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ZAVEZA EU

 EU se je kot pogodbenica Pariškega sporazuma zavezala, da si bo

prizadevala zadržati dvig globalne temperature pod 2°C in po možnosti

pod 1,5°C glede na predinustrijsko obdobje. V okviru tega si je postavila cilj,

da bo do leta 2020 svoje izpuste toplogrednih plinov (TGP) v primerjavi z

letom 1990 znižala za 40%, 55% do leta 2030 in 95% do leta 2050.

 Korak v to smer je naredila leta 2019 s sprejemom Evropskega zelenega

dogovora, kjer si je za glavni cilj postavila nevtralnost Evrope do 2050.





POSLEDICE, ČE NE UKREPAMO





DOSEGANJE CILJEV IZ EVROPSKEGA 

ZELENEGA DOGOVORA

 EU želi doseči postavljene cilje s:

 sprejemom prvega evropskega podnebnega zakona,

 digitalizacijo evropskega energetskega trga,

 poudarkom na obnovljivih virih energije (OVE),

 preoblikovanjem industrijskega sektorja,

 naložbami v okolju prijazne tehnologije,

 tehnologijami z nizkimi emisijami,

 trajnostnimi izdelki in storitvami,

 dekarbonizacijo energetsko intenzivnih industrij,

 učinkovito rabo energije,

 sprejemom strategije za trajnostno in pametno mobilnost in

 številnimi drugimi ukrepi, ki jih navaja v okviru dogovora.



AKTIVNOSTI EU V OKVIRU DOGOVORA

 December 2019 – predstavitev Evropskega zelenega dogovora,

 Januar 2020 – predstavitev naložbenega načrta za evropski zeleni dogovor 

in mehanizma za pravični prehod

 Marec 2020 – predlog za evropska podnebna pravila, ki bodo zagotovila 
podnebno nevtralno EU do leta 2050

 Marec 2020 – sprejetje evropske industrijske strategije – načrt za 

gospodarstvo, pripravljeno na prihodnost

 Marec 2020 – predlog akcijskega načrta za krožno gospodarstvo, ki se 

osredotoča na trajnostno rabo virov

 Maj 2020 – predstavitev strategije „od vil do vilic“ – za trajnejše 
prehrambene sisteme



 Maj 2020 – predstavitev strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 

za zaščito krhkih naravnih virov našega planeta

 Julij 2020 – sprejetje strategije EU za povezovanje energetskega sistema in 

strategije EU za vodik, ki bo prispevalo k doseganju popolnoma 

razogljičenega, učinkovitejšega in medsebojno povezanega energetskega 

sektorja

 September 2020 – predstavitev načrta za uresničitev podnebnih ciljev do 

leta 2030

 Oktober 2020 – pobuda „val prenove“, strategija za metan, trajnostna 

strategija na področju kemikalij

 November 2020 – energija iz OVE na morju



DODATNO

 Evropski zeleni dogovor vsebuje akcijski načrt za:

 Učinkovitejšo rabo virov s prehodom na čisto, krožno gospodarstvo,

 Obnovo biotske raznovrstnosti ter zmanjšanje onesnaževanja.

 Načrt opiše potrebne naložbe in razpoložljive finančne instrumente ter 
pojasni, kako zagotoviti pravičen in vključujoč prehod.

 Pomembno!  EU želi biti podnebno nevtralna leta 2050 – da bi to dosegli, 
je EK predlagala evropski podnebni zakon, ki bo politično zavezo spremenil 
v pravno obveznost.

 Evropski podnebni pakt – temeljil na že obstoječih dejavnostih in jih bo 
spodbujal. Imel bo vlogo „krovne“ pobude, ki nudi priložnost za učenje, 
izmenjavo, soustvarjanje in sodelovanje. *Launch event of the EU Climate
Pact – sreda, 16.12. 



PRORAČUN EU ZA OBDOBJE 2021-2027 in 

DOGOVOR O SVEŽNJU



SLOVENIJA – TRAJNOSTNI IN ZELENI PREHOD



HVALA ZA POZORNOST!


