Co je Zelená dohoda
Zelená dohoda pro Evropu je plán obsahující opatření, která mají
podpořit účinné využívání zdrojů prostřednictvím přechodu na
čisté oběhové hospodářství a zabránit ztrátě biologické
rozmanitosti a snížit znečištění.
Byla schválena členskými státy EU a má transformovat ekonomiky
a sloužit k hospodářskému rozvoji. Zelená dohoda pro Evropu
udává, jakým způsobem učinit z Evropy do roku 2050 první
klimaticky neutrální kontinent. Uhlíková neutralita pak
představuje stav, kdy se zastaví růst atmosférické koncentrace
oxidu uhličitého, metanu a dalších plynů s obsahem uhlíku s
dopadem na klimatický systém. Státy tedy vypouští jen takové
množství skleníkových plynů, které je v rovnováze s procesy, které
je dokážou z atmosféry v odpovídajícím objemu odčerpat
(propady uhlíku).
K dosažení tohoto cíle mají proto státy EU přijmout opatření ve všech odvětvích hospodářství:
investovat do technologií šetrných k životnímu prostředí; podporovat průmysl ve vývoji inovací; zavádět
čistší, levnější a zdravější formy soukromé a veřejné dopravy; dekarbonizovat odvětví energetiky; zajistit
vyšší energetickou účinnost budov; spolupracovat s mezinárodními partnery na zlepšení celosvětových
norem v oblasti životního prostředí.
Více informací ZDE

Co je Fit for 55
Balíček opatření „Fit for 55“ je základní pilíř unijních opatření v oblasti klimatu a tvoří základ tzv. Zelené
dohody pro Evropu. Jde o sadu 13 legislativních návrhů, které mají EU přiblížit ke splnění cílů pro rok
2030, tedy snížení emisí skleníkových plynů až o 55 %.
Více informací ZDE
Zelená dohoda se skládá z jednotlivých „Akčních plánu“ pro každou oblast, jednou z nich je tedy i
cirkulární ekonomika.

Co je Cirkulární ekonomika
V porovnání s lineárním modelem, cirkulární ekonomika odděluje hospodářský růst od potřeby
těžit nové a vzácné materiály. Mezi základní principy, které cirkulární ekonomiku definují, patří:
uzavírání toků materiálů ve funkčních a nekončících cyklech, kde neztrácejí hodnotu, čerpání
energie z obnovitelných a udržitelných zdrojů a navrhování takových produktů a služeb, které
nemají negativní dopady na přírodní ekosystémy a lidské zdroje.
Akční plán pro cirkulární ekonomiku najdete ZDE

