Faktablad

EU:s gröna giv
EU:s nya tillväxtstrategi mot klimatneutralitet
EU-finansiering
EU:s övergripande politiska prioriteringar.

Faktablad om EU:s gröna giv

Den gröna given
Den europeiska gröna given är EU:s nya tillväxtstrategi
genom vilken EU strävar efter att Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent. Den gröna given
syftar till att ställa om till en modern, resurseffektiv och
konkurrenskraftig ekonomi i EU där det inte finns några
nettoutsläpp av växthusgaser 2050, där ekonomisk tillväxt är frånkopplad från resursförbrukning och där inga
människor eller platser lämnas utanför.

Vad innebär den europeiska gröna given?
Den gröna given omfattar en handlingsplan med en rad åtgärder som ska främja
effektivt resursutnyttjande genom omställning till en ren, cirkulär ekonomi, återtagande av förlorad biologisk mångfald och minskade föroreningar. EU:s gröna giv
är också en central del i EU:s arbete med att genomföra Agenda 2030 och att uppnå
de globala utvecklingsmålen.
För att kunna genomföra den gröna given och bli klimatneutralt till 2050 krävs
åtgärder inom alla politiska områden och ekonomiska sektorer. Samtidigt måste
omställningen vara rättvis, och då är riktat stöd till de som drabbas värst av
omställningen avgörande för att motverka negativa samhällsekonomiska effekter.
Den gröna given kan kort förklaras som EU:s färdplan mot en hållbar framtid,
och bilden nedan illustrerar de centrala politiska strategier och åtgärder som krävs för
att göra den gröna given till verklighet.

Bilden illustrerar de centrala politiska strategier och åtgärder som krävs för att den
europeiska gröna given ska bli verklighet. Källa: Europeiska kommissionen (2019).
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Centrala beståndsdelar
i EU:s gröna giv
En europeisk klimatlag

En europeisk klimatpakt

Den föreslagna europeiska klimatlagen
ska skapa ett långsiktigt ramverk för EU:s
klimatomställning, framför allt genom att
göra det långsiktiga målet om klimatneutralitet till 2050 rättsligt bindande.

Den europeiska klimatpakten ska
stimulera ett brett samhällsengagemang i miljö- och klimatfrågor, genom
att samtala om klimatet, uppmana till
handling och arbeta tillsammans.

Från jord till bord-strategin och strategin för biologisk mångfald
Dessa två strategier visar tillsammans vägen till en ny och bättre balans mellan naturen,
livsmedelssystemen och den biologiska mångfalden. Syftet med strategierna är att hejda
förlusten av biologisk mångfald och förbättra livsmedelsystemets hållbarhet.

Handlingsplanen för den cirkulära ekonomin
Den nya handlingsplanen syftar till att förbättra och förlänga produkters livscykel.
Handlingsplanen innehåller en rad åtgärder för att hjälpa EU att uppnå klimatneutralitet
senast 2050 och för att frikoppla ekonomisk tillväxt från resursförbrukning.

Ett nytt europeiskt Bauhaus
Det nya Bauhaus-initiativet kopplar samman EU:s gröna giv med vår boendemiljö.
Alla som bor i EU uppmanas att tillsammans reflektera över och bygga en hållbar
och inkluderande framtid som är vacker för alla våra sinnen.

Finansiering av den gröna omställningen
Investeringsplan för den gröna given
Investeringsplanen ska mobilisera offentliga investeringar och frigöra privata medel
med hjälp av EU:s finansieringsinstrument, framför allt InvestEU. Minst 1 biljon euro i
hållbara investeringar ska finansieras.

Mekanism för en rättvis omställning
Mekanismen för en rättvis omställning består av tre pelare; Fonden för rättvis omställning (FRO), InvestEU-programmet för en rättvis omställning samt EIB:s lånefacilitet för den offentliga sektorn. Den finns för att säkerställa en rättvis omställning till
en klimatneutral ekonomi där ingen lämnas utanför. Riktat stöd ska mobiliseras till de
som kommer påverkas mest av omställningen.

Mer information om EU:s gröna giv:
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sv
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Faktablad om EU-finansiering
Göteborgsregionens faktablad om EU-finansiering syftar till att ge kortfattad och målgruppsanpassad information om EU:s strukturfonder och
sektorsprogram inom ramen för den nya programperioden 2021-2027.
Faktabladen vänder sig till tjänstepersoner i Göteborgsregionen.
Detta faktablad publicerades i maj 2021.

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt,
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om
gemensamma satsningar. Allt för att regionens
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

www.goteborgsregionen.se

