Podnebne in energetske politike EU za doseganje
podnebnih ciljev 2030
Usposabljanje mreže Plan B za Slovenijo, spremljevalni program 10. Zbora članic Plan B za Slovenijo

19. april 2021, od 14. do 15.30 ure, Zoom
Vabimo vas na usposabljanje na temo zakonodajnega svežnja za doseganje cilja EU zmanjšanja emisij
TGP za vsaj 55 % do leta 2030 glede na leto 1990, t.i. »Fit for 55«, ki ga bo junija predstavila Evropska
komisija. Sveženj bo zajemal predloge predpisov za doseganje ciljev zmanjšanja emisij, energetske
učinkovitosti in obnovljivih virov energije. Na usposabljanju boste izvedeli, kaj lahko v tem
zakonodajnem paketu pričakujemo in kaj bi ta moral vključevati. Delavnica bo izvedena v
sodelovanju z evropsko mrežo Climate Action Network Europe – CAN Europe.
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Uvodni pozdrav in tehnični napotki za izvedbo usposabljanja
Predstavitev ključnih elementov in časovnice paketa »Fit for 55«:
- Podnebje (Klaus Röhrig, CAN Europe)
- Obnovljivi viri energije (Veerle Dossche, CAN Europe)
- Energetska učinkovitost, stavbe (Edoardo Concari Coppola, CAN Europe)
Sredstva za izvajanje svežnja Fit for 55: povezava s Kohezijo in Načrti za okrevanje in
odpornost (Markus Trilling, CAN Europe)
Razprava: Kaj in kdaj lahko naredimo NVO?
Zaključek
Načrtovanje prihodnjih korakov

Usposabljanje je namenjeno članicam mreže Plan B za Slovenijo ter vsem zainteresiranim
predstavnikom civilne družbe, ki se ukvarjate s podnebnim zagovorništvom na nacionalni in/ali EU
ravni ter vas zanimajo ključni elementi in časovnica paketa, kar vam bo v pomoč pri načrtovanju
lastnih aktivnosti. Na usposabljanje se lahko prijavite na spletni prijavnici do četrtka, 15. 4. 2021.
Delavnica bo izvedena v angleškem jeziku.

Vljudno vabljeni!
Dodatne informacije: Polona Valič, 05 907 13 35, polona@planbzaslovenijo.si.

Podnebni program mreže Plan B za Slovenijo sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi
Sklada za podnebne spremembe. Za mnenja, predstavljena v tem dokumentu, so izključno odgovorni avtorji
dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor ali Eko sklada j.s.

