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Den sociale klimafond: Parlamentets ideer til at få 
en retfærdig energiomstilling

EU ønsker at få en retfærdig energiomstilling. Find ud af hvordan Den Sociale Klimafond 
skal hjælpe de, der er mest eksponerede mod energifattigdom.

Energi
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliament-moves-to-help-europeans-switch-to-clean-
energy_N01_AFPS_220520_SCFN_ev

EU har planer om at introducere nye krav til mindskningen af drivhusgasudslip inden for 
bygningskonstruktion og transport. De nye regler skal få borgere og virksomheder til at 
investere i alternative energikilder, bedre isolation og renere transport.

For at kunne sikre at omstillingen bliver fair og inklusiv, har Kommissionen foreslået at skabe en 
social klimafond (SCF). Fonden vil hjælpe sårbare husholdniger, små virksomheder og 
transportbrugere, der er særligt hårdt ramt af energi- og transportfattigdom. Etableringen af 
fonden er en del af 'Fit for 55'-lovgivningspakken, der skal hjælpe EU med at blive klimaneutralt 
i 2050 ved at mindske CO2-udslippet med 55% fra 2030.

Tackling af energifattigdom for sårbare 
husholdninger
Den nye lovgivning skal fastlægge fælles definitioner på tværs af EU for energifattigdom og 
mobilitetsfattigdom.

Energifattigdom refererer til sårbare husholdninger, mikroselskaber, SMV'er og brugere af 
transport, der har svært ved at få adgang til alternativer til fossile brændstoffer. 
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Mobilitetsfattigdom refererer til husholdninger, der har høje transportomkostninger eller 
begrænset adgang til billige former for transport.

Parlamentet søgte et særligt fokus på de udfordringer, som øer, bjergrige regioner og mindre 
udviklede fjerne egne står over for. Parlamentet ønskede også at blokere adgangen til 
finansiering for lande, der ikke respekteret grundlæggende rettigheder eller retsstaten.

PåParlamentets anmodning vil SCF begynde i 2026, et år før Handelssystemet med CO2-
kvoter (ETS) udvides til også at dække bygninger og vejtransport (såkaldt “ETS II”). Hvis 
energipriserne er særligt høje, kan ETS-udvidelsen muligvis blive udskudt med et år.

En del af SCF vil blive finansieret af auktioner fra tilladelser fra ETS II (op til €65 mia.) med 
yderligere 25% dækket af nationale resourcer (der samlet kommer op på €86,7 mia.).

Støtten vil kun gå til tiltag og investeringer, der respekterer princippet om ‘ikke at gøre betydelig 
skade’ og skal mindske afhængigheden af fossile brændstoffer.

Efter at have nået frem til en aftale med EU-landene i december til at skabe denne nye fond i 
2026, vedtog Parlamentet den i april 2023. Teksten skal formeldt godkendes af Rådet, før den 
kan træde i kraft.

Hvordan kan Den Sociale Klimafond hjælpe dig?
Den Sociale Klimafond skal finansiere konkrete tiltag til at adressere energi- og 
mobilitetsfattigdom både på kort og lang sigt deriblandt:

Mindskede energiafgifter og skatter eller forordninger for andre former for direkte 
indkomststøtte til at adressere de stigende priser for vejtransporten og opvarmning af 
bygninger.

• 

Incitament til renovering af bygninger og til at overgå til vedvarende energikilder i 
bygninger.

• 

Incitament til at skifte fra privat til offentlig transport, deling af biler og cyklisme.• 
Støtte til udviklingen af et genanvendelsesmarked for elektriske køretøjer.• 

Find ud af mere om finansieringen af den grønne omstilling:

Den Retfærdige Overgangsfond skal hjælpe EU's regioner med at tilpasse sig den 
grønne økonomi

• 

Europas plan til at finansiere klimahandling• 

EU definerer grønne investeringer til at øge den bæredygtige finans• 

Mere
Lovgivningstoget
Rådet: Den sociale klimafond
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