grønNE resultater i Europa
• Indflydelse i Europa-Parlamentet
Det radikale Europa-Parlamentsmedlem, Morten Helveg Petersen, er blevet 		
kåret til den mest indflydelsesrige dansker i Europa-Parlamentet (2014-2019)
og blev udnævnt til årets energi-politiker i 2018.

• Grønnere bygninger i hele EU
	40 pct. af Europas CO2-udledning stammer fra vores bygninger, som vi varmer
op og køler ned. Som chefforhandler for den liberale gruppe (ALDE) i EuropaParlamentet sikrede Morten Helveg Petersen, at Europas bygninger, både nye
og eksisterende, i fremtiden bliver langt mere energieffektive. En stor klimasejr.

• Grænseløs grøn strøm
	Fremover bliver det meget nemmere at eksportere grøn strøm fra Nordsøen
	hele vejen til stikkontakterne henover grænserne i Europa, fordi Morten Helveg
Petersen fik fjernet tyske hindringer.

• EU’s grønne vagthund styrket
	Reglerne for grøn strøm over grænser gør det ikke alene. Derfor kastede
Morten Helveg Petersen sig som hele Parlamentets chefforhandler ind i kampen
for at styrke energiagenturet ACER. Konkurrencekommissær Margrethe Vestager
bruger ACER’s analyser og data til at slå ned på selskaber og myndigheder, som
ulovligt blokerer for energi fra nabolandet.

• Udfasning af kul
	Som ALDE’s chefforhandler skubbede Morten hårdt på for hurtigere udfasning
af kul i Europa. Desværre var andre ikke lige så ambitiøse. Men der er nu sat
stop for EU-landes statsstøtte til de klimabelastende kraftværker. Det er helt
afgørende for klimakampen, at vi udfaser kul.

• Grønne investeringer i Europas infrastruktur
	Grønne målsætninger skal understøttes af grønne investeringer for at blive ført
ud i livet. Som ALDE’s chefforhandler sikrede Morten, at så stor en del af EU’s
investeringer, som overhovedet muligt, bliver allokeret til vedvarende energi.

• Gas på europæiske præmisser – ikke Putins
	Den russiske gasledning Nord Stream 2 har skabt stor debat herhjemme og i
EU. Den skal løbe i Østersøen mellem Rusland og Tyskland og bliver nu omfattet
af EU’s konkurrenceregler. Hidtil har Putin kunne te sig, som han ville. Men som
ALDE’s chefforhandler på gasdirektivet sikrede Morten Helveg Petersen, at
udenlandske gaslinjer, der løber gennem EU, fremover skal overholde vores
regler. Det betyder, at EU nu kan sende Margrethe Vestager efter Putin.

