
 
1 biljon euro: Europas finansieringsplan för
klimatet
 
Ta reda på hur Europa avser finansiera projekt för att tackla klimatförändringarna och
stödja de  regioner som drabbas hårdast av en övergång till en grön ekonomi.
 

Bara en dryg månad efter tillkännagivandet av en “Europeisk grön giv” presenterade Europeiska
kommissionen i december 2019 ett detaljerat förslag för hur det ska finansieras.
Investeringsplanen för den europeiska gröna given, också känd som investeringsplanen för ett
hållbart Europa, ska locka åtminstone 1 biljon euro i offentliga och privata investeringar under
det kommande decenniet. 

Artikel
02-07-2021 - 11:07
20200109STO69927

EU vill stödja de regioner som drabbas hårdast av en övergång till en grön ekonomi.  Photovoltaic - © Shutterstock.com/Franco Lucato

SV Generaldirektoratet för kommunikation
Europaparlamentet - Presstalesman : Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

1 I 5

https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/climate-change/20200618STO81513/green-deal-key-to-a-climate-neutral-and-sustainable-eu
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_17


•
•
•

Varför är den viktig? 
För att lyckas ställa om EU till en klimatneutral ekonomi till år 2050 kommer enorma
investeringar i teknik för ren energi att krävas. För att nå etappmålet på 40 procent minskade
växthusgasutsläpp till år 2030 krävs, enligt EU-kommissionens beräkningar, investeringar på
260 miljarder euro årligen.
 
Läs mer om EU:s svar på klimatförändringarna
 
 
 
Var pengarna kommer ifrån 
Ungefär hälften av pengarna bör komma från EU:s långtidsbudget genom olika program som
bidrar till klimat- och miljöprojekt, exempelvis genom jordbruksstöd, Horisont Europa, Life-
programmet, regionala- och sammanhållningsfonder, vilka ska öronmärka åtminstone 30
procent av sin budget för klimatåtgärder. 
 
Detta å andra sidan skulle locka ytterligare 114 miljarder euro i medfinansiering från
medlemsländerna. Genom InvestEU och innovations- och moderniseringsfonder inom systemet
för handel med utsläppsrätter (ETS) beräknas mobilisera ytterligare ungefär 300 miljarder euro i
offentliga och privata investeringar. Den nya ”mekanismen för rättvis omställning” (Just
Transition Mechanism) förväntas attrahera ytterligare 100 miljarder euro. Mekanismen ska
hjälpa de regioner som drabbas mest negativt av en grön omställning, t.ex. regioner med stort
kolberoende.
 
 
 
Mekanismen för rättvis omställning 
Mekanismen kommer att baseras på tre pelare:
 

Fonden för rättvis omställning 
Finansieringsprogrammet InvestEU 
Lån från Europeiska investeringsbanken, understödda via EU-budgeten.
 

Totalt beräknas dessa instrument mobilisera runt 100 miljarder euro i offentliga och privata
investeringar. Pengarna kan användas för kompetensutveckling av arbetstagare, stöd till företag
att skapa nya sysselsättningstillfällen, samt investeringar i ren energi och isolering av hem.
 
1) Fonden för en rättvis omställning 
Fondens investeringar ska särskilt hjälpa de regioner som är beroende av fossila bränslen,
såsom kol, vilket fortfarande bidrar med en fjärdedel av EU:s energiproduktion. EU:s kolsektor
sysselsätter 238 000 människor i kolutvinning och i kraftverk, i över 100 europeiska regioner,
från Polen till Spanien. År 2015 fanns 128 kolgruvor i 12 medlemsländer och 207 koldrivna
kraftverk i 21 medlemsländer.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/climate-change/20190926STO62270/what-is-carbon-neutrality-and-how-can-it-be-achieved-by-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/climate-change/20180706STO07407/eu-progress-towards-its-climate-change-goals-infographic
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/climate-change/20180706STO07407/eu-progress-towards-its-climate-change-goals-infographic
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/climate-change/20180703STO07129/eu-responses-to-climate-change
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-s-long-term-budget
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-s-long-term-budget/20210422STO02652/horizon-europe-how-the-eu-invests-in-science-infographics
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-s-long-term-budget/20210414STO02008/life-programme-more-eu-support-for-climate-action
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-s-long-term-budget/20210414STO02008/life-programme-more-eu-support-for-climate-action
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20210617STO06481/varfor-ar-eu-finansiering-till-regioner-viktigt
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/climate-change/20170213STO62208/the-eu-emissions-trading-scheme-ets-and-its-reform-in-brief
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/climate-change/20170213STO62208/the-eu-emissions-trading-scheme-ets-and-its-reform-in-brief
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642217/EPRS_BRI(2019)642217_EN.pdf


Frans Timmermans är vice-ordförande i EU-kommissionen och har ansvar för den Europeiska
gröna given. Den 14 maj 2020 presenterade han förslaget för ledamöterna och konstaterade:
 
– Det är budskap till kolarbetare i Asturien, västra Makedonien eller i Silesien, till torvodlare på
det irländska inlandet, till baltiska regioner beroende av oljeskiffer och många andra. Vi vet att
er väg mot klimatneutralitet är brantare, och vi vet att möjligheten till en annan framtid - en
renare framtid - i allmänhet är välkommen men vägen dit tycks skrämmande. Den nya
mekanismen för rättvis omställning med minst 100 miljarder euro är ett löfte att EU är med er i
den här omställningen, sade han.
 
 
I maj 2020 ändrade kommissionen förslaget om Fonden för rättvis omställning inom ramen för
EU:s plan för ekonomisk återhämtning - Next Generation EU, för att mildra effekterna av
coronapandemin. 
 
Parlamentet gav grönt ljus till Fonden för rättvis omställning den 18 maj 2021, och stödde
därmed den överenskommelse som förhandlare nått med rådet i december 2020, om ett 17,5
miljarder euro stort paket, varav 7,5 miljarder euro kommer från EU:s budget 2021-2027 och 10
miljarder euro kommer från EU:s återhämtningsinstrument.
 
För att säkerställa att ingen hamnar på efterkälken i omställningen till en grönare ekonomi
kommer fonden att främst gå till de minst utvecklade eller mest avlägsna regionerna eller öarna.
 
Tillgången till finansiellt stöd är villkorat åtagande till klimatneutralitetsmålet till år 2050.
Avfallsförbränning och fossila bränslen exkluderas.
 
Du kan läsa mer om Fonden för en rättvis omställning här.
 
2) Särskild finansiering inom InvestEU-programmet 
InvestEU-programmet ska prioritera finansiering för klimatet och mobilisera totalt 45 miljarder
euro i projekt inom "Rättvis omställning" från 2021 till 2027, enligt kommissionens förslag.
 
 
Programmet inrättades 2018 och är EU:s centrala investeringsprogram för att stimulera den
europeiska ekonomin. 
 
 
I slutet av maj 2020, inom ramen för återhämtningsinstrumentet Next Generation EU, föreslog
kommissionen en ökad budget för InvestEU och en dubblering av finansieringen som ska gå till
hållbar infrastruktur till 20 miljarder euro, av de totalt 75 miljarder euro som garanteras via EU:s
budget.
 
I mars 2021 godkände parlamentet reglerna för InvestEU-programmet, vilket ska mobilisera
offentliga och privata investeringar och garantera en förenklad tillgång till finansiering.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-s-long-term-budget/20200513STO79012/covid-19-the-eu-plan-for-the-economic-recovery
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210517IPR04110/a-EU17-5-bn-fund-to-ensure-no-one-is-left-behind-on-the-road-to-a-greener-economy
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201207IPR93210/deal-on-financing-a-just-energy-transition-in-eu-regions
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-s-long-term-budget/20210128STO96608/covid-19-recovery-how-the-main-eu-instrument-will-work
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/klimatforandringar/20200903STO86310/en-rattvis-omstallning-till-den-grona-ekonomin-for-alla-europas-regioner
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210304IPR99206/parliament-adopts-investeu-programme-for-strategic-and-innovative-investments


Programmet kommer att motta 26,2 miljarder euro i garantier från EU:s budget och förväntas
locka nästan 400 miljarder euro i investeringar. Det kommer att stödja viktiga hälso- och
sjukvårdssektorer och hållbara projekt som stödjer EU:s miljömål och sociala mål - med 38
procent av den totala budgeten som ska fördelas till hållbar infrastruktur.
 
Ta reda på hur InvestEU ska uppmuntra investeringar i klimatinsatser.
 
3) Lånefacilitet för den offentliga sektorn 
Ytterligare finansiering kan komma från en lånefacilitet för den offentliga sektorn. 1,5 miljarder
euro kan komma som bidrag från långtidsbudgeten och upp till 10 miljarder euro i form av lån
från Europeiska investeringsbanken. Ytterligare 25-30 miljarder euro ska komma via
myndigheters investeringar för att hjälpa regioner som drabbats hårdast av kostnaderna för att
minska koldioxidutsläppen. 
 
Finansiering ska gå till investeringar inom allt från energi och transport till regionala
värmenätverk och kollektivtrafik.
 
Lånefaciliteten för den offentliga sektorn godkändes av kammaren i juni 2021. Ledamöterna
upprepade sitt krav på att öka finansieringen för att stödja förberedelsefasen i
investeringsprojekt. De krävde att stödet villkoras för att säkerställa att mottagarna respekterar
EU:s grundläggande värden. De vill också bredda dess omfattning för att inbegripa företag som
ägs statligt, regionalt eller kommunalt.
 
I en omröstning i november 2020 om investeringsplanen för ett hållbart Europa för att finansiera
den gröna given, uttryckte ledamöterna sina farhågor att covid-19-krisen kan drabba
mobiliseringen av finansiering för gröna investeringar. De konstaterade att den gröna
inställningen ska vara inkluderande och respektera principerna om ekonomisk, social och
miljömässig hållbarhet, och samtidigt minska klyftorna mellan medlemsländerna, främja
konkurrenskraft och skapa hållbara och högkvalitativa arbetstillfällen.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/climate-change/20200604STO80509/eu-defines-green-investments-to-boost-sustainable-finance
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-s-long-term-budget/20210225STO98708/investeu-eu-programme-to-encourage-investment
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210621IPR06641/meps-approve-eu-aid-to-help-regions-most-hit-by-transition-to-climate-neutral-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201012IPR89122/financing-the-ecological-transition-ep-calls-for-improvements-to-current-plans
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201109IPR91117/green-deal-how-meps-wish-to-channel-eu-investment-to-sustainable-activities


Mer information
Följ ärendet från förslag till beslut: Investeringsplanen för ett hållbart Europa (en)
Följ ärendet från förslag till beslut: Fonden för rättvis omställning (en)
Följ ärendet från förslag till beslut: Programmet InvestEU (en)
Pressmeddelande: "Financing the ecological transition - MEPs call for improvements to current
plans", 2020-10-16 (en)
Studie beställd av utskottet för regional utveckling: "Assessment of the Just Transition Fund
proposal", februari 2020 (en)
Pressmeddelande: "En grön pakt för Europa: första reaktionerna från ledamöterna", 2019-12-
11
Pressmeddelande: "Europaparlamentet utlyser klimatnödläge", 2019-11-29
EU:s gemensamma forskningscenter: "EU coal regions - opportunities and challenges ahead",
2018 (en)
EU-kommissionens faktablad - Mekanismen för en rättvis omställning
EU-kommissionens faktablad - InvestEU (en)
Kommissionens pressmeddelande: "Commission proposes a public loan facility to support
green investments together with the European Investment Bank", 2020-05-28 (en)
EU-kommissionens faktablad - "EU-funded projects to green the economy", 2020-01-14 (en)
EU-kommissionens faktablad - "How Cohesion policy funds support Member States’ green
reforms" (en)
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2058(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0006(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0108(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201012IPR89122/financing-the-ecological-transition-ep-calls-for-improvements-to-current-plans
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201012IPR89122/financing-the-ecological-transition-ep-calls-for-improvements-to-current-plans
https://research4committees.blog/2020/02/18/assessment-of-the-just-transition-fund-proposal/
https://research4committees.blog/2020/02/18/assessment-of-the-just-transition-fund-proposal/
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/klimatforandringar/20191203IPR68087/en-gron-pakt-for-europa-forsta-reaktionerna-fran-ledamoterna
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/klimatforandringar/20191203IPR68087/en-gron-pakt-for-europa-forsta-reaktionerna-fran-ledamoterna
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/klimatforandringar/20191121IPR67110/europaparlamentet-utlyser-klimatnodlage
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/eu-coal-regions-opportunities-and-challenges-ahead
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/eu-coal-regions-opportunities-and-challenges-ahead
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/fs_20_39
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/investeu-factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/28-05-2020-commission-proposes-a-public-loan-facility-to-support-green-investments-together-with-the-european-investment-bank
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/28-05-2020-commission-proposes-a-public-loan-facility-to-support-green-investments-together-with-the-european-investment-bank
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/fs_20_37
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_regio_annexed.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_regio_annexed.pdf

