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Iniciatívy EÚ v rámci Európskej zelenej dohody
17. mája 2021
Udržateľné modré hospodárstvo zahŕňajúce rybolov a sektory využívajúce morské zdroje
12. mája 2021
Akčný plán nulového znečistenia predstavujúci cestu k eliminácii znečistenia vo vzduchu, vode a pôde do roku 2050
25. marca 2021
Akčný plán pre ekologický sektor posilňujúci ekologickú poľnohospodársku výrobu
24. februára 2021
Predstavenie Stratégie EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy, ktorej cieľom je riešiť neodvratné vplyvy na klímu a ich ekonomické, environmentálne a sociálne náklady
18. januára 2021
Nový európsky Bauhaus - projekt s cieľom kombinovať dizajn, udržateľnosť, prístupnosť, finančnú dostupnosť a investície
10. decembra 2020
Európska aliancia pre batérie – bol predstavený návrh na modernizáciu právnych predpisov EÚ o batériách
9. decembra 2020
Odštartovanie Európskeho klimatického paktu, ktorý vytvára pre ľudí zo všetkých sfér priestor spojiť úsilie a spoločne vypracovať a realizovať malé i veľké klimatické
riešenia
19. novembra 2020
Predstavenie stratégie Energia z obnoviteľných zdrojov na mori, ktorej cieľom je zvýšiť výkon tzv. „modrej energie“
14. októbra 2020
Predstavenie stratégií:
Vlna obnovy – cieľom stratégie je zdvojnásobiť mieru obnovy budov, zlepšiť ich energetickú hospodárnosť a využívanie zdrojov
Stratégia pre metán - stratégia prináša legislatívne aj nelegislatívne opatrenia v sektoroch energetiky, poľnohospodárstva a odpadu
Chemikálie – stratégia udržateľnosti - stratégia je prvým krokom smerom k cieľu nulového znečistenia životného prostredia bez toxických látok
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Iniciatívy EÚ v rámci Európskej zelenej dohody
17. septembra 2020
Predstavenie plánu cieľov v oblasti klímy do roku 2030 - Komisia zvyšuje ambície v oblasti klímy a navrhuje zníženie emisií do roku 2030 o 55 %
8. júla 2020
Prijatie stratégie EÚ pre integráciu energetického systému a vodíkovej stratégie EÚ s cieľom pripraviť pôdu pre úplne dekarbonizované, efektívnejšie a prepojenejšie
odvetvie energetiky
20. mája 2020
Predstavenie stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 v záujme ochrany krehkých prírodných zdrojov našej planéty

20. mája 2020
Predstavenie stratégie „Z farmy na stôl“ v záujme zvýšenia udržateľnosti našich potravinových systémov
11. marca 2020
Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo so zameraním na udržateľné využívanie zdrojov
10. marca 2020
Prijatie európskej priemyselnej stratégie, plánu pre hospodárstvo pripravené na budúcnosť
4. marca 2020
Návrh európskeho právneho predpisu v oblasti klímy na zabezpečenie klimaticky neutrálnej Európskej únie do roku 2050
14. januára 2020
Predstavenie Investičného plánu európskej zelenej dohody a Mechanizmu spravodlivej transformácie
11. decembra 2019
Predstavenie Európskej zelenej dohody
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Európska zelená dohoda a transformácia hospodárstva
Dosahovanie cieľov EZD so sebou prinesie rozsiahlu transformáciu, ktorá zasiahne každý aspekt života
spoločnosti a bude si vyžadovať opatrenia vo všetkých odvetviach nášho hospodárstva.
investovať do technológií šetrných voči životnému prostrediu
podporovať inovácie v priemysle
zavádzať ekologickejšie, lacnejšie a zdravšie formy súkromnej a verejnej dopravy
dekarbonizovať sektor energetiky
zabezpečiť vyššiu energetickú účinnosť budov

spolupracovať s medzinárodnými partnermi s cieľom zlepšiť globálne normy kvality životného prostredia
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Európska zelená dohoda a koordinácia na národnej úrovni
Vzhľadom na zásadný vplyv Európskej zelenej dohody, jej komplexný a prierezový charakter, si bude jej
napĺňanie na úrovni členských štátov vyžadovať koordináciu a zapojenie všetkých zložiek a aktérov spoločnosti,
ako aj spoluprácu na medzinárodnej úrovni.
Za týmto účelom bola z iniciatívy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ako gestora Európskej
zelenej dohody, ustanovená Rada vlády Slovenskej republiky pre Európsku zelenú dohodu.
(v zmysle Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020 – 2024, uznesením vlády SR
č. 699/2020 zo dňa 4. novembra 2020).
Priemyselné zväzy

Štátna správa a
tvorcovia politík

Akademická obec

Zamestnávatelia a
súkromný sektor

Samospráva,
mestá a obce

Zamestnanci

Mimovládny sektor

Občianska spoločnosť
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Rada vlády SR pre Európsku zelenú dohodu
Rada vlády je odborný, poradný, koordinačný a iniciatívny orgán vlády Slovenskej republiky pre:
otázky týkajúce sa Európskej zelenej dohody ako vízie na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja a
prechodu na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo.
implementáciu kľúčových politík a opatrení zameraných na dosiahnutie klimatických a environmentálnych
cieľov a nadväzujúcu transformáciu hospodárskeho, environmentálneho, energetického a sociálneho
systému Slovenskej republiky.
transformáciu odvetví priemyslu, pôdohospodárstva, dopravy, cestovného ruchu, výrobnej, nevýrobnej,
spotrebnej a sociálnej sféry.

Rada garantuje úzku koordináciu a spoluprácu primárne dotknutých rezortov (životné prostredie, hospodárstvo,
pôdohospodárstvo, financie, výstavba a doprava, školstvo, sociálne veci a ďalšie), samospráv, akademickej obce,
mimovládnych a odborných organizácií a monitoruje pokrok pri implementácii dohody.
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Rada vlády SR pre Európsku zelenú dohodu
Prvé zasadnutie sa uskutočnilo 20. apríla 2020 so zastúpením ministerstiev,
zamestnávateľských zväzov, regiónov, akademickej obce a občianskej spoločnosti.

parlamentu,

Rada sa prihlásila k podpore a spolupráci pri implementácii iniciatív Európskej zelenej dohody.

Špecifické témy týkajúce sa Európskej zelenej dohody budú predmetom činnosti pracovných skupín Rady,
ktoré budú za týmto účelom zriadené.

Ďalšie zasadnutie plánované na október 2021 sa má zaoberať koordináciou pozície a prípravou na balík Fit
for 55.
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Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo v SR
Prechod k obehovému hospodárstvu ako jeden z pilierov Európskej zelenej dohody.
Projekt Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo v SR bol iniciovaný SR a schválený DG REFORM
Európskej komisie v rámci Programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP).
Spolupráca na projekte medzi Ministerstvom životného prostredia SR, Európskou komisiou a OECD ako
analytickou jednotkou bola oficiálne zahájená v októbri 2020 s plánovaným trvaním 18 mesiacov.

Cieľom je pripraviť cestovnú mapu, implementačnú stratégiu a komunikačnú stratégiu na prechod k
obehovému hospodárstvu vo vybraných oblastiach hospodárstva SR.

K spolupráci boli prizvané orgány štátnej správy i zainteresované subjekty. Boli vytvorené dve pracovné
skupiny: pracovná skupina orgánov štátnej správy a pracovná skupina zainteresovaných subjektov
(stakeholderov).
Medzi stakeholdermi sú zastúpené priemyselné zväzy, akademici, mimovládne organizácie, regióny, klastre.

Smerovanie projektu, jeho aktivity a výstupy sú pravidelne konzultované v rámci pracovných skupín.
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Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo v SR
Vízia projektu: do roku 2040 zaznamenať výrazný progres k obehovému hospodárstvu, posilniť
konkurencieschopnosť a inovácie, prispieť k dekarbonizácii hospodárstva.
Na základe analýz OECD a diskusií pracovných skupín boli určené 2 vertikálne a 2 horizontálne priority:
Stavebníctvo (budovy)
Potravinárstvo a bioodpad
Udržateľná výroba a spotreba
Ekonomické nástroje na podporu prechodu k obehovému hospodárstvu

Predstavenie finálnej podoby cestovnej mapy sa očakáva začiatkom roka 2022. Nasledovať bude
implementačná a komunikačná stratégia. Ambíciou je vytvoriť z cestovnej mapy strategický dokument prijatý
vládou SR.

10

Ďalšie príklady implementácie EZD v SR

Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy (NAP)

Novela zákona o odpadoch

Novela zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

Pripravovaný klimatický zákon
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