om ikkefinansiel rapportering

2020

Initiativer vedrørende
budgetlægningspraksis

screening

og

benchmarking

af

grøn Fra 2020

Revision af relevante retningslinjer for statsstøtte, herunder retningslinjerne
for statsstøtte på miljø- og energiområdet

2021

Tilpasning af alle Kommissionens nye initiativer til den grønne pagts Fra 2020
målsætninger og fremme af innovation
Interessenter indkredser og retter op på usammenhængende lovgivning, der
mindsker effektiviteten af den europæiske grønne pagt

Fra 2020

Integrering af målene for bæredygtig udvikling i det europæiske semester

Fra 2020

EU som global leder
EU går fortsat i front i de internationale klima- og Fra 2019
biodiversitetsforhandlinger og styrker den internationale politikramme
yderligere
Styrkelse af den grønne pagts diplomati i samarbejde med Fra 2020
medlemsstaterne
Bilateral indsats for at tilskynde partnerne til handling og sikre Fra 2020
sammenlignelighed mellem tiltag og politikker
En grøn dagsorden for Vestbalkan

Fra 2020

En fælles indsats — en europæisk klimapagt
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Tiltag

Vejledende
tidsplan1

Lancering af den europæiske klimapagt

Marts 2020

Forslag til det ottende miljøhandlingsprogram

2020
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