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Holdningspapir
om grøn økonomi
Radikale Venstre mener at grøn økonomi er fremsynethed og sund fornuft
på nationalt og internationalt plan.

Definition:
Ifølge FN er grøn økonomi en økonomi, der sigter på en bæredygtig udvikling, bygger på lav CO2 udledning og som er ressourceeffektivt og socialt
inkluderende.

Vision:
Vi vil efterlade Jorden som et bedre sted til de næste generationer.
Vi ønsker en grøn økonomi, der resulterer i miljømæssigt bæredygtig udvikling – og som samtidig giver øget livskvalitet og øget social lighed.
Det haster med den grønne omstilling. FN’s 2030 mål sætter en ambitiøs
ramme for udviklingen.
Det forpligter at være et rigt og velfungerende land. Danmark skal være et
land, som resten af verden naturligt kigger imod for innovation, forskning og
løsninger inden for grøn omstilling og vigtige miljøteknologier. Vi vil også
være forbillede, når det gælder lovgivning og forvaltning, der understøtter
en bæredygtig udvikling.
Produktion af el og varme samt al transport, der bruger fossile brændstoffer,
erstattes af vedvarende energikilder, inden 2050.

Strategi:
Radikale Venstres strategi for omstilling til en grøn økonomi inkluderer alle
aktører i samfundet.
1. Rammebetingelser
Grøn omstilling er ikke noget Danmark kan skabe alene. Det skal sikres via
”good governance” på nationalt og internationalt plan.
Det frie marked skal opretholdes sammen med en bæredygtig udvikling,
og der skal sættes overordnede rammebetingelser for ressourceforbrug og
udledninger, fordi fælles regler og rammer er en forudsætning for det frie
marked.
Danmark skal gennemføre en grøn skattereform, som flytter skat på arbejde til skat på bl.a. miljøbelastning og ressourceforbrug. Der skal sikres et
provenu, samtidig med at der gives incitament til adfærdsændringer, f.eks
ved trinvist stigende takster.
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I EU skal der løbende stilles stadigt skrappere lovkrav til virksomheder om
miljørigtige produkter og processer.
Der skal skabes rammebetingelser, hvor der kanaliseres flere midler over i
services, hvor man køber funktionen og ikke tingen, og dermed opnår lavere
forbrug af varer, og hvor deleøkonomi fremmes som middel til grøn omstilling.
Flere og mere effektive kvotesystemer eller afgifter på ressourceforbrug og
udledninger bør implementeres på internationalt plan. Erfaringer fra de nuværende kvotesystemer skal indarbejdes, så man undgår de svagheder, som
tidligere kvotesystemer har haft.
Der bør indføres global skat på nyindvundne, knappe kritiske ressourcer som
f.eks. sjældne metaller og mineraler. Skatten tilfalder det land som har ressourcerne. Genbrugte råstoffer skal certificeres, så de kan genkendes i f. t.
nyindvundne råstoffer.
2. Investeringer
Udover politiske tiltag vil det være de offentlige og private investeringer,
der skal drive den grønne omstilling. Vi skal fremme finansieringer og investeringer, der understøtter bæredygtig udvikling, og afvise dem, der ikke
gør. Derfor støtter Radikale Venstre bl.a. ”divestment” initiativerne, der sigter mod at pensionskasser og kommuner flytter investering i fossil energi til
grønne investeringer.
Den grønne omstilling haster, så vi må være forberedt på at skulle afskrive
forældede aktiver som transport- og energisystemer, før de er udtjente.
Samtidig må staten gennem tidlig varsling af ændrede vilkår bestræbe sig
på at skabe højest mulig sikkerhed for investorerne.
3. Kulturændringer og forskning i kultur
En stor barriere for den omstilling, som vi står overfor, er af holdningsmæssig art hos de virksomheder og befolkninger, som skal være en del af omstillingen. Vi må derfor også afdække de mekanismer, der styrer kulturelle
forandringer hos befolkningerne.
Radikale Venstre vil gøre op med overforbrugskulturen, og udbrede en ny
ressourcebevidsthed. Vi vil styrke oplysning og dannelse. Vi vil også fremme
lokale fællesskaber og lokalt ejerskab til f.eks. vedvarende energiforsyning
og andre grønne løsninger.
Det er vigtigt, at det bæredygtige valg bliver naturligt for forbrugere og
virksomheder, så det ikke kun fungerer på grund af de politiske tiltag, men
bliver en del af vores kultur.
4. Danmark som foregangsland
Den grønne omstilling er en global nødvendighed, og det er evident, at det
kan betale sig at være firstmover. Herved lægges grunden til teknologisk og
holdningsmæssigt forspring, og Danmark kan dermed være med til at fremskynde den globale omstilling.
I store dele af verden er Danmark et referenceland i forhold til grøn omstilling.
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Vi skal bl.a. vise omverden, at vi kan lave billig, grøn energi, være selvforsynende og uafhængige af fossile brændstoffer, og samtidig tjene penge på
teknologierne.

Konkrete forslag:
Radikale Venstre støtter FN’s 2030-mål. Alle lande – inkl. Danmark – bør arbejde målrettet efter dem. Derfor opfordrer vi regeringen til at fremlægge
en implementeringsplan.
Dansk politik:
De ambitiøse klimamål fra SR-regering skal føres videre og udbygges,
herunder:
•	Revision af energiafgifter, afskaf uhensigtsmæssige og paradoksale afgiftsstrukturer.
•	Der skal laves en samlet plan for elektrificering af det danske varme- og
transportsystem.
•	Elafgiften skal lægges om, så afgiften er højest, når brugen af fossile
brændsler er højest.
•	Der skal udvikles et intelligent el-net, hvor energien lagres til senere brug
hos forbrugere og i centrale lagre.
•	Der skal udarbejdes et katalog over danske indspil til EU om miljø- og
klimabetingelser, som er progressive ift EU’s gældende bestemmelser.
Vi skal gennemføre en grøn skattereform, en sammenhængende vision
og køreplan med varslede trinvise afgiftsstigninger på uønsket belastning
med CO2 og miljøfarlige udledninger. Skattesystemet skal have en socialt
udlignende hensigt.
•	Der bør redegøres for den tredobbelte bundlinje i et årligt nationalt regnskab fx i forbindelse med finansloven.
EU og internationalt:
•	Radikale Venstre støtter arbejdet for en kommende energiunion i EU.
•	Radikale Venstre støtter EU-kommissionens strategi for cirkulær økonomi,
og Danmark skal arbejde aktivt for at gennemføre den.
•	Flybrændstof skal beskattes overalt i EU.
•	CO2 udledning skal beskattes overalt i EU
Radikale Venstre vil aktivt fremme bæredygtig udvikling og grøn økonomi i
samarbejdet med andre partier i Folketinget, EU parlamentet, og alle andre
internationale fora, som vi deltager i.
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