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FI

FI

Liite tiedonantoon Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta
Etenemissuunnitelma – Tärkeimmät toimet

Toimet

Alustava
aikataulu1

Ilmastotavoitteet
Ehdotus eurooppalaiseksi ”ilmastolaiksi”, johon kirjataan vuoteen 2050 Maaliskuu 2020
asetettu ilmastoneutraaliuden tavoite
Kokonaisvaltainen suunnitelma nostaa EU:n vuoteen 2030 asettama
ilmastotavoite kasvihuonekaasupäästöjen osalta vastuullisella tavalla
50–55 prosenttiin

Kesä 2020

Entistä kunnianhimoisempien ilmastotavoitteiden saavuttamista tukevat Kesäkuu 2021
ehdotukset lainsäädännön muuttamiseksi seuraavien säädösten
uudelleentarkastelun johdosta: direktiivi päästökauppajärjestelmästä,
taakanjakoasetus, asetus maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja
metsätaloudesta, energiatehokkuusdirektiivi ja direktiivi uusiutuvista
energialähteistä
sekä
hiilidioksidipäästönormit
henkilöja
pakettiautoille
Ehdotus energiaverodirektiivin muuttamiseksi

Kesäkuu 2021

Ehdotus hiilidioksidipäästöjen tullimekanismin käyttöönotosta tietyillä 2021
aloilla
Uusi EU:n strategia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi

2020/2021

Puhdas, kohtuuhintainen ja toimitusvarma energia
Kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien lopullisten versioiden
arviointi

Kesäkuu 2020

Alojen älykästä integroitumista koskeva strategia

2020

Kunnostamiseen kannustava aloite rakennusalalle

2020

Euroopan laajuista energiaverkkoa koskevan asetuksen arviointi ja
uudelleentarkastelu

2020

Merituulivoimastrategia

2020

Puhtaaseen kiertotalouteen tähtäävä elinkeinostrategia
EU:n elinkeinostrategia

Maaliskuu 2020

Kiertotalouden toimintasuunnitelma, joka sisältää elinkaareltaan
kestäviä tuotteita koskevan aloitteen; painopiste paljon resursseja

Maaliskuu 2020
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Komission vuoden 2020 työohjelmassa on tarkempaa tietoa vuodeksi 2020 ilmoitettujen toimien
aikataulusta.
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Toimet

Alustava
aikataulu1

käyttävissä aloissa, kuten tekstiili-, rakennus-, elektroniikka- ja
muoviala
Aloitteet, joilla kannustetaan kehittämään edelläkävijämarkkinoita
ilmastoneutraaleille ja kiertotalouden mukaisille tuotteille
energiaintensiivisillä teollisuudenaloilla

Vuodesta 2020

Ehdotus, jolla tuetaan teräksenvalmistusprosessin muuttamista
hiilettömäksi vuoteen 2030 mennessä

2020

Lainsäädäntö akkuja koskevan strategisen toimintasuunnitelman ja
kiertotalouden tukemiseksi

Lokakuu 2020

Ehdotukset jätelainsäädännön uudistamiseksi

Vuodesta 2020

Kestävä ja älykäs liikkuminen
Kestävän ja älykkään liikkumisen strategia

2020

Rahoituspyyntö julkisten lataus- ja tankkauspisteiden käyttöönoton
tukemiseksi osana vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria

Vuodesta 2020

Kestävien vaihtoehtoisten polttoaineiden tuotannon ja toimituksen
edistämistä eri liikennemuodoissa koskevien lainsäädäntövaihtoehtojen
arviointi

Vuodesta 2020

Ehdotus yhdistettyjä kuljetuksia koskevan direktiivin muuttamiseksi

2021

Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskevan direktiivin ja 2021
Euroopan
laajuista
liikenneverkkoa
koskevan
asetuksen
uudelleentarkastelu
Aloitteet rautatie- ja sisävesiliikenteen kapasiteetin lisäämiseksi ja
hallinnan parantamiseksi

Vuodesta 2021

Ehdotus tiukemmista ilman epäpuhtauksien päästönormeista
polttomoottoriajoneuvoille

2021

Yhteisen maatalouspolitiikan viherryttäminen / Pellolta pöytään strategia
Kansallisten strategisten suunnitelmien tarkastelu Euroopan vihreän
kehityksen ohjelman tavoitteita ja Pellolta pöytään -strategiaa vasten

2020–2021

Pellolta pöytään -strategia

Kevät 2020

Toimenpiteet, myös lainsäädäntötoimet, kemiallisten torjunta-aineiden
käytön ja vaarallisuuden sekä lannoitteiden ja antibioottien käytön
vähentämiseksi merkittävästi

2021

Biodiversiteetin säilyttäminen ja suojeleminen
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Toimet

Alustava
aikataulu1

EU:n biodiversiteettistrategia vuoteen 2030

Maaliskuu 2020

Toimenpiteet, joilla puututaan tärkeimpiin biodiversiteetin
köyhtymissyihin

Vuodesta 2021

EU:n uusi metsästrategia

2020

Toimenpiteet metsäkatoa aiheuttamattomien arvoketjujen tukemiseksi

Vuodesta 2020

Myrkyttömään ympäristöön tähtäävä nollapäästötavoite
Kestävyyttä edistävä kemikaalistrategia

Kesä 2020

Nollapäästötoimintasuunnitelma ilman, veden ja maaperän
suojelemiseksi

2021

Suurten
teollisuuslaitosten
torjuntatoimenpiteiden tarkistaminen

aiheuttaman

saastumisen 2021

Kestävyyden sisällyttäminen kaikkiin EU:n politiikkoihin
Ehdotus oikeudenmukaisen siirtymän rahaston sisältäväksi
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismiksi ja Kestävä Eurooppa investointiohjelma

Tammikuu 2020

Uudistettu kestävän rahoituksen strategia

Syksy 2020

Muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamisesta annetun direktiivin
uudelleentarkastelu

2020

Aloitteet jäsenvaltioiden ja EU:n vihreän budjetoinnin käytäntöjen Vuodesta 2020
kartoittamiseksi ja vertailemiseksi
Asiaankuuluvien, muun muassa ympäristönsuojelun ja energia-alan
valtiontuesta annettujen suuntaviivojen uudelleentarkastelu

2021

Kaikkien komission uusien aloitteiden sovittaminen vihreän kehityksen Vuodesta 2020
ohjelman tavoitteisiin ja innovoinnin edistäminen
Sidosryhmiltä kerätään havaintoja lainsäädännön
epäjohdonmukaisuuksista, jotka heikentävät Euroopan vihreän
kehityksen ohjelman täytäntöönpanon tuloksellisuutta, sekä ehdotuksia
niiden korjaamiseksi

Vuodesta 2020

Kestävän kehityksen tavoitteiden sisällyttäminen talouspolitiikan
eurooppalaiseen ohjausjaksoon

Vuodesta 2020

EU edelläkävijänä
EU
vetää
jatkossakin
kansainvälisiä
ilmastoja Vuodesta 2019
biodiversiteettineuvotteluja
kansainvälisen
politiikkakehyksen
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Toimet

Alustava
aikataulu1

vahvistamiseksi
EU:n vihreän kehityksen diplomatian vahvistaminen yhteistyössä Vuodesta 2020
jäsenvaltioiden kanssa
Kahdenväliset pyrkimykset kannustaa kumppaneita toimimaan ja Vuodesta 2020
varmistamaan toimien ja politiikkojen vastaavuus
Länsi-Balkania koskeva vihreä toimintaohjelma

Vuodesta 2020

Yhteistyöllä tuloksia – eurooppalainen ilmastosopimus
Eurooppalaisen ilmastosopimuksen valmistelun käynnistäminen

Maaliskuu 2020

Ehdotus kahdeksanneksi ympäristöohjelmaksi

2020
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