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Den europeiska gröna given handlar om att förbättra människors välbefinnande.
Vi ska göra EU klimatneutralt och skydda vår naturliga livsmiljö, till gagn för människorna,
planeten och ekonomin. Ingen ska hamna på efterkälken.

Vad vill EU?

Bli klimatneutralt
senast 2050

Skydda människors,
djurs och växters liv
genom att minska
utsläppen

Hjälpa företag att bli
världsledande när det gäller
rena produkter och ren teknik

Bidra till en rättvis
omställning för alla

”Den europeiska gröna given är vår nya tillväxtstrategi.
Den ska hjälpa oss minska utsläpp och skapa jobb.”
Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande

”Vi föreslår en grön omställning för alla, för att förbättra
människors välbefinnande och för att kunna lämna
över en frisk planet till kommande generationer.”
Frans Timmermans, EU-kommissionens förste vice ordförande

93 % av EU-

invånarna anser att
klimatförändringarna är
ett allvarligt problem

93 % av EU-invånarna
har gjort åtminstone
en sak för att motverka
klimatförändringarna

79 % anser att åtgärder

mot klimatförändringarna
kommer att leda till innovation

KLIMAT
EU kommer att klimatneutralt senast 2050.
Kommissionen kommer lägga fram ett förslag till en europeisk klimatlag, för
att göra detta politiska åtagande till en rättslig skyldighet och ett incitament
för investeringar.
För att nå målet krävs åtgärder inom alla ekonomiska sektorer.

ENERGI
Fasa ut fossila
bränslen
i energisektorn

Renovera byggnader, för
att hjälpa människor att
sänka sina elräkningar och
sin energianvändning

40 % av den energi
vi använder går till
byggnader

INDUSTRI
EU-industrin
använder bara

Stödja industrin så att
den kan vara innovativ
och bli världsledande
i den gröna ekonomin

MOBILITET
Införa renare, billigare och
hälsosammare former
av privata och offentliga
transporter

12 %

återvunnet
material

Transporterna står
för 25 % av våra
utsläpp
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Vad ska
vi göra?

Näringslivets produktion och
användning av energi står för mer
än 75 % av EU:s utsläpp av
växthusgaser

