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Euroopa rohelist kokkulepet käsitleva teatise lisa 

Tegevuskava – peamised tegevused 

 

Meetmed Orienteeruv 

ajakava1 

Kliimaeesmärgid  

Ettepanek Euroopa kliimaseaduse kohta, milles sätestatakse 2050. aasta 

kliimaneutraalsuse eesmärk  

Märts 2020 

Terviklik kava suurendada vastutustundlikul viisil ELi 2030. aasta 

kliimaeesmärki vähemalt 50 % ja isegi kuni 55 %ni 

Suvi 2020 

Ettepanekud selliste seadusandlike meetmete läbivaatamiseks, millega 

saavutada suuremad kliimaeesmärgid pärast heitkogustega kauplemise 

süsteemi direktiivi läbivaatamist. Jõupingutuste jagamise määrus. 

Maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse määrus. 

Energiatõhususe direktiiv. Taastuvenergia direktiiv. Autodele ja 

kaubikutele kehtivad CO2-heitenormid. 

Juuni 2021 

Ettepanek vaadata läbi energia maksustamise direktiiv Juuni 2021 

Ettepanek, kuidas kohaldada valitud sektorites süsinikdioksiidi 

kohandusmehhanismi  

2021 

Kliimamuutustega kohanemist käsitlev uus ELi strateegia  2020/2021 

Puhas, taskukohane ja kindel energia  

Lõplike riiklike energia- ja kliimakavade hindamine Juuni 2020 

Strateegia arukaks sektorite integreerimiseks 2020 

Renoveerimislaine algatus ehitussektoris 2020 

Üleeuroopalisi energiavõrke käsitleva määruse hindamine ja 

läbivaatamine 

2020 

Tuuleenergia kasutamise strateegia 2020 

Puhast ringmajandust käsitlev tööstusstrateegia  

ELi tööstusstrateegia Märts 2020 

Ringmajanduse loomise tegevuskava, mis hõlmab säästvate toodete 

algatust ja milles keskendutakse eelkõige ressursimahukatele 

sektoritele, nagu tekstiili-, ehitus-, elektroonika- ja plastitööstus 

Märts 2020 

Algatused, millega stimuleerida energiamahukate tööstussektorite Alates 2020. 

                                                           
1  Komisjoni 2020. aasta tööprogramm annab täiendavat selgust 2020. aastaks kavandatud asjakohaste 

meetmete ajakava kohta. 
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Meetmed Orienteeruv 

ajakava1 

kliimaneutraalsete ja ringluspõhiste toodete juhtivaid turge aastast 

Ettepanek toetada algatust toota 2030. aastaks süsinikuvaba 

terasetootmist 

2020 

Akusid käsitlevad õigusaktid akude strateegilise tegevuskava ja 

ringmajandusetoetuseks 

Oktoober 2020 

Teha ettepanek jäätmealaste õigusaktide reformimiseks Alates 2020. 

aastast 

Säästev ja arukas liikuvus  

Säästva ja aruka liikuvuse strateegia 2020 

Rahastamiskonkurss, et toetada alternatiivkütuste taristu osaks olevate 

avalike laadimispunktide ja tanklate kasutuselevõttu 

Alates 2020. 

aastast 

Selliste seadusandlike võimaluste hindamine, millega edendada eri 

transpordiliikidele mõeldud säästvate alternatiivkütuste tootmist ja 

tarnimist 

Alates 2020. 

aastast 

Kombineeritud vedu käsitleva direktiivi muudetud ettepanek 2021 

Alternatiivkütuste taristu direktiivi ja üleeuroopalisi energiavõrke 

käsitleva määruse läbivaatamine 

2021 

Algatused raudteede ja siseveeteede läbilaskevõime suurendamiseks ja 

paremaks haldamiseks  

Alates 2021. 

aastast 

Ettepanek kehtestada rangemad õhusaasteainete heitenormid 

sisepõlemismootoriga sõidukitele 
2021 

Ühise põllumajanduspoliitika rohestamine / Strateegia „Talust 

toidulauani“ 

 

Riiklike strateegiakavade kavade läbivaatamine, võttes arvesse 

Euroopa rohelise kokkuleppe ja strateegia „Talust toidulauani“ 

eesmärke 

2020–2021 

Strateegia „Talust toidulauani“ 

Meetmed, sealhulgas seadusandlikud meetmed keemiliste pestitsiidide 

kasutamise ja nendega seotud riskide ning väetiste ja antibiootikumide 

kasutamise märkimisväärseks vähendamiseks 

Kevad 2020 

2021 

Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ja kaitsmine  

ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2030 Märts 2020 

Meetmed bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peamiste põhjustega Alates 2021. 
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Meetmed Orienteeruv 

ajakava1 

tegelemiseks aastast 

ELi uus metsastrateegia 2020 

Raadamisvabade väärtusahelate toetamise meetmed Alates 2020. 

aastast 

Mürgivaba keskkonna nimel nullsaaste eesmärgi poole  

Säästlikkust edendav kemikaalialane strateegia  Suvi 2020 

Vee, õhu ja pinnase nullsaaste saavutamise tegevuskava 2021 

Suurtest tööstuskäitistest lähtuva reostuse vähendamise meetmete 

läbivaatamine 

2021 

Kestlikkuse peavoolustamine kõigis ELi poliitikavaldkondades  

Ettepanek õiglase ülemineku mehhanismi kohta, sh õiglase ülemineku 

fond, ja kestliku Euroopa investeerimiskava kohta 

Jaanuar 2020 

Uuendatud kestliku rahastamise strateegia Sügis 2020 

Muud kui finantsaruandlust käsitleva direktiivi läbivaatamine 2020 

Algatused liikmesriikide ja ELi rohelise eelarvestamise tavade 

sõelumiseks ja võrdlemiseks 

Alates 2020. 

aastast 

Vastavate riigiabisuuniste läbivaatamine, sealhulgas keskkonna- ja 

energiaalase riigiabi suunised 
2021 

Viia kõik komisjoni uued algatused kooskõlla rohelise kokkuleppe 

eesmärkidega ja edendada innovatsiooni 

Alates 2020. 

aastast 

Sidusrühmad teevad kindlaks ja kõrvaldavad ühtlustamata õigusaktid, mis 

vähendavad tõhusust Euroopa rohelise kokkuleppe saavutamisel 
Alates 2020. 

aastast 

Kestliku arengu eesmärkide integreerimine Euroopa poolaastasse Alates 2020. 

aastast 

ELi üleilmne juhtpositsioon  

EL jätkab rahvusvaheliste kliima- ja bioloogilise mitmekesisuse alaste 

läbirääkimiste juhtimist, tugevdades veelgi rahvusvahelist poliitilist 

raamistikku 

Alates 2019. 

aastast 

Tugevdada koostöös liikmesriikidega ELi rohelise kokkuleppe 

diplomaatiat 

Alates 2020. 

aastast 

Kahepoolsed jõupingutused, et innustada partnereid tegutsema ning 

tagada meetmete ja poliitika võrreldavus  

Alates 2020. 

aastast 
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Meetmed Orienteeruv 

ajakava1 

Lääne-Balkani riikide roheline tegevuskava Alates 2020. 

aastast 

Koostöö – Euroopa kliimapakt  

Euroopa kliimapakti käivitamine Märts 2020 

Ettepanek kaheksanda keskkonnaalase tegevusprogrammi kohta 2020 
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