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Den gröna given: nyckeln till ett klimatneutralt 
och hållbart EU

Den gröna given är EU:s svar på den pågående klimatkrisen. Läs mer om planen för ett 
klimatneutralt Europa.

Vad är den Gröna given?
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/green-deal-fit-for-55-climate-law-what-are-they_N01_AFPS_220715_GDEX_ev

I november 2019 utlyste Europaparlamentet klimatnödläge och bad kommissionen att integrera 
alla sina förslag i linje med 1,5-gradersmålet för att begränsa den globala uppvärmningen och 
se till att utsläppen av växthusgaser minskar betydligt. 
 
Som svar presenterade kommissionen den europeiska gröna given, en färdplan för Europa för 
att bli en klimatneutral kontinent fram till 2050.

Läs mer om EU:s svar på klimatförändringarna.

Europeiska gröna givens mål och fördelar 
 
Europaparlamentet godkände klimatlagen den 24 juni 2021, genom vilken EU förbinder sig till 
att minska utsläppen med 55 procent till 2030 och nå klimatneutralitet till år 2050. Det gör att EU 
närmar sig sitt negativa utsläppsmål efter år 2050, och bekräftar unionens ledarroll i den globala 
kampen mot klimatförändringarna.

Det bör medföra att målen blir lättare att tillämpa i lagstiftningen samt fördelar i form av renare 
luft, vatten och mark, minskade energikostnader, renoverade hem, bättre kollektivtrafik, fler 
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laddstationer för elbilar, mindre avfall, nyttigare mat, och bättre hälsa för nuvarande och 
framtida generationer.

Företag kommer också dra nytta av de möjligheter som skapas inom områden där Europa avser 
sätta globala standarder. Det förväntas också generera jobb, exempelvis inom förnybar energi, 
energieffektivitet i byggnader och processer.

Gröna given - demonstration

55 %-paketet för att nå gröna givens mål
För att EU ska uppnå 2030-målet föreslog kommissionen i juli 2021 ett paket med en ny och 
reviderad lagstiftning, det så kallade 55 %-paketet (”Fit for 55”). Paketet består av 13 
sammanlänkande, reviderade lagar och sex föreslagna lagar inom EU:s klimat- och 
energilagstiftning.

Minska utsläppen från industri, transport och andra sektorer
Under frösta halvåret av 2023 godkände Europaparlamentet följande:

Revidering av systemet för handel med utsläppsrätter (ETS) för att inkludera 
förorenande sektorer som byggnader och vägtransporter från och med 2027 (i ETS 
II) och sjötransporter. Reformen kommer attfasa ut gratis utsläppsrätter till luftfarten 
till 2026 och uppmana användandet av förnybart bränsle.

• 

Översyn av marknadsstabilitetsreserven för att åtgärda den strukturella obalansen • 
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mellan tillgång och efterfrågan på utsläppsrätter inom EU:s system för handel med 
utsläppsrätter.
Införandet av en koldioxidskatt för att förhindra koldioxidläckage. Skatten ska sätta ett 
koldioxidpris på importerade varor från koldioxidintensiva företag utanför EU för att 
motverka omlokalisering till länder med mindre ambitiösa klimatmål.

• 

En fond som säkerställer en rättvis energiomställning genom att ta itu med fattigdom 
kopplat till energi och rörlighet. Fonden ska finansieras genom utauktionering av 
utsläppsrätter.

• 

En ansvarsfördelning mellan EU-länderna för att öka de nationella målen för 
utsläppsminskningar inom sektorer som inte omfattas av ETS, däribland transport, 
jordbruk, byggnader och avfallshantering. Till 2030 ska sektorernas 
utsläppsminskningar öka från 29 procent till 40 procent.

• 

Förstärkning av regler för att öka kolsänkor inom sektorn markanvändning, förändring 
av markanvändning och skogsbruk (LULUCF).

• 

Ett förslag för att garantera att nya bilar och skåpbilar i EU producerar noll 
nettoutsläpp år 2035.

• 

En revidering av utsläppsrätter för luftfart, i syfte att inkludera alla flygningar som 
avgår från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och för att hitta potentiella 
lösningar för flygningar utanför EU (CORSIA). 
 

• 

Under de kommande månaderna kommer ledamöterna bland annat att besluta om sin 
ståndpunkt i revideringar av infrastrukturen för bränslen, bränslen för luftfart och sjöfart samt 
förnybar energi. 
 

Läs mer om EU:s åtgärder för att minska utsläppen och andra växthusgaser än koldioxid. 

Skapa EU-medel för att stödja hushållen i den gröna 
omställningen
Europaparlamentet godkände:

Inrättandet av en social klimatfond för att hjälpa utsatta hushåll, småföretag och 
transportanvändare som är särskilt drabbade av energi- och transportfattigdom.

• 

En fond för att säkerställa en rättvis energiomställning genom att ta itu med den 
fattigdom i fråga om energi och rörlighet, finansierad genom auktionering av 
utsläppsrätter (ETS). 
 

• 

Stimulera den cirkulära ekonomin 
 
Kommissionen presenterade också EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin i mars 2022. 
Handlingsplanen inkluderar åtgärder längs hela livscykeln för produkter, främjar processer för 
cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion och garanterar mindre avfall. Den kommer att fokusera 
på: 
• elektronik-, informations- och kommunikationsteknik 
• batterier och fordon 
• förpackningar och plast 
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/klimatforandringar/20210303STO99110/koldioxidlackage-hindra-foretag-att-smita-fran-utslappsregler
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/klimatforandringar/20220519STO30401/sociala-klimatfonden-en-rattvis-energiomstallning
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/klimatforandringar/20180208STO97442/minska-eu-s-vaxthusgasutslapp-nationella-mal-for-2030
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/klimatforandringar/20170711STO79506/klimatforandringar-nyttja-eu-s-skogar-som-kolsankor
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/klimatforandringar/20170711STO79506/klimatforandringar-nyttja-eu-s-skogar-som-kolsankor
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/klimatforandringar/20180920STO14027/utslapp-av-koldioxid-vad-innebar-de-nya-utslappsmalen-for-bilar-och-skapbilar
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/klimatforandringar/20180920STO14027/utslapp-av-koldioxid-vad-innebar-de-nya-utslappsmalen-for-bilar-och-skapbilar
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/klimatforandringar/20220610STO32720/minska-utslappen-fran-flygplan-och-fartyg
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20221128STO58001/hur-framjar-eu-fornybar-energi
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20221128STO58002/energibesparing-eu-s-atgarder-for-att-minska-energiforbrukningen
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/headlines/society/20230322STO78109/sa-minskar-eu-fler-vaxthusgaser-an-koldioxid
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/kretsloppssamhallet/20210128STO96607/hur-vill-eu-uppna-en-cirkular-ekonomi-senast-till-ar-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/kretsloppssamhallet/20201119STO92005/hur-eu-kan-framja-en-hallbar-konsumtion
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/kretsloppssamhallet/20201208STO93325/elavfall-i-eu-fakta-och-siffror
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/fighting-plastic-pollution/20181212STO21610/plastic-waste-and-recycling-in-the-eu-facts-and-figures


• textilier 
• konstruktion och byggnader 
• näringskedjan

Kommissionen la fram ett förslag i november 2022 om nya EU-regler för förpackningar.

Som en del av reglerna för att främja återanvändbarhet, särskilt rätten till reparation, enades EU 
om en gemensam laddare. USB Type-C kommer att bli den gemensamma laddaren för de 
flesta elektroniska apparater i EU i slutet av 2024. Bärbara datorer måste vara utrustade med 
en USB Type-C-port senast den 28 april 2026.

I mars 2023 lade kommissionen fram ett nytt förslag för att främja reparation och 
återanvändning av varor. Inom ramen för den rättsliga garantin skulle den kräva att säljarna 
reparerar produkter om det inte är billigare att byta ut dem. Utöver garantin skulle det ge 
rättigheter för att göra reparationer enklare och billigare.

I september 2022 antog Europaparlamentet sin position gällande den nya industristrategin som 
ska hjälpa företag att övervinna krisen efter pandemin samt underlätta övergången till en 
grönare, cirkulär ekonomi. I november 2021 efterlyste ledamöterna en mer omfattande EU-
strategi för att göra Europa mindre beroende av importen av kritiska råvaror som är avgörande 
för strategiska industrier.

 
Läs mer om nyttan med den cirkulära ekonomin och hur parlamentet bekämpar 
plastföroreningar.

Den gröna given
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliament-and-the-european-green-deal_N01-PUB-200623-GREE_ev

Skapa ett hållbart livsmedelssystem
Livsmedelssektorn är en av de främsta orsakerna bakom klimatförändringarna. Även om EU:s 
jordbruk är den enda stora jordbrukssektorn i världen som har minskat sina utsläpp av 
växthusgaser (med 20 procent sedan 1990), står det fortfarande för cirka 10 procent av 
utsläppen (varav 70 procent beror på djur). 
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/kretsloppssamhallet/20201208STO93327/textilproduktionens-och-textilavfallets-inverkan-pa-miljon
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0329_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/kretsloppssamhallet/20201112STO91445/eu-s-nya-industristrategi-vilka-utmaningar-bor-eu-ta-itu-med
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/kretsloppssamhallet/20211118STO17611/hallbar-forsorjning-av-kritiska-ravaror-ar-avgorande-for-eu-s-industrier
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/kretsloppssamhallet/20211118STO17611/hallbar-forsorjning-av-kritiska-ravaror-ar-avgorande-for-eu-s-industrier
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/kretsloppssamhallet/20151201STO05603/kretsloppssamhallet-definition-betydelse-och-nytta
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/minskat-plastskrap/20180830STO11347/plaststrategin-sa-vill-eu-minska-pa-avfallet
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliament-and-the-european-green-deal_N01-PUB-200623-GREE_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/klimatforandringar/20180301STO98928/utslapp-av-vaxthusgaser-per-land-och-sektor-nyhetsgrafik
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/klimatforandringar/20180301STO98928/utslapp-av-vaxthusgaser-per-land-och-sektor-nyhetsgrafik


 
Från jord till bord-strategin, som kommissionen presenterade i maj 2020, ska garantera ett 
rättvist, hälsosamt och miljövänligt livsmedelssystem samtidigt som jordbrukarnas försörjning 
garanteras. Det täcker hela livsmedelskedjan, från minskad användning av bekämpningsmedel 
och halvering av försäljningen av antimikrobiella medel, minskad användning av gödselmedel 
och ökning av det ekologiska jordbruket. 
 

Parlamentet välkomnade strategin i en resolution som ledamöterna godkände i oktober 2021. 
Men de lade också till rekommendationer för att göra den än mer hållbar. Parlamentet betonade 
särskilt att 55 %-paketet måste innehålla mer ambitiösa utsläppsmål från jordbruk och 
tillhörande markanvändning. 
 

Bevara biologisk mångfald
Samtidigt syftar EU till att ta itu med förlusten av biologisk mångfald, inklusive den potentiella 
utrotningen av en miljon arter. EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030, som kommissionen 
presenterade i maj 2020, syftar till att skydda naturen, vända nedbrytningen av ekosystem och 
stoppa biologisk mångfaldsförlust.

Den 8 juni 2021 godkände parlamentet sin ståndpunkt om EU:s strategi för biologisk mångfald 
för 2030: Ge naturen större plats i våra liv. Ledamöter krävde att dess tillämpning ska ligga i 
linje med andra strategier inom EU:s gröna giv.

Eftersom skogarna spelar en viktig roll för att absorbera och kompensera koldioxidutsläppen har 
Europaparlamentet godkänt nya regler som försäkrar att varor sålda i EU inte har bidragit till 
avskogning eller skogsdegredering någonstans i världe. Förordningen ser också till att dessa 
produkter går i linje med männsliga rättigheter och försäkrar att ursprungsbefolkningens 
rättigheter respekteras.

Ta del av mer fakta och siffror om klimatförändringarna. 
 

Finansiering av den gröna övergången
I januari presenterade kommissionen investeringsplanen för ett hållbart Europa – strategin för 
att finansiera gröna given – genom att locka minst en biljon euro till offentliga och privata 
investeringar under det kommande decenniet.

Som en del av investeringsplanen kommer mekanismen för en rättvis omställning att hjälpa till 
att lindra de socioekonomiska effekterna av övergången för arbetare och samhällen som 
förändas mest. I maj 2020 föreslog kommissionen en lånefacilitet för den offentliga sektorn, för 
att stödja gröna investeringar i regioner som är beroende av fossila bränslen. Faciliteten har 
godkänts av Europaparlamentet.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200519STO79425/byggandet-av-ett-hallbart-livsmedelssystem-eu-s-strategi
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-s-halsopolitik/20180615STO05929/sa-bekampar-parlamentet-antibiotikaresistens
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-s-halsopolitik/20180404STO00909/ekologiska-livsmedel-i-eu-fakta-och-regler
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20211014IPR14914/new-eu-farm-to-fork-strategy-to-make-our-food-healthier-and-more-sustainable
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200109STO69929/forlorad-biologisk-mangfald-nagot-att-oroa-sig-for-och-vilka-ar-orsakerna
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200519STO79424/europas-utrotningshotade-arter-i-siffror-nyhetsgrafik
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200519STO79422/hur-den-biologiska-mangfalden-ska-bevaras-eu-s-politik
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210604IPR05513/biodiversity-meps-demand-binding-targets-to-protect-wildlife-and-people
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0179_SV.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0179_SV.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200618STO81513/green-deal-key-to-a-climate-neutral-and-sustainable-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/klimatforandringar/20180703STO07123/klimatet-i-europa-fakta-och-siffror
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200109STO69927/1-biljon-euro-europas-finansieringsplan-for-klimatet
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200109STO69927/1-biljon-euro-europas-finansieringsplan-for-klimatet
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_930


Parlamentet och rådet enades om att införa nya inkomstkällor för att finansiera budgeten och 
återhämtningsplanen. Detta skulle omfatta inkomster från systemet för handel med 
utsläppsrätter och en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna som skulle införa en avgift 
på import av vissa varor.

För att uppmuntra investeringar i miljömässigt hållbara aktiviteter och förhindra "gröntvätt" antog 
parlamentet 18 juni 2020 ny lagstiftning om hållbara investeringar. I november 2020 efterlyste 
ledamöterna också en övergång från ett ohållbart till ett hållbart ekonomiskt system, vilket är 
avgörande för att utveckla EU:s långsiktiga strategiska oberoende och öka EU:s motståndskraft.

 
Upptäck hur mekanismen för en rättvis omställning kommer att hjälpa EU:s regioner att 
övergå till en grönare ekonomi.

Mer information
Parlamentets utredningstjänst: "Adopting the European Climate Law", juni 2021
Se vår Facebook live-intervju med Pascal Canfin, ordförande i miljöutskottet, 2021-05-06 
Interaktiv grafik: Lagstiftningsprocessen för den gröna given
Parlamentets utredningstjänst: interaktiv grafik om klimatomställningen (en)
Parlamentets utredningstjänst: "Fit for 55 package", juni 2022 (en)
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/klimatforandringar/20170213STO62208/darfor-kravs-reform-av-eu-s-system-for-handel-med-utslappsratter-ets
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/klimatforandringar/20170213STO62208/darfor-kravs-reform-av-eu-s-system-for-handel-med-utslappsratter-ets
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200615IPR81229/green-finance-parliament-adopts-criteria-for-sustainable-investments
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201109IPR91117/ledamoterna-vill-att-eu-investeringarna-ska-ga-till-hallbara-verksamheter
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/climate-change/20200903STO86310/just-transition-fund-help-eu-regions-adapt-to-green-economy
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690672/EPRS_ATA(2021)690672_EN.pdf
https://www.facebook.com/watch/live/?v=882477809039444&ref=watch_permalink
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/climateaction/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733513/EPRS_BRI(2022)733513_EN.pdf
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