NOTAT

KL's høringssvar til Kommissionens meddelelse om
den europæiske grønne pagt

Dato: 3. januar 2020

KL takker for muligheden for at komme med bemærkninger til EUKommissionens meddelelse om den europæiske grønne pagt.

E-mail: MCL@kl.dk
Direkte: 3370 3846

KL modtog den 12. december 2019 anmodningen om bemærkninger fra EUSpecialudvalget for Klima, Energi- og Forsyningspolitik og EUmiljøspecialudvalget. KL har ikke haft mulighed for at behandle sagen
politisk inden afgivelsen af høringssvaret til Energistyrelsen. KL tager derfor
forbehold herfor, og forbeholder os retten til at komme med yderligere
bemærkninger.
Generelle bemærkninger
KL finder det generelt positivt, at EU-Kommissionen med den grønne pagt er
med til at sætte dagsordenen og tackle de klima- og miljøudfordringer, som
verden står over for, herunder ved bl.a. at lave en europæisk klimalov, der
retligt stadfæster 2050-målsætningen om klimaneutralitet og derved sørger
for, at EU og medlemslandene hver især kommer til at leve op til målene i
Parisaftalen, som både EU og medlemslandene, herunder Danmark,
allerede har bundet sig til.
KL hilser EU-Kommissionens hensigter med den europæiske grønne pagt
velkommen, herunder at den grønne omstilling samtidig skal sikre borgernes
trivsel samt lokal vækst og beskæftigelse.
Nye tiltag
EU-Kommissionen har med meddelelsen om den grønne europæiske pagt
fremsat en meget ambitiøs køreplan med 47 tiltag, der skal igangsættes over
de næste to år, og som både inkluderer juridisk bindende tiltag, strategier og
evalueringer af eksisterende lovgivning mv.
De 47 tiltag ligger primært inden for områder, der i høj grad kan være med til
at reducere CO2-udledningen, herunder energi, byggeri, cirkulær økonomi,
bæredygtig og intelligent mobilitet og landbrug. Men Kommissionen varsler
også flere strategier i forhold til bl.a. biodiversitet, ”fra jord til bord”- strategi,
industristrategi, en europæisk klimapagt mv.
Mange af tiltagene kræver større investeringer, herunder også på lokalt plan.
Derfor er det vigtigt for kommunerne, at der sikres finansiering og
investeringer fra europæisk og nationalt niveau til at kunne gennemføre de
kommende tiltag. KL bemærker i den sammenhæng, at EU-Kommissionen
senere i 2020 vil fremlægge en investeringsplan for et bæredygtigt Europa.
Mange af de tiltag, som Kommissionen varsler i den grønne pagt, berører i
høj grad kommunernes daglige arbejde med at nedbringe udledningen af
CO2, både som myndighed, ejere af forsyningsselskaber, ejere af de
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kollektive trafikselskaber, bygningsejere, arbejdsgivere og dem, der er
tættest på borgere og virksomheder.
Det er derfor vigtigt for kommunerne, at både EU-Kommissionen på
europæisk plan og den danske regering på nationalt plan inddrager KL og
kommunerne i de tiltag, der har relevans for kommunerne, og hvor
kommunerne kan bidrage med gode og mærkbare løsninger.
Det er vigtigt, at EU-kommissionen, i overensstemmelse med deres egen
politik om bedre regulering, sørger for, at gældende lovgivning og politikker
med relevans for den grønne pagt håndhæves og implementeres korrekt,
inden der fremsættes nye tiltag. Det er i den forbindelse ligeledes værd at
nævne, at flere af de reviderede forordninger og direktiverne på energi- og
affaldsområdet endnu ikke er trådt i kraft.
Da det i EU-Kommissionens meddelelse og bilag generelt kun er muligt at
læse overskrifterne på de kommende tiltag, og KL derfor ikke har mulighed
for at orientere sig om, hvad tiltagene nærmere indeholder, eller politisk
behandle dem, er det endnu ikke muligt at tage stilling til, om KL overordnet
kan støtte op om de forskellige tiltag. Men KL ser frem til at kunne komme
med bemærkninger til de relevante tiltag fremadrettet.
Med venlig hilsen
Maja Clemmensen
Specialkonsulent
KL’s kontor for Teknik og Miljø
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