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EUROPA-KOMMISSIONENS UDSPIL, 11. DECEMBER 2019

• En ny – bred – vækststrategi for EU

• Vægt på retfærdighed, inklusion, tæt knyttet til SDG’erne

• højere CO2-priser og tiltag til at undgå ‘carbon leakage’

• ‘samling af’ klassiske EU-instrumenter (direktiver, strategier osv.): 
miljø, handel, transport, natur, klima (-forebyggelse og -tilpasning), 
landdistriktsudvikling, økonomisk politik, forskning og digitalisering
som ‘key enabler’

• Efter 2021 skal Green Deals målsætninger integreres i alle EU-politikker



Skabe private og offentlige investeringer for i alt 1 
billioner EUR de næste 10 år

EIB bliver EU’s klimabank

Mindst 25% af EU’s budget skal gå til grøn omstilling: 
Regionalfonden, CAP’en, Horizon Europe, Life, CEF, 
Socialfonden

‘Own Resources’, ‘Modernisation Fund’, Innovation 
Fund

Ud over tilskudsprogrammerne: InvestEU (tidligere: 
Juncker-Planen), EIB’s udlån

SUSTAINABLE EUROPE INVESTMENT PLAN, 14. JANUAR 2020



Medlemslandene: topmødet i december 
2019 gav tilslutning til European Green 
Deal og 2050-klimamålsætning om 
klimaneutralitet. Drøftes igen i juni 2020

Europa-Parlamentet: godkendte udspillet 
og erklærede ‘klimanødretstilstand’,

Marts 2020 og fremefter: Kommissionen 
skal fremsætte forslag på enkeltområderne

HVAD KOMMER DER TIL AT SKE?



Marts 2020: forslag til klimalov og European Climate Pact (borgerrettet, partnerskaber osv.)

Sommer 2020: forslag til en forhøjelse af 2030-målsætningen fra 50 % til 55 % CO2-reduktion

Juni 2021: div. forslag til direktiver, både de områder, der falder under ETS, og dem, der falder 
udenfor (‘effort sharing’), areal-anvendelse, revision af Energisparedirektivet og VE-direktivet, 
standarder for biler og lette køretøjer

2021: forslag til en prismekanisme, der vil fordyre varer også uden for EU, der er produceret med stor 
CO2-udledning (‘carbon border adjustment mechanism’) for udvalgte sektorer

2021/2021: ny klimatilpasningsstrategi

DEN OVERORDNEDE KLIMAPOLITIK



Marts 2020: fremlæggelse af

• Industrial Strategy (den forrige er fra 2017. Nu: større vægt på grøn omstilling og digitalisering)

• en  opdateret CØ-handleplan (den første var fra 2015) med fokus på - særligt visse - produkters 
bæredygtighed (tekstiler, konstruktion, elektronik og plast)

Oktober 2020: lovgivning om batterier (rettet mod el-biler og lagringssystemer)

2020: forslag til støtte til nuludlednings-stålproduktion

Efter 2020: 

• initiativer til styrkelse af markedet for klimaneutrale og cirkulære produkter i energiintensive sektorer

• Lovgivning på affaldsområdet, herunder mobilisering af industrien

INDUSTRI OG CIRKULÆR ØKONOMI



Europa-Kommissionen nævner ikke så mange konkrete tiltag, men 
opfordrer medlemslandene til at iværksætte en ‘bølge af renovation’.

Derudover nævnes det, at der skal støttes op om energirenovering af 
socialt boligbyggeri samt hospitaler og skoler.

BYGNINGER OG ENERGIRENOVERING



2020: Strategi for bæredygtig og smart mobilitet

Efter 2020:

• Tilskudsprogram til finansiering af systemer til ladestandere

• Analyse af lovgivningstiltag inden for alternative brændsler 

2021 og efter

• Revision af direktivet for ‘fælles regler for visse former for kombineret godstransport 
mellem medlemsstaterne’ (combined transport)

• Gennemgang af direktivet vedr.  etablering af infrastruktur for alternative 
brændsler og TEN-T

• Forslag til opstramning af regler vedr. forbrændingskøretøjers udledninger

• Forslag til at øge og styre jernbaners og indre vandvejes kapacitet

TRANSPORT OG SMART MOBILITET



2020-2021: analyse af nationale strategiske planer i lyset af Green Deal-målsætninger og 
‘Farm to Fork’-strategien

Farm to Fork-Strategi er EU’s fødevarestrategi for bæredygtig fødevareproduktion, 
som nu er gjort til en del af Green Deal. Selve strategien har flere aspekter, herunder 
fødevarers næringsværdi, værdikæder, effekten af klimaændringer, madspild samt 
miljøemner. Det forudses, at der vil blive fremsat forslag til lovgivning mhp. at begrænse 
brugen af kemiske pesticider, gødning og antibiotika, og der kobles til indsatsen for at 
imødegå nedgang i biodiversitet

LANDBRUGS- OG FØDEVAREPOLITIK



Marts 2020: EU-Biodiversitetsstrategi for 2030 (den foregående har udløbsdato i 
2020)

2020: ny EU-skovstrategi og forslag til 8. Miljøhandlingsprogram

Efter 2020: tiltag til støtte af værdikæder til hindring af skovrydning (‘deforestration-free
value chains’) 

Efter 2021: tiltag til imødegåelse af de største trusler mod biodiversitetstab

NATUR OG BIODIVERSITET



Sommer 2020: en Strategi for et giftfrit miljø 

2021: Handlingsplan til fremme af ikke-forurenet vand, luft og jord (ikke støj) – Zero 
Pollution Action Plan

2021: reviderede tiltag til bekæmpelse af forurening fra store industrianlæg

FORURENING



Fra Investeringsbank til klimabank, bla. rettet mod myndigheder:

• Just Transition Mechanism, inkl. Just Transition Fund (hjælp til 
regioner, der producerer med meget sort energi) og en Sustainable
Europe Investment Plan

Rettet mod erhvervslivet

• Sustainable Finance Strategy (rettet mod det private erhvervsliv)

• Non-financial reporting directive (virksomheder…)

Rettet mod forskning

• Husk at en af de vigtige Horizon Europe indsatser drejer sig om 
klima; forventning om, at 35% skal gå til klima.

FINANSIERING



Rettet mod medlemsstaterne, EU selv og verden udenfor

• Oplæg til gennemgang af medlemsstaternes ‘grønne budgetpraksis’

• Gennemgang af relevante statsstøtteregler, herunder på energiområdet

• Integration af Green Deal-målsætninger i al ny EU-lovgivning

• Integration af SDG’erne i ‘det europæiske semester’

• Fortsat fremtrædende rolle i internationale klima- og biodiversitetsforhandlinger

• Styrke ‘Green Deal-diplomati’ i samarbejde med medlemsstater

• Green Agenda for Det Vestlige Balkan

INTEGRATION AF BÆREDYGTIGHED I ALLE POLITIKOMRÅDER OG EU’S GLOBALE ROLLE
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