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Příloha sdělení „Zelená dohoda pro Evropu“ 

Plán klíčových opatření 

 

Opatření Orientační 

harmonogram
1
 

Ambice v oblasti klimatu  

Návrh evropského právního rámce pro klima, jenž zakotví cíl 

klimatické neutrality do roku 2050  

březen 2020 

Komplexní plán na odpovědné zvýšení cíle EU v oblasti klimatu 

nejméně na 50 % a směrem k 55 % 

léto 2020 

Návrhy na revizi příslušných legislativních opatření s cílem dosáhnout 

vyšší míry ambice v oblasti klimatu v návaznosti na přezkum směrnice 

o systému obchodování s emisemi; nařízení o sdílení úsilí; nařízení o 

využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví; směrnice 

o energetické účinnosti; směrnice o obnovitelných zdrojích energie; 

výkonnostní normy pro osobní automobily a dodávky, pokud jde o 

emise CO2 

červen 2021 

Návrh revize směrnice o zdanění energie červen 2021 

Návrh mechanismu kompenzačních opatření mezi státy v souvislosti s 

uhlíkem  

2021 

Nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu  2020/2021 

Čistá, dostupná a bezpečná energie  

Posouzení konečných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a 

klimatu 

červen 2020 

Strategie pro inteligentní sektorovou integraci 2020 

Iniciativa „renovační vlna“ pro odvětví stavebnictví 2020 

Zhodnocení a přezkum nařízení o transevropské energetické síti 2020 

Strategie pro výrobu energie ve větrných elektrárnách na moři 2020 

Průmyslová strategie pro čisté oběhové hospodářství  

Průmyslová strategie EU březen 2020 

Akční plán pro oběhové hospodářství včetně iniciativy pro udržitelné 

produkty s obzvláštním zaměřením na odvětví nejnáročnější z hlediska 

zdrojů – např. odvětví textilu, stavebnictví, elektroniky a plastů 

březen 2020 

                                                           
1
  Další informace o harmonogramu příslušných opatření oznámených na rok 2020 budou uvedeny v pracovním 

programu Komise na rok 2020. 
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Opatření Orientační 

harmonogram
1
 

Iniciativy pro stimulaci vedoucích trhů s klimaticky neutrálními a 

oběhovými produkty v energeticky náročných průmyslových odvětvích 

od roku 2020 

Návrh na podporu výrobních procesů oceli s nulovými emisemi uhlíku 

do roku 2030 

2020 

Právní předpisy o bateriích na podporu strategického akčního plánu pro 

baterie a oběhového hospodářství 

říjen 2020 

Návrh reformy právních předpisů v oblasti odpadů od roku 2020 

Udržitelná a inteligentní mobilita  

Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu 2020 

Výzva k financování na podporu veřejných dobíjecích a plnicích stanic 

v rámci infrastruktury pro alternativní paliva 

od roku 2020 

Posouzení legislativních možností pro podporu výroby a dodávek 

udržitelných alternativních paliv pro různé druhy dopravy 

od roku 2020 

Revidovaný návrh směrnice o kombinované dopravě 2021 

Přezkum směrnice o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva a 

nařízení o transevropské energetické síti 

2021 

Iniciativy pro lepší řízení a navýšení kapacity železnic a 

vnitrozemských vodních cest  

od roku 2021 

Návrh přísnějších norem pro emise látek znečisťujících ovzduší vozidly 

se spalovacím motorem 

2021 

Ekologizace společné zemědělské politiky / strategie „od zemědělce 

ke spotřebiteli“ 

 

Vyhodnocení návrhů vnitrostátních strategických plánů s ohledem na 

ambice Zelené dohody pro Evropu a strategii „od zemědělce ke 

spotřebiteli“ 

2020–2021 

Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ 

Opatření, včetně legislativních, pro výrazné omezení množství 

použitých chemických pesticidů, hnojiv a antibiotik a rizik s nimi 

souvisejících 

jaro 2020 

2021 

Zachování a ochrana biologické rozmanitosti  

Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 březen 2020 

Opatření řešící hlavní příčiny úbytku biologické rozmanitosti od roku 2021 
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Opatření Orientační 

harmonogram
1
 

Nová strategie EU v oblasti lesnictví 2020 

Opatření na podporu hodnotových řetězců nezpůsobujících odlesňování od roku 2020 

Směrem k životnímu prostředí bez toxických látek díky 

ambicióznímu cíli nulového znečištění 

 

Strategie udržitelnosti chemických látek   léto 2020 

Akční plán pro nulové znečištění ovzduší, vod a půdy 2021 

Revize opatření řešících problematiku znečištění z rozsáhlých 

průmyslových komplexů 

2021 

Začleňování hlediska udržitelnosti do všech politik EU  

Návrh mechanismu pro spravedlivou transformaci, včetně Fondu pro 

spravedlivou transformaci, a investičního plánu pro udržitelnou Evropu  

leden 2020 

Obnovená strategie pro udržitelné finance podzim 2020 

Přezkum směrnice o vykazování nefinančních informací 2020 

Iniciativy pro kontrolu a porovnávání postupů při ekologickém 

sestavování rozpočtu ze strany členských států a EU 

od roku 2020 

Přezkum příslušných pokynů pro státní podporu, včetně pokynů pro 

státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky 

2021 

Uvedení všech nových iniciativ Komise do souladu s cíli Zelené 

dohody a podpora inovací 

od roku 2020 

Zúčastněné strany identifikují nekonzistentní právní předpisy, které 

snižují efektivitu realizace Zelené dohody pro Evropu, a zajišťují 

nápravu 

od roku 2020 

Začlenění cílů udržitelného rozvoje do evropského semestru od roku 2020 

EU jako globální lídr  

EU bude nadále v čele mezinárodních jednání o klimatu a biologické 

rozmanitosti, a dále tak posílí mezinárodní politický rámec 

od roku 2019 

Posílení diplomacie EU v rámci Zelené dohody ve spolupráci s 

členskými státy 

od roku 2020 

EU bude ve dvoustranných jednáních povzbuzovat své partnery, aby 

jednali a zajistili kompatibilitu svých opatření a politik  

od roku 2020 

Zelená agenda pro západní Balkán od roku 2020 



 

5 

Opatření Orientační 

harmonogram
1
 

Metody spolupráce – evropský klimatický pakt  

Představení evropského klimatického paktu březen 2020 

Návrh osmého akčního programu pro životní prostředí 2020 

 


