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SV

SV

Bilaga till meddelandet om den europeiska gröna given
Färdplan - nyckelåtgärder
Åtgärder

Preliminär
tidsplan1

Klimatambitioner
Förslag om en europeisk klimatlag med klimatneutralitetsmålet för Mars 2020
2050
Översiktsplan för att höja EU:s klimatmål för 2030 till minst 50 % och
helst 55 % på ett ansvarsfullt sätt

Sommaren 2020

Förslag till översyn av relevanta lagstiftningsåtgärder för att uppnå Juni 2021
målet om ökad klimatambition, efter översynen av direktivet om
utsläppshandelssystemet;
förordningen
om
ansvarsfördelning;
förordningen om markanvändning, förändrad markanvändning och
skogsbruk; energieffektivitetsdirektivet; direktivet om förnybar energi
utsläppsnormer för koldioxid från personbilar och lätta nyttofordon
Förslag till översyn av energiskattedirektivet

Juni 2021

Förslag till mekanism för koldioxidjustering vid gränserna för valda 2021
sektorer
Ny EU-strategi för klimatanpassning

2020/2021

Ren och trygg energi till rimligt pris
Bedömning av de slutliga nationella energi- och klimatplanerna

Juni 2020

Strategi för smart sektorsintegration

2020

Initiativet ”renoveringsvåg” för byggsektorn

2020

Utvärdering och översyn av förordningen om transeuropeiska energinät

2020

Strategi för vindkraft till havs

2020

Industristrategi för en ren och cirkulär ekonomi
Industristrategi för EU

Mars 2020

Handlingsplan för cirkulär ekonomi, inklusive ett initiativ för hållbara
produkter och särskilt fokus på resursintensiva sektorer som textil,
bygg- och anläggningsverksamhet, elektronik och plast

Mars 2020

Initiativ som kan stimulera pionjärmarknader för klimatneutrala och
cirkulära produkter i energiintensiva industrisektorer

Från och med 2020

1

Kommissionens arbetsprogram för 2020 kommer att ge ytterligare klarhet om tidsplanen för de relevanta
åtgärderna för 2020

2

Åtgärder

Preliminär
tidsplan1

Förslag som ska stödja koldioxidfri stålproduktion senast 2030

2020

Lagstiftning om batterier till stöd för den strategiska handlingsplanen
för batterier och den cirkulära ekonomin

Oktober 2020

Förslag till reformer av lagstiftningen om avfall

Från och med 2020

Hållbar och smart mobilitet
Strategi för hållbar och smart mobilitet

2020

Ansökningsomgång för att stödja utbyggnaden av offentliga laddningsoch tankstationer som en del av infrastrukturen för alternativa bränslen

Från och med 2020

Bedömning av lagstiftning för att främja produktion av och tillgång till
hållbara alternativa bränslen för de olika transportslagen

Från och med 2020

Reviderat förslag till direktiv om kombinerad transport

2021

Översyn av direktivet om infrastruktur för alternativa bränslen och det 2021
transeuropeiska transportnätet – Transportförordningen
Initiativ för ökad kapacitet på och bättre förvaltning av järnvägar och
inre vattenvägar

Från och med 2021

Förslag på strängare krav på utsläpp av luftföroreningar från fordon med
förbränningsmotorer

2021

Miljöanpassning av den gemensamma
jordbrukspolitiken/”Strategin Från jord till bord”
Undersökning av utkasten till nationella strategiska planer, med
referens till ambitionerna i den europeiska gröna given och strategin
”Från jord till bord”

2020–2021

Strategin ”Från jord till bord”

Våren 2020

Åtgärder, inklusive lagstiftning, för att avsevärt minska användningen
av och riskerna med kemiska bekämpningsmedel, gödselmedel och
antibiotika

2021

Bevara och skydda den biologiska mångfalden
EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030

Mars 2020

Åtgärder för att hantera de främsta orsakerna till förlust av biologisk
mångfald

Från och med 2021

Ny skogsstrategi för EU

2020

Åtgärder för att stödja värdekedjor som inte bidrar till avskogning

Från och med 2020

3

Åtgärder

Preliminär
tidsplan1

Mot en nollutsläppsvision för en giftfri miljö
En kemikaliestrategi för hållbarhet

Sommaren 2020

Nollutsläppsplan för vatten, luft och mark

2021

Översyn av åtgärder mot föroreningar från stora industrianläggningar

2021

Integrera hållbarhet i all EU-politik
Förslag om en mekanism för rättvis omställning, inklusive en fond för
rättvis omställning, och en investeringsplan för ett hållbart Europa

Januari 2020

Förnyad strategi för hållbar finansiering

Hösten 2020

Översyn av direktivet om icke-finansiell rapportering

2020

Initiativ för att granska och jämföra medlemsstaternas och EU:s Från och med 2020
metoder för grön budgetering
Översyn av relevanta riktlinjer om statligt stöd, inklusive riktlinjerna om
statligt stöd till miljöskydd och energi

2021

Anpassa alla nya kommissionsinitiativ i linje med målen i den gröna Från och med 2020
given och främja innovation
Intressenter ska identifiera och åtgärda inkonsekvent lagstiftning som minskar
effekten av åtgärderna i den europeiska gröna given

Från och med 2020

Integrering av målen för hållbar utveckling i den europeiska
planeringsterminen

Från och med 2020

EU som global ledare
EU ska fortsätta att leda de internationella förhandlingarna om klimat Från och med 2019
och biologisk mångfald, och ytterligare stärka det internationella
politiska ramverket
Stärka EU:s gröna given-diplomati i samarbete med medlemsländerna

Från och med 2020

Bilaterala satsningar för att få partner att agera och säkerställa Från och med 2020
jämförbarhet i åtgärder och politik
En grön agenda för västra Balkan

Från och med 2020

Arbeta tillsammans – en klimatpakt för EU
Lansering av den europeiska klimatpakten

Mars 2020

Förslag till ett åttonde miljöhandlingsprogram

2020
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