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Anexo da Comunicação relativa ao Pacto Ecológico Europeu
Roteiro — Ações principais

Ações

Calendário
indicativo1

Ambição em matéria de clima
Proposta de quadro legislativo geral europeu em matéria de clima que março de 2020
consagra o objetivo de neutralidade climática para 2050
Plano global para aumentar, de forma responsável, a meta climática da
UE, estabelecida para 2030, para, pelo menos, 50 %, procurando
aproximar-se dos 55 %

verão de 2020

Propostas de revisão das medidas legislativas pertinentes para junho de 2021
concretizar o aumento da ambição em matéria de clima, na sequência da
revisão da Diretiva Sistema de Comércio de Licenças de Emissão, do
Regulamento Partilha de Esforços, do Regulamento Uso do Solo,
Alteração do Uso do Solo e Florestas, da Diretiva Eficiência Energética,
da Diretiva Energias Renováveis e das normas de desempenho em
matéria de emissões de CO2 dos automóveis de passageiros e dos
veículos comerciais ligeiros
Proposta de revisão da Diretiva da Tributação da Energia

junho de 2021

Proposta de mecanismo de ajustamento das emissões de carbono nas 2021
fronteiras para determinados setores
Nova estratégia da UE de adaptação às alterações climáticas

2020/2021

Energia limpa, acessível e segura
Avaliação da versão final dos planos nacionais integrados em matéria
de energia e de clima

junho de 2020

Estratégia para a integração setorial inteligente

2020

Iniciativa «vaga de renovação» para o setor da construção

2020

Avaliação e revisão do Regulamento Rede Transeuropeia de Energia

2020

Estratégia de energia eólica marítima

2020

Estratégia industrial para a economia circular e limpa
Estratégia industrial da UE

março de 2020

Plano de ação para a economia circular, incluindo uma iniciativa em
matéria de produtos sustentáveis e uma tónica especial nos setores com

março de 2020
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O programa de trabalho da Comissão para 2020 proporcionará maior clareza quanto ao calendário das
ações anunciadas para esse ano.
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Ações

Calendário
indicativo1

utilização intensiva de recursos, como os têxteis, a construção, a
eletrónica e os plásticos
Iniciativas para estimular os mercados-piloto para produtos circulares e
neutros do ponto de vista climático nos setores industriais com
utilização intensiva de energia

a partir de 2020

Proposta de apoio a processos de produção de aço com zero emissões
em 2030

2020

Legislação sobre baterias em apoio do Plano de Ação Estratégico para
as Baterias e da economia circular

outubro de 2020

Propostas de reformas legislativas no domínio dos resíduos

a partir de 2020

Mobilidade sustentável e inteligente
Estratégia para a mobilidade inteligente e sustentável

2020

Pedido de financiamento para apoiar a implantação de pontos públicos
de carregamento e de abastecimento como parte da infraestrutura para
combustíveis alternativos

a partir de 2020

Avaliação das opções legislativas para estimular a produção e o
fornecimento de combustíveis alternativos sustentáveis aos diferentes
modos de transporte

a partir de 2020

Nova proposta de revisão da Diretiva Transporte Combinado

2021

Revisão da Diretiva Infraestrutura para Combustíveis Alternativos e do 2021
Regulamento Rede Transeuropeia de Transportes
Iniciativas para aumentar e gerir melhor a capacidade dos caminhos de
ferro e das vias navegáveis interiores

a partir de 2021

Proposta de normas mais rigorosas em matéria de emissões de
poluentes atmosféricos dos veículos com motor de combustão

2021

Ecologização da política agrícola comum/estratégia «do prado ao
prato»
Análise dos projetos de planos estratégicos nacionais, com referência
às ambições do Pacto Ecológico Europeu e da estratégia «do prado ao
prato»

2020-2021

Estratégia «do prado ao prato»

primavera de 2020

Medidas, incluindo legislativas, destinadas a reduzir significativamente
a utilização de fertilizantes, antibióticos e pesticidas químicos, bem
como o risco associado a estes últimos

2021
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Ações

Calendário
indicativo1

Conservação e proteção da biodiversidade
Estratégia de biodiversidade da UE para 2030

março de 2020

Medidas para fazer face aos principais fatores de perda de
biodiversidade

a partir de 2021

Nova estratégia da UE para as florestas

2020

Medidas para apoiar cadeias de valor que não causam desflorestação

a partir de 2020

Rumo a uma ambição de poluição zero por um ambiente livre de
substâncias tóxicas
Estratégia para os produtos químicos num contexto de sustentabilidade

verão de 2020

Plano de ação para a poluição zero na água, no ar e no solo

2021

Revisão das medidas de combate à poluição proveniente de grandes 2021
instalações industriais
Integração da sustentabilidade em todas as políticas da UE
Proposta de um mecanismo para uma transição justa, que inclua um
fundo para a transição justa, e de um plano de investimento para uma
Europa sustentável

janeiro de 2020

Estratégia renovada de financiamento sustentável

outono de 2020

Revisão da Diretiva Divulgação de Informações Não Financeiras

2020

Iniciativas de avaliação e comparação de práticas orçamentais dos a partir de 2020
Estados-Membros e da UE benéficas para o ambiente
Revisão das orientações pertinentes relativas a auxílios estatais,
nomeadamente no domínio do ambiente e da energia

2021

Alinhar todas as novas iniciativas da Comissão com os objetivos do a partir de 2020
Pacto Ecológico e promover a inovação
Identificação e proposta de correção, pelas partes interessadas, de
incoerências legislativas que reduzem a eficácia na execução do Pacto
Ecológico Europeu

a partir de 2020

Integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Semestre
Europeu

a partir de 2020

A UE enquanto líder mundial
A UE deve continuar a liderar as negociações internacionais sobre o a partir de 2019
clima e a biodiversidade, reforçando ainda mais o quadro político
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Calendário
indicativo1

internacional
Reforçar a diplomacia ecológica da UE em cooperação com os Estados- a partir de 2020
Membros
Esforços bilaterais para induzir os parceiros a agir e para assegurar a a partir de 2020
comparabilidade das ações e das políticas
Agenda verde para os Balcãs Ocidentais

a partir de 2020

Trabalhar em conjunto — um pacto europeu para o clima
Lançamento do pacto europeu para o clima

março de 2020

Proposta de um 8.º programa de ação em matéria de ambiente

2020
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