MILJØINDUSTRIEN OPFORDRER TIL AT SKABE EN "NEW GREEN DEAL"
Bestyrelsen for brancheforeningen Dansk Miljøteknologi udtaler:









Indsatsen overfor finanskrisen må ikke blokere for bæredygtighedsindsatsen og kampen mod klimakrisen.
Efter Dansk Miljøteknologis opfattelse står den nødvendige klimaindsats ikke i vejen for en løsning af
finanskrisen, men skal tvært imod være en del af løsningen i en ny grøn økonomi. Vi bakker derfor helhjertet
op bag klimaminister Connie Hedegaard og den danske regerings bestræbelser for sikre en vedtagelse af
EU's klimapakke i år og opfordrer kraftigt til at modsætte sig yderligere svækkelser af pakken.
Indsatsen mod finanskrisen har vist, hvor store beslutninger der kan tages og hvor mange penge der kan
mobiliseres, når der er politisk vilje og handlekraft.
Dansk Miljøteknologi opfordrer det danske folketing og EU til at mobilisere en tilsvarende handlekraft for at
imødegå klimakrisen og skabe en bæredygtig udvikling til gavn for miljø og beskæftigelse.
Dansk Miljøteknologi peger blandt andet på følgende nødvendige indsatser:
Øgede investeringer i sol, vind, biogas og anden alternativ energi
Skrappere krav fra myndighedernes side til energiforbruget
En systematisk gennemgang og revision af miljøpolitikken med henblik på at stimulere udviklingen af
miljøteknologi
Lovpligtig udarbejdelse af klimastrategier i alle kommuner
Flere midler på finansloven til fælles offentligt-private investeringer i nye miljø- og energiteknologier
Grøn omlægning af skatter og afgifter i forbindelse med den kommende skattereform
Flere investeringer i dansk infrastruktur og en fritagelse af klima- og energiinvesteringer fra anlægsloftet
Dansk Miljøteknologi opfordrer den danske regering og det danske folketing til at arbejde videre med
tankerne om ”A new green deal” og til at sikre en grundig politisk behandling af udspillet fra UNEP (FNs
MiljøProgram) ”The green Economy Initiative”, som angiveligt vil dirigere økonomiske ressourcer hen mod
investeringer i bæredygtig jobskabelse og ny grøn vækst.
Yderligere oplysninger:
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