
 
Klimatinvesteringar prioriteras i EU:s
återhämtningsplan
 
EU:s återhämtningsplan för covid-19 syftar till att lägga grunden för ett .
 

Covid19-krisen och dess ekonomiska konsekvenser förblir högsta prioritet. 
 
För att hantera de omedelbara effekterna avpandemin föreslog kommissionen förra året ett
stimulanspaket värt 750 miljarder euro, tillsammans med ett reviderat budgetförslag för åren
2021-2027, efter krav från parlamentet om ett massivt återhämtnings- och
återuppbyggnadspaket. Ledamöterna har krävt att den ”gröna given” ska vara central i paketet, i
syfte att stimulera ekonomin och tackla klimatförändringarna.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200512IPR78912/parliament-eu27-need-EU2-trillion-recovery-package-to-tackle-covid-19-fallout
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus/20200513STO79012/covid-19-the-eu-plan-for-the-economic-recovery
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus/20200513STO79012/covid-19-the-eu-plan-for-the-economic-recovery
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/climate-change/20200618STO81513/green-deal-key-to-a-climate-neutral-and-sustainable-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/climate-change/20180703STO07129/eu-responses-to-climate-change


I en kompromiss som nåddes i november 2020 om EU:s långtidsbudget och återhämtningsplan
enades Europaparlamentets förhandlingsgrupp och rådets ordförandeskap om att minst 30
procent av utgifterna skulle stödja klimatmålen. Samtidigt skulle 7,5procent av de årliga
utgifterna gå till biologisk mångfald från 2024, och öka till 10 procent från och med 2026.
Parlamentet godkände budgeten i december 2020. 
 
”Next Generation EU” är EU:s ekonomiska återhämtningsplan och ska mildra effekterna av
pandemin och möjliggöra en hållbar framtid genom att fördela 25 procent av EU-budgeten till
klimatåtgärder.
 
Faciliteten för återhämtning och resiliens ska underlätta den gröna omställningen och en smart,
hållbar och inkluderande tillväxt, samt säkerställa att de nationella handlingsplanerna avsätter
åtminstone 37 procent av sin budget till klimat och biologisk mångfald.
 
Som en del av EU:s långtidsbudget för åren 2021-2027 och i linje med återhämtningsinsatserna
ska EU trygga finansiering till jordbruk, Horisont Europa, Life-programmet,
miljöhandlingsprogrammet, fonden för rättvis omställning, regionala och sammanhållningsfonder
går till projekt som ligger i linje med klimatambitionerna.
 
 
Läs mer om EU:s steg mot klimatmålen.
 

Gatuvy utan vare sig bilar eller människor i Litauens huvudstad Vilnius. ©PavloVakhrushev/AdobeStock
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201106IPR91014/kompromiss-om-langtidsbudgeten-16-miljarder-euro-mer-till-viktiga-program
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-s-langtidsbudget/20200131STO71519/eu-s-langtidsbudget-helt-enkelt
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201211IPR93621/parlamentet-godkanner-eu-s-langtidsbudget-for-2021-2027
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-atgarder-mot-coronaviruset/20200513STO79012/covid-19-eu-s-plan-for-ekonomisk-aterhamtning
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-europe-moment-repair-prepare-next-generation.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-europe-moment-repair-prepare-next-generation.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-s-langtidsbudget/20210128STO96608/aterhamtningen-efter-covid-19-sa-funkar-det-viktigaste-eu-instrumentet
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-s-long-term-budget/20210225STO98708/investeu-eu-programme-to-encourage-investment
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_sv
https://ec.europa.eu/easme/sv/life
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/climate-change/20200903STO86310/just-transition-fund-help-eu-regions-adapt-to-green-economy
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/cambio-climatico/20210617STO06481/por-que-e-importante-o-financiamento-da-ue-par-as-regioes
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20180706STO07407/eu-s-vag-mot-sina-klimatmal-nyhetsgrafik


•
•
•
•
•
•

Att göra klimatneutralitet rättsligt bindande 
28 november 2019 utlyste Europaparlamentet klimatnödläge och krävde att all relevant EU-
lagstiftning ligger i linje med målet att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader.
 
EU-kommissionen presenterade den gröna given i december, för att därefter i mars 2020 lägga
fram ett förslag till en EU-klimatlag för att göra EU klimatneutralt till 2050 vilket senare kommer
att bli rättsligt bindande så snart parlamentet och rådet godkänt förslaget.
 
Parlamente efterlyser en mer ambitiösa för utsläppsminskningar än de som kommissionen
föreslagit, för att se till att EU uppfyller målsättningen.
 
I oktober 2020 antog parlamentet sitt förhandlingsmandat om EU:s klimatlag, som stöder
klimatneutralitetsmålet senast 2050 och ett utsläppsminskningsmål på 60 procent fram till 2030
jämfört med 1990 års nivåer – mer ambitiöst än kommissionens förslag på 55 procent och det
nuvarande delmålet på 40 procent
 
Parlamentet och rådet nådde en provisorisk överenskommelse om att höja EU:s
utsläppsminskningsmål till år 2030 från 40 procent till åtminstone 55 procent. Parlamentet
godkände klimatlagen den 24 juni 2021. Målet till år 2030 och klimatneutralitetsmålet till år 2050
kommer att vara rättsligt bindande, vilket gör att EU närmar sig sitt negativa utsläppsmål efter år
2050, och bekräftar unionens ledarroll i den globala kampen mot klimatförändringarna inför
COP26 i november 2021.
 
Läs mer om vår tidsplan för EU:s åtgärder i den globala kampen mot klimatförändringarna.
 
 
Bakgrund
 
Den “gröna given” lanserades i november 2019 och syftar till att göra EU:s ekonomi hållbar.
Initiativet inbegriper en rad olika områden, från klimat, jordbruk och rörlighet till skydd av den
biologiska mångfalden och minskade utsläpp. Bland de konkreta förslag som kommissionen
redan lagt fram finns:
 

Europas finansieringsplan för klimatet 
Handlingsplanen för den cirkulära ekonomin 
EU-strategi för biologisk mångfald 2030 
EU:s livsmedelsstrategi ”Från jord till bord” 
Lånefacilitet för rättvis omställning 
EU:s nya industristrategi
 

 
Ta reda på vad EU gör för den ekonomiska återhämtningen och få en överblick över när och
inom vilka områden EU agerat.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/klimatforandringar/20191121IPR67110/europaparlamentet-utlyser-klimatnodlage
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20180305STO99003/minska-utslapp-av-vaxthusgaser-eu-s-mal-och-atgarder
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200109IPR69902/parlamentet-stoder-den-europeiska-grona-given-men-vill-hoja-ambitionsnivan
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210621IPR06627/klimatneutralt-eu-senast-2050-europaparlamentet-godkanner-eu-s-nya-klimatlag
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/klimatforandringar/20180404STO00910/nyhetsgrafik-historik-over-klimatforhandlingarna
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-atgarder-mot-coronaviruset/20200625STO82007/covid-19-10-saker-eu-gor-for-den-ekonomiska-aterhamtningen
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-atgarder-mot-coronaviruset/20210211STO97615/coronaviruset-tidslinje-over-eu-s-insatser-2021
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-atgarder-mot-coronaviruset/20210211STO97615/coronaviruset-tidslinje-over-eu-s-insatser-2021


Mer information
Parlamentets utredningstjänst: "Adopting the climate law", juni 2021 (en)
Facebook live med Pascal Canfin, ordförande i miljöutskottet
EU-kommissionen: Tidslinje över den gröna given
Pressmeddelande: ENVI -" EU COVID-19 recovery plan must be green and ambitious, say
MEPs", 2020-04-21 (en)
Parlamentets utredningstjänst: Europeisk klimatlag, 2020-04-20 (en)
Parlamentets utredningstjänst: Impact of the coronavirus crisis on climate action and the
European Green Deal, 2020-04-14 (en)
Studie: A critical assessment of the Green Deal’s growth, financial and regulatory challenges
(en)
Frågor och svar om den europeiska klimatlagen och klimatpakten
Öppet samråd om Klimat – uppdatering av EU:s utsläppshandelssystem (ETS)
Lagstiftningsförfarande: Den gröna given (en)
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690672/EPRS_ATA(2021)690672_EN.pdf
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/882477809039444/?__cft__[0]=AZXQvlL2ZrLTBQiX6eqOFzUJmPtgaq0do6OmNSnPVaSTJphOyy_Ef2jpHCcd6r3PHEKUNrQKE8Sok-PerSkV5Nl2mB6P6ZJ8MtszMFRckD0jtAUgUnzH1HCZf8-NWP-3EBENjKDd2phgEK2yQi6K8tBFJGFghqPC2mPy_if2jqsdzdAF9Ild2eI5Ncl9EjzDdWA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sv#timeline
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200419IPR77407/eu-covid-19-recovery-plan-must-be-green-and-ambitious-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200419IPR77407/eu-covid-19-recovery-plan-must-be-green-and-ambitious-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649385
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649370
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649370
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648785/IPOL_STU(2020)648785_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648785/IPOL_STU(2020)648785_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/qanda_20_336
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Updating-the-EU-Emissions-Trading-System
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-european-green-deal

