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11. december 2019

Vedtagelse af investeringsplanen for et bæredygtigt 
Europa

14. januar 2020

Udformning af en mekanisme for en retfærdig omstilling, så ingen 
lades i stikken

14. januar 2020
Forslag til den første ”klimalov” nogensinde med henblik på at gøre EU 
klimaneutralt senest i 2050

4. marts 2020

Vedtagelse af en europæisk industristrategi for at støtte en ren og 
konkurrencedygtig fremtid for Europas virksomheder og arbejdstagere

Næste uge!
Aftale om en handlingsplan for den cirkulære økonomi for at reparere, genbruge 
og genanvende mere

Næste uge!

Fremlæggelse af en fra jord til bord-strategi for at gøre vores 
fødevaresystemer mere bæredygtige

Denne måned

Fremlæggelse af en biodiversitetsstrategi for at beskytte jordens skrøbelige 
naturressourcer

Denne måned

4. marts 2020

#EUGreenDeal

https://twitter.com/hashtag/eugreendeal


□ Konsekvensanalyseret plan for at øge EU’s klimamål for 
2030 | Sommer 2020

□ Revisioner af relevant lovgivning med henblik på at 
opfylde det nye 2030-mål | Juni 2021

□ 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

□ Strategi for intelligent sektorintegration | 2020

□ ”Renovationsbølge”-initiativ i byggesektoren | 2020

□ Evaluering og revision af forordningen om det 
transeuropæiske energinet | 2020

□ Strategi for offshorevindenergi | 2020

□ Initiativet for førende markeder for klimaneutrale 
og cirkulære produkter i energiintensive 
industrisektorer | 2020

□ Forslag til fremme af CO2-neutral stålproduktion | 2020

□ Lovgivning om batterier | Oktober 2020

□ Forslag om reformer af affaldslovgivningen | 2020

□ Strategi for bæredygtig og intelligent mobilitet | 2020

□ Finansiering til offentlige ladestandere og 
tankstationer | 2020

□ Vurdering af lovgivningsmæssige foranstaltninger, 
der skal sætte skub i produktion og forsyning af 
bæredygtige alternative brændstoffer | 2020

□ Revideret forslag til direktiv om kombineret 
transport | 2021

* Den fuldstændige liste over initiativer findes i meddelelsen om den europæiske grønne pagt.

□ Revision af direktivet om infrastruktur for alternative 
brændstoffer og forordningen om det transeuropæiske 
transportnet | 2021

□ Initiativer til forøgelse og bedre forvaltning af 
jernbanernes og de indre vandvejes kapacitet | 2021

□ Forslag om strengere standarder for emissioner 
af luftforurenende stoffer fra køretøjer med 
forbrændingsmotor | 2021

□ Foranstaltninger til reduktion brugen af og risikoen ved 
kemiske pesticider såvel som brugen af gødningsstoffer 
og antibiotika | 2021

□ Foranstaltninger til tackling af de vigtigste årsager til 
biodiversitetstab | 2021

□ Ny EU-skovstrategi | 2020

□ Foranstaltninger til støtte for skovrydningsfri 
værdikæder | 2020

□ Kemikaliestrategi for bæredygtighed | Sommer 2020

□ Handlingsplan for nulforurening for vand, luft og 
jord | 2021

□ Revision af foranstaltninger til afbødning af forurening 
fra store industrianlæg | 2021

□ Ny strategi for bæredygtig finansiering | Efterår 2020

□ Revision af direktivet om ikkefinansiel 
rapportering | 2020

□ Revision af retningslinjerne for statsstøtte til 
miljøbeskyttelse og energi | 2021

□ En grøn dagsorden for Vestbalkan | 2020

□ Lancering af den europæiske klimapagt | 2020

□ Forslag til det ottende miljøhandlingsprogram | 2020
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