El Pacte verd
europeu

#EUGreenDeal

2 de desembre de 2020

El Pacte verd europeu és un dels
components fonamentals de
l'estratègia de creixement de la Unió
Europea i el camí cap a una
recuperació verda, sòlida i duradora
de la pandèmia i el seu impacte
econòmic

Superar una amenaça existencial per a Europa i
per al món
El Pacte verd europeu és el nostre full de ruta
per fer que sostenible l’economia de la UE.
Només ho aconseguirem si transformem el
desafiaments climàtics i mediambientals en
oportunitats en tots els àmbits polítics i
garantim una transició justa i inclusiva per a
tothom.
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-20192024/european-green-deal_es

Situació actual

Progressos en la lluita contra el canvi
climàtic
La UE és líder mundial en la lluita contra el canvi climàtic:

Entre 1990 i 2018,
les emissions de
gasos d’efecte
hivernacle es van
reduir d’un 23%
mentre l’economia
creixia un 61%.
PIB

Emissions de gasos d’efecte hivernacle

Progressos en la lluita contra el canvi climàtic
Objectius per complir els compromisos de la UE segons l’Acord
de París
Reducció de les
emissions de CO2
Objectius
per 2020

Encara ens
queda molt
camí per
fer!

Objectius
acordats
per 2030

Reducció
d’emissions de
gasos d’efecte
hivernacle
comparades
amb els nivells
de 1990

Energies
renovables
en la
combinació
energètica

Millora de
l’eficiència
energètica

Objectius expressats com a
percentatge de reducció en
comparació amb les
emissions mitjanes a la UE

Objectius expressats com a percentatge
de reducció en comparació amb la mitjana
de la UE en el període de referencia (1 de
juliol de 2019-30 de juny de 2020).

És l’hora d’actuar

Millorar la qualitat de vida de les generacions
actuals i futures
Un full de ruta amb actuacions per als propers mesos i anys amb l’objectiu d’una recuperació
col·lectiva i un futur comú:
Garantir una transició justa i integradora
Protegir la vida humana, restaurar la biodiversitat i reduir la contaminació
Avançar cap a una economia neta i circular
Ajudar les empreses a convertir-se en líders mundials en productes i tecnologies netes

Donar exemple com a líder mundial

Cronologia
Presentació del Pacte verd europeu
11 de desembre de 2019
Presentació del Pla d’Inversions del Pacte verd
i el Mecanisme per una transició justa
14 de gener de 2020
Proposta d’una Llei europea del Clima
Obertura d’una consulta pública sobre el
Pacte Europeu sobre el Clima
4 de març de 2020
Adopció de l’Estratègia industrial europea, un
pla per una economia preparada per al futur
10 de març de 2020
Adopció del Pla d’acció per una economia
circular, centrat en l’ús de recursos sostenibles
11 de març de 2020

Presentació de l’Estratègia ‘Del camp a taula’
per fer més sostenibles els sistemes alimentaris
20 de maig de 2020
Presentació de l’Estratègia de la UE sobre
Biodiversitat pel 2030 per protegir els recursos
naturals fràgils del nostre planeta
20 de maig de 2020
Presentació de les Estratègies de la UE per la
integració del sistema energètic i de
l'hidrogen
8 de juliol de 2020
Presentació del Pla de l’objectiu climàtic de la
UE
17 de setembre de 2020

Una Unió Europea
climàticament neutra el
2050

Una resposta sense precedents: Recovery
Plan for Europe

NextGenerationEU
The
European
Green
Deal

The
Digital
Strategy

ÀREES PRIORITÀRIES D’INVERSIÓ DEL
#NEXTGENERATION EU I EL NOU PRESSUPOST DE LA UE
ENERGIES NETES/
HIDRÒGEN

‘NEW SKILLS’: RECICLATGE I
PERFECCIONAMENT
PROFESSIONAL

MOBILITAT SOSTENIBLE

EU INVESTMENT
MODERNITZACIÓ I
DIGIALITZACIÓ DELS
SERVEIS PÚBLICS
(ADMINISTRACIÓ,
JUSTÍCIA, SANITAT)

CONNEXIÓ I
INFRAESTRUCTURA
DIGITAL (5g, xarxes…)

REHABILITACIÓ
D’EDIFICIS
‘RENOATION WAVE’

AMPLIAR LA CAPACITAT
INDUSTRIAL
DE LA UE /TRANSICIÓ DIGITAL

La Llei europea del clima
i el Pacte pel clima

Construir una Europa moderna, sostenible i
resilient
• La Comissió Europea proposa reduir les
emissions de gasos d’efecte hivernacle d’un
55% com a mínim el 2030 en comparació
amb els nivells de 1990

Llei del clima europea: de la promesa als
objectius legalment obligatoris
Objectiu vinculant de neutralitat climàtica a nivell de la UE.
Creació d’un entorn empresarial predictible per a la indústria i els inversors

Un procés per incloure en la Llei del Clima l’augment de l’objectiu de les
emissions per 2030 al 55%
Informes periòdics sobre els progressos i eines per ajudar a que ningú
quedi enrere
Atenció especial a la transició efectiva cap a una societat equitativa i pròspera, amb
una economia moderna, eficient en l’ús dels recursos i competitiva
Adaptació als efectes del canvi climàtic per reforçar la resiliència d’Europa,
incloent-hi els grups vulnerables

Pla d’inversions del Pacte
verd europeu i Mecanisme
per a una transició justa

Pla d’inversions del Pacte verd europeu
Mobilitzar un bilió d’euros com a mínim en inversions en un termini de deu anys, gràcies a la combinació de:

• capital del pressupost de la UE i dels pressupostos nacionals;
• inversions publiques i privades;
• mesures addicionals destinades a facilitar i impulsar la inversió verda, tant pública com privada;

• condicions d’inversió atractives;
• assistència tècnica per ajudar els inversors a triar projectes sostenibles

Estimular la inversió verda amb el
suport del Grup BEI

El Mecanisme per una transició justa
Un instrument fonamental perquè la transició cap a una economia climàticament neutra sigui justa i no deixi
enrere ningú. Mobilitzará fins a 150.000 milions d’euros en el període 2021-2027.

Fons per una transició
justa

Règim InvestEU per una
transició justa

Instrument de préstec al
sector públic

A través de la Plataforma per una transició justa, la Comissió oferirà
assistència técnica als Estats membres i als inversors

Pla d’acció de la UE per
a l’enconomia circular

Una Europa més neta i més competitiva

Mesures legislatives i no legislatives en
àrees on la UE hi aporta un valor afegit real

1
2
3

Promoure la sostenibilitat dels productes des del disseny;
Promoure el consum sostenible;

Garantir que els recursos utilitzats es conservin en l’economía
de la UE tot el temps possible.

Exemples de mesures proposades
Centrar-nos en els sectors que utilitzen més recursos i els que tenen un potencial alt de
circularitat

Oferir incentius al producte en
tant que servei: les empreses
conservaran la propietat i
responsabilitat del producte al
llarg del seu cicle de vida.

Iniciatives legislatives per
substituir els envasos,
vaixella i coberts d’un sol
ús
per productes reutilitzables

Prevenir i reduir els residus,
augmentant el contingut reciclat i
minimitzant les exportacions de
residus fora de la UE.
Un model europeu per a la recollida
selectiva i l’etiquetat dels productes.

Els productes d’un sol
ús s’aniran eliminant
progressivament sempre
que sigui posible i se
substituiran per productes
duradors de múltiples
usos.

Promoure nous models de negoci
Classificació, reutilització i reciclatge
de productes tèxtils.
Els consumidors triaran productes
tèxtils més sostenibles.
Disseny ecològic d’una gama més
amplia de productes: les peces de
roba duraran més

Els productes que comercialitzem a
la UE estarán dissenyats perquè
durin més i siguin més fàcils de
reparar, actualitzar, reciclar i
reutilitzar.

Actuar contra els
microplàstics
Es restringiran els
microplàstics afegits
deliberadament i augmentarà
la captura de microplàstics en
totes les fases pertinents de
la vida del producte

L’estrategia ‘Onada de
renovació’ de la UE

L’onada de renovació
Reformar amb criteris verds, crear ocupació, millorar la nostra vida
El 14 d’octubre de 2020 la Comissió Europea va
presentar la seva estratègia sobre l’Onada de
renovació. L’objectiu és, com a minim:
• Doblar els índex de rehabilitació d’edificis en
10 anys;
• assegurar que les rehabilitacions generen nivells
més alts d’eficiència energètica i en l’ús de
recursos.
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-195844

Rehabilitació d’edificis per a la neutralitat climàtica i la
recuperació
El sector de la construcció és un del grans consumidors d’energia a Europa
i és responsable de més d’un terç de les emissions relacionades amb el
consum energètic.
Les accions efectives en aquest sector son clau per convertir Europa
en un continent climàticament neutre:
• Només un 1% dels edificis es renoven amb criteris d’eficiència energètica
cada any
• Un 75% del parc d’edificis és ineficient des del punt de vista energètic
• Prop del 85-95% dels edificis actuals seran habitables l’any 2050
Per tant, per 2030:
• 35 milions d’edificis s’haurien de renovar i
• Es podrien crear 160.000 llocs de treaball ‘verds’ addicionals
al sector de la construcció

Finances sostenibles

Reglament sobre
taxonomia de la UE

Calendari a curt termini
ReFuelEU Aviation – combustibles per a
l’aviació més sostenibles
Tercer trimestre de 2020
Onada de renovació – Renovation wave
Estratègia per la sosteniblitat dels
productes químics
Quart trimestre

Pacte Europeu pel Clima

FuelEU Maritime – Espai marítim
europeu verd

Primer trimestre de 2021
Revisió de la directiva sobre divulgació
d’informació no financera
Nova estratègia de la UE en materia
d’adaptació al canvi climàtic

Estratègia renovada de finances sostenibles
Energies renovables marines

Nova estratègia forestal de la UE

8è Programa d’acció en matèria de medi ambient

Empoderar els consumidors per a la
transició verda

Estratègia de mobilitat sostenible i Intel·ligent

Segon trimestre de 2021.

