
 

> Det paneuropæiske parti Volt sigter efter 
klimaneutralitet i Europa i 2040  
> I Danmark stiller Volt op til grønt kommunalvalg - med 
hele Europa i ryggen! 

 

11. Maj 2020 

København - Europas eneste paneuropæiske parti, Volt Europa, har stemt kontinentets mest 
ambitiøse klimaplan igennem.  
 
Volt ændrer politik ved at engagere borgere over hele kontinentet og stille op til valg på en 
fælles politisk platform! Dét skaber ny politisk kontakt, ny sammenhængskraft og sådan 
mener Volt, at man kan gennemføre de nødvendige forandringer. 
 
Danmarks nuværende klimalov kræver en reduktion af drivhusgasemissioner på 70% inden 
2030. Volt mener, at vi kan gøre det bedre. Hvis vi skal have ⅔ chance for at holde 
opvarmningen under 1,5°C i 2100 så skal vi reducere vores drivhusgasemissioner med mindst 
80% i 2030 og 100% i 2040. Derfor går Volt kompromisløst efter CO2-neutralitet i 2040. 
 
Helt konkret har Volt fokus på 6 områder til at starte med: 

● Energiomstilling i det europæiske elsystem 
● Transport revolution 
● Bæredygtige bygninger 
● Bæredygtigt landbrug, arealanvendelse og naturlig CO2-opsamling 
● Tilpasningsstrategier 
● Politik, budget og en fair overgang 

 



 

 
Vi har et ansvar for at reducere klimaforandringerne - vi deler det som 
enkeltpersoner og som europæere - men virkningerne af det, vi gør, er størst 
for folk, der spiser og udleder mindre end os.  
 
Vi mener at Europa skal tage føringen med at udvikle retfærdige løsninger for hele planeten. 
 
Med Energiomstilling i det europæiske elsystem vil Volt fremme vedvarende 
energisystemer og udfase kul. Volt vil fokusere på energilagring, et intelligent elnet samt 
anvendelse og udvikling af atomkraft indtil overgangen er fuldendt. Borgerne skal kunne 
bidrage aktivt til den grønne omstilling. Volt vil derfor fjerne private feed-in-lofter. 
 
En Transportrevolution kræver den rette infrastruktur. Derfor vil Volt flytte offentlige 
investeringer til mere bæredygtige muligheder, som cykling, emissionsfri og kollektiv 
mobilitet og et fuldt integreret europæisk jernbanenet. Volt vil have afgifter på flybrændstof 
og skibsfarten skal have netto-nuludslip i europæiske farvande inden 2035.  
 
Bæredytige bygninger er essentielle når vores byer vokser og vi bliver flere mennesker. Ved 
at hæve standarden for energieffektivitet vil vi gøre fremtidig nybyggeri CO2-neutral. Det 
gælder varme og kølesystemer, bygningsstandarder og drift - men også økonomiske 
incitamenter til at rette sig mod energieffektivitet. Samtidig skal arealanvendelse have 
bæredygtig vandanvendelse, beskytte biodiversiteten samt være modstandsdygtighed over 
for klimaændringer. 
 
For at skabe Bæredygtigt landbrug med optimeret arealanvendelse og naturlig 
CO2-opsamling ønsker Volt at øge naturlig CO2-opsamling ved mere bæredygtig forvaltning 
af skove, landbrug og vådområder. Ørkendannelse, vandressourcer og tab af biodiversitet er 
også hurtigt voksende problemer for store dele af Europa, hvilket også kræver bæredygtig 
forvaltning. 
 
Volt mener samtidig at der skal Tilpasningsstrategier til, selvom vi lykkes med at afbøde 
fremtidige ændringer. Volt vil styrke overgangen til en cirkulær økonomisk model, der 
fjerner affald og forurening fra produktionen, genbruger materialer og regenererer 
naturlige økosystemer. Volts vil samtidig give bedre muligheder for planlagt migration til 
dem, som rammes hårdest. 
 
Overgangen til global CO2-neutralitet vil resultere i en fundamental forandring af vores 
arbejde, samfund, landskab og kultur. Volt vil derfor også sikre en fair overgang så denne 
forandring ledsages af større lighed i fordelingen af velstand og sociale fordele og styrket 
demokratisk kontrol.  
Ved at styrke global ekspertise og erfaring inden for videnskab, handel, finansiering og 
diplomati kan vi fremskynde og bistå med de nødvendige globale aktioner. 
 
 

 



 

Mere information:  
www.voltdanmark.org 
www.facebook.com/voltdanmark 
www.instagram.com/voltdanmark  
www.twitter.com/voltdanmark  
 
Mediehenvendelser  
Alexander Nielsen 
alexander.nielsen@volteuropa.org   / media@volteuropa.org 
Tel. +23 84 97 06 
 
Politiske henvendelser 
Kathrine Richter 
kathrine.richter@volteuropa.org  
+ 45 2225 9225  
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