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Europejski Zielony Ład ma na celu poprawę dobrostanu obywateli. Przekształcenie
Europy w kontynent neutralny dla klimatu oraz ochrona środowiska naturalnego będą
korzystne dla ludzi, planety i gospodarki. Nie pozostawimy nikogo w tyle.

Cele UE:

Osiągnięcie
neutralności
klimatycznej
do 2050 r.

Ochrona życia ludzkiego,
zwierząt i roślin
poprzez ograniczenie
zanieczyszczeń

Wspieranie przedsiębiorstw
na drodze do światowego
przywództwa w dziedzinie
czystych produktów
i technologii

Zapewnienie, aby
transformacja odbywała
się w sposób sprawiedliwy
i włączający

„Europejski Zielony Ład to nasza nowa strategia na rzecz wzrostu.
Pomoże nam ograniczyć emisje przy
jednoczesnym tworzeniu miejsc pracy”.
Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej

„Proponujemy przejście na ekologiczną i sprzyjającą włączeniu
społecznemu gospodarkę, aby poprawić dobrostan ludzi
i zapewnić zdrową planetę dla przyszłych pokoleń”.
Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej

93% Europejczyków
postrzega zmianę
klimatu jako poważny
problem

93% Europejczyków

podjęło co najmniej jedno
działanie na rzecz ochrony
klimatu

79% zgadza się, że

podjęcie działań w celu
zwalczania zmiany klimatu
będzie prowadzić do
innowacji

KLIMAT
Do 2050 r. UE stanie się kontynentem neutralnym dla klimatu.
Komisja przedstawi projekt europejskiego prawa o klimacie, aby przekształcić to
zobowiązanie polityczne w zobowiązanie prawne i pobudzić inwestycje.
Osiągnięcie tego celu będzie wymagało działań we wszystkich sektorach
naszej gospodarki:

ENERGIA

BUDYNKI
Renowacje budynków,
aby pomóc ludziom
w obniżeniu rachunków
za energię i ograniczeniu
zużycia energii

Budynki odpowiadają
za 40 % naszego
zużycia energii.

PRZEMYSŁ
Tylko 12%
materiałów
wykorzystywanych
przez przemysł
europejski pochodzi
z recyklingu.

Wspieranie
przemysłu w rozwoju
innowacyjności
i osiąganiu pozycji
światowego lidera
zielonej gospodarki

MOBILNOŚĆ
Wprowadzanie czystszych,
tańszych i zdrowszych form
transportu prywatnego
i publicznego
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Ponad 75% emisji gazów
cieplarnianych w UE pochodzi
z produkcji i wykorzystania energii
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Jakie
działania
podejmiemy?

Obniżenie
emisyjności
sektora energii

Transport generuje
25% naszych emisji.

