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Dansk Erhvervs høringssvar vedrørende den europæiske klimapagt: et grøn-
nere Europa gennem borgerindflydelse 

 

Dansk Erhverv takker for muligheden for at komme med høringssvar til den europæiske klima-

pagt. 

 

Den europæiske klimapagt er et initiativ, der omfatter hele EU, og som giver borgere, lokalsam-

fund og organisationer mulighed for at deltage i klimaindsatsen og opbygge et grønnere Europa. 

Klimapagten giver alle borgere mulighed for at deltage i informationsudveksling, debattere og 

gøre noget ved klimakrisen som del af en stadig voksende europæisk klimabevægelse. 

 

Dansk Erhverv støtter kommissionens mål om bl.a. at bruge klimapagten til at imødegå misinfor-

mation og fake news omkring klimaproblematikker. Videndeling og et fælles videnskabeligt for-

ankret beslutningsgrundlag er centralt i vores indsats for at mindske konsekvenserne af klimakri-

sen og opnå vores fælles klima målsætninger. 

 

 

Specifikke bemærkninger 

 

Grøn mobilitet  

Dansk Erhverv støtter EU’s transportpolitik som sætter decarbonisering og modernisering af hele 

transport- og mobilitetssystemet i fokus. Her er et internationalt samarbejde nødvendigt og 

Dansk Erhverv er stor tilhænger af et fælles europæisk samarbejde. Vi støtter også entydigt op om 

at EU skal drage fuld fordel af intelligente digitale løsninger og intelligente transportsystemer. 

Her er der store forretningsmuligheder inden for kunstig intelligens og diverse løsninger. Den 

fortsatte udvikling af TEN-T-nettet spiller også en vigtig rolle i det europæiske transportsystem. 

For at opnå et sammenhængende Europa og styrke det indre marked skal det være en vigtig prio-

ritet. 

 

Ydermere, Dansk Erhverv støtter målsætningen om en reduktion på 90 pct. af drivhusgasemissio-

ner fra transport som fremlagt i EU Green Deal. Alle transportformer skal bidrage til at det er tek-

nologisk muligt og økonomisk klogt at reducere afhængighed af fossile brændstoffer. EU skal der-

for allokere ressourcer til yderligere forskning og udvikling af grønne løsninger. 
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Grønne bygninger 

Dansk Erhverv deler EU kommissionens fokus på, at der skal ses på både energiforbruget men 

også på klimabelastningen fra byggematerialerne og selve bygningen. For at opnå målet om bære-

dygtige bygninger er det vigtigt at inkludere totalomkostninger (TCO), livscyklusberegninger 

(LCA) og funktionskrav. Dette er nødvendigt for at drive den grønne omstilling.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ulrich Bang 

Klima- og Energichef 


