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Opća načela

• Načelo predostrožnosti • Načelo “onečišćivač plaća”



Pristupi / okvir

• Programi djelovanja za okoliš

• Horizontalne strategije

• Procjena utjecaja na okoliš i sudjelovanje javnosti

• Primjena, provedba i nadzor



Usluge ekosustava

• Usluge koje priroda nudi besplatno, a čovjek koristi

• Samo očuvani ekosustavi mogu pružati te usluge



Tema: Borba protiv klimatskih promjena

• Kako smanjiti emisiju stakleničkih plinova a 
istovremeno omogučiti rast?

• Kako smanjiti negative učinke klimatskih promjena



Tema: Zaštita i upravljanje vodama

• Voda je opće dobro i ograničen resurs

• Vodeni sustavi i vrste koje u njima žive su među
najugroženijima na planeti

• Kako osigurati dostupnost i kvalitetu vode ljudima, 
industriji, i prirodi?



Tema: Očuvanje biološke
raznolikosti

• Samo očuvana priroda će se moći oduprijeti
negativnim učincima klimatskih promjena

• Samo očuvana priroda će pružati usluge
ekosustava

• Kako osigurati postojanost ekoloških procesa?

• Kako omogučiti poljoprivrednu proizvodnju uz
minimalni negativni učinak ua prirodu?



Tema: Onečišćenje zraka i onečišćenje bukom

• Onečišćenje zraka je glavni uzrok prerane smrti povezane s okolišem u EU-u

• Buka je među vodećim uzrocima stresa ljudi koji žive u gradovima

• Kako osigurati proizvodnju, te prijevoz ljudi I dobara uz minimalne negativne učinke



Tema: Održiva proizvodnja i potrošnja,
Kružno gospodarstvo

• Prošli i sadašnji modeli proizvodnje doveli su do visoke 
razine onečišćenja, uništavanja okoliša i iscrpljivanja 
prirodnih resursa

• Kako napraviti bolji proizvod uz manje resursa? 

• Kako produljiti život proizvoda?



Tema: Kemikalije i pesticidi

• Godišnje se u EU proizvede preko 100 mil tona
štetnih kemikalija

• Preko 80 000 rezličitih vrsta kemikalija

• Kako osigurati da tisuće kemikalija koje se proizvode
svake godine nemaju negativne učinke?



Kako okolišne prijetnje ili teme utječu ili će utjecati
na moj život? Profesionalno? Privatno? 

• Borba protiv klimatskih promjena

• Očuvanje biološke raznolikosti

• Očuvanje voda

• Onečišćenje zraka i onečišćenje bukom

• Održiva proizvodnja I potrošnja, te održivo gospodarstvo

• Kemikalije i pesticidi





Što bi trebalo napraviti da bi se smanjile ili
ublažile prijetnje okolišu? 
• Što mogu ja napraviti?

• Bi li se ja bio spreman odreći svojeg auta?

• Mogu li korisiti isti mobitel 5 godina?

• Koliko ste kupili novih komada odječe u zadnjih godinu dana?

• Jeste li spremni platiti više za proizvod koji je okolišno prihvatljiv (npr. EU 
Ecolabel)

• Jeste li spremni preseliti se radi klimatskih promjena?

• Na razini RH?

• Na razini EU?



Europski zeleni plan

Težnja da Europa bude prvi klimatski neutralan kontinent

• do 2050. nema neto emisija stakleničkih plinova

• gospodarski rast nije ovisan o uporabi resursa

• nijedna osoba ni regija nisu zanemarene.



Europski zeleni plan osigurati će


