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Klimato politikos užmojis
Europos klimato srities teisės akto, kuriuo įtvirtinamas poveikio 2020 m. kovo mėn.
klimatui neutralizavimo iki 2050 m. tikslas, pasiūlymas
Išsamus planas, kuriuo siekiama 2030 m. ES klimato tikslą padidinti
bent iki 50 proc. ir priartinti prie 55 proc., taikant atsakingas
įgyvendinimo priemones

2020 m. vasara

Pasiūlymai dėl atitinkamų teisėkūros priemonių peržiūrų, kuriomis 2021 m.
siekiama padidinti klimato politikos užmojį atsižvelgiant į Apyvartinių birželio mėn.
taršos leidimų prekybos sistemos direktyvos, Pastangų pasidalijimo
reglamento, Žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir
miškininkystės reglamento, Energijos vartojimo efektyvumo
direktyvos, Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvos ir lengvųjų
automobilių ir furgonų išmetamo CO2 kiekio standartų peržiūras
Pasiūlymas dėl Energijos mokesčių direktyvos peržiūros

2021 m.
birželio mėn.

Pasiūlymas dėl pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmo 2021 m.
taikymo atrinktuose sektoriuose
Nauja ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategija

2020 / 2021 m.

Švari, įperkama ir saugiai tiekiama energija
Galutinių nacionalinių energetikos ir klimato srities veiksmų planų
vertinimas

2020 m.
birželio mėn.

Pažangaus sektorių integravimo strategija

2020 m.

Statybų sektoriui skirta iniciatyva „Renovacijos banga“

2020 m.

Transeuropinio energetikos tinklo reglamento vertinimas ir peržiūra

2020 m.

Jūros vėjo energijos strategija

2020 m.

Pramoninė švarios žiedinės ekonomikos kūrimo strategija
ES pramonės strategija

2020 m. kovo mėn.

Žiedinės ekonomikos veiksmų planas, įskaitant tvarių produktų
iniciatyvą, ir ypatingas dėmesys daug išteklių naudojantiems

2020 m. kovo mėn.
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Atitinkamų 2020 metams paskelbtų veiksmų terminai bus tiksliau nurodyti 2020 m. Komisijos darbo
programoje.
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sektoriams, kaip antai tekstilės, statybų, elektroninės įrangos ir plastiko
Iniciatyvos, kuriomis stimuliuojamos eksperimentinės neutralaus
poveikio klimatui produktų ir žiedinių produktų rinkos daug energijos
suvartojančiuose pramonės sektoriuose

Nuo 2020 m.

Pasiūlymas dėl perėjimo prie anglies dioksido neišskiriančių plieno
gamybos procesų iki 2030 m. rėmimo

2020 m.

Teisės aktai dėl baterijų, kuriais remiamas strateginis su baterijomis
susijusių veiksmų planas ir žiedinė ekonomika

2020 m.
spalio mėn.

Teisės aktų dėl atliekų tvarkymo reformų pasiūlymai

Nuo 2020 m.

Tvarus ir išmanus judumas
Tvaraus ir išmanaus judumo strategija

2020 m.

Kvietimas finansuoti viešųjų įkrovimo ir degalų papildymo punktų
diegimą alternatyviųjų degalų infrastruktūroje

Nuo 2020 m.

Teisėkūros galimybių skatinti tvarių alternatyviųjų degalų gamybą ir
tiekimą įvairių rūšių transportui vertinimas

Nuo 2020 m.

Peržiūrėtas Mišriojo vežimo direktyvos pasiūlymas

2021 m.

Alternatyviųjų degalų infrastruktūros direktyvos ir Transeuropinio 2021 m.
transporto tinklo reglamento peržiūra
Iniciatyvos, kuriomis siekiama plėsti ir geriau valdyti geležinkelių ir
vidaus vandenų kelių pajėgumus

Nuo 2021 m.

Pasiūlymas dėl griežtesnių išmetamųjų oro teršalų standartų taikymo
transporto priemonėms su vidaus degimo varikliu

2021 m.

Bendros žemės ūkio politikos žalinimas, strategija „Nuo lauko iki
stalo“
Nacionalinių strateginių planų projektų nagrinėjimas atsižvelgiant į
Europos žaliojo kurso užmojį ir strategiją „Nuo lauko iki stalo“

2020–2021 m.

Strategija „Nuo lauko iki stalo“

2020 m. pavasaris

Priemonės, įskaitant teisėkūros priemones, kuriomis siekiama smarkiai
sumažinti cheminių pesticidų naudojimą bei keliamą grėsmę ir trąšų
bei antibiotikų naudojimą

2021 m.

Biologinės įvairovės išsaugojimas ir apsauga
2030 m. ES biologinės įvairovės strategija

2020 m. kovo mėn.
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Priemonės, kuriomis siekiama šalinti pagrindines biologinės įvairovės
nykimo priežastis

Nuo 2021 m.

Nauja ES miškų strategija

2020 m.

Priemonės, kuriomis remiamos vertės grandinės, dėl kurių nėra
naikinami miškai

Nuo 2020 m.

Nulinės taršos tikslo – kad aplinkoje nebūtų toksinių medžiagų –
įgyvendinimas
Cheminių medžiagų strategija tvarumui užtikrinti

2020 m. vasara

Nulinės vandens, oro ir dirvožemio taršos veiksmų planas

2021 m.

Priemonių, kuriomis mažinama didelių pramonės įrenginių keliama 2021 m.
tarša, peržiūra
Tvarumo aspekto įtraukimas į visas ES politikos sritis
Pasiūlymas dėl Teisingos pertvarkos mechanizmo, įskaitant Teisingos
pertvarkos fondą, ir Tvarios Europos investicijų plano

2020 m.
sausio mėn.

Atnaujinta tvaraus finansavimo strategija

2020 m. ruduo

Nefinansinės informacijos teikimo direktyvos peržiūra

2020 m.

Valstybių narių ir ES žaliojo biudžeto sudarymo praktikos tikrinimo ir Nuo 2020 m.
lyginamųjų standartų nustatymo iniciatyvos
Atitinkamų valstybės pagalbos gairių, įskaitant aplinkos ir energetikos
sričių valstybės pagalbos gaires, peržiūra

2021 m.

Visų naujų Komisijos iniciatyvų suderinimas su Žaliojo kurso tikslais ir Nuo 2020 m.
inovacijų skatinimas
Suinteresuotųjų subjektų vykdoma nesuderintų teisės nuostatų, kurios trukdo
veiksmingai siekti Europos žaliojo kurso tikslų, paieška ir taisymas

Nuo 2020 m.

Darnaus vystymosi tikslų integravimas į Europos semestrą

Nuo 2020 m.

ES – pasaulio lyderė
Tolesnis ES vadovavimas tarptautinėms deryboms dėl klimato ir Nuo 2019 m.
biologinės įvairovės, kuriomis stiprindama tarptautinė politinė struktūra
ES žaliojo kurso diplomatijos stiprinimas bendradarbiaujant su Nuo 2020 m.
valstybėmis narėmis
Dvišalės pastangos skatinti partnerius veikti ir užtikrinti veiksmų bei Nuo 2020 m.
politikos sugretinamumą
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Žalioji Vakarų Balkanų darbotvarkė

Nuo 2020 m.

Bendras darbas. Europos klimato paktas
Europos klimato pakto įgyvendinimo pradžia

2020 m. kovo mėn.

Pasiūlymas dėl 8-osios aplinkosaugos veiksmų programos

2020 m.
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