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A Green Deal Industrial Plan for the Net-Zero Age. F&Ps 
høringssvar 

F&P takker for muligheden for at kommentere på A Green Deal Industrial 

Plan for the Net-Zero Age. COM (2023) 62 final. I er naturligvis meget vel-

komne til at kontakte os, hvis vores overordnede eller specifikke kommen-

tarer neden for giver jer anledning til spørgsmål. 

Kort resumé af de væsentligste bemærkninger 

F&P vurderer overordnet, at der er tale om en plan med mange gode per-

spektiver og at det er nødvendigt, at der hurtigst muligt etableres de rette 

rammer for at tiltrække de nødvendige private investeringer til den grønne 

omstilling i EU. Hvis der ikke handles hurtigt og iværksættes tilstrækkelige 

tiltag, så risikerer vi, at investorerne, herunder pensionsselskaber, kommer 

til at lægge deres investeringer i andre lande, hvor rammevilkårene er bedre 

og forpligtigelsen til at sikre pensionsopsparernes økonomiske ve og vel 

bedre kan indløses.  

F&P støtter, at rammevilkårene skal forbedres markant ved at fjerne unø-

dige administrative barrierer i forbindelse med opførsel af vedvarende 

energi og energiteknologi, herunder bl.a. gennem forhåndsgodkendte zoner 

for etablering af VE og fast-track af godkendelser. Der er fornuftigt, at EU 

vil sikre europæisk adgang til kritiske råstoffer i alliance med ligesindede 

lande gennem fremsættelse af en Raw Materials Act og adressere behovet 

for tilstrækkelig adgang til kvalificeret arbejdskraft som er en forudsætning 

for den grønne omstilling samt definere 2030-mål for industrielkapacitet. 

 

F&P foreslår, at regeringen arbejder for, at der foretages et løbende konkur-

rence- og innovationstjek af ordninger og tiltag uden for EU for at sammen-

ligne og sikre EU's fortsatte konkurrenceevne på den grønne omstilling. 
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Side 2 

 

Generelle bemærkninger 

F&P mener, at vi allerede nu burde være i gang med at træffe investeringsbe-

slutninger om en massiv udbygning af havvind og etablering af PtX-anlæg i 

Danmark og Europa. Vi skal producere grøn brint, der kan gøre os fri af den 

russiske gas og sikre vores plads i den grønne omstilling. Rammerne for in-

vesteringerne er ikke på plads og derfor risikerer vi, at investorerne, herun-

der pensionsselskaber, kommer til at lægge deres investeringer i andre lande, 

hvor rammevilkårene er bedre. Konsekvensen kan blive, at de danske og eu-

ropæiske målsætninger for at sikre energiuafhængighed kan være truet – el-

ler i hvert fald trækker i langdrag. 

 

Overordnet vurderer vi, at A Green Deal Industrial Plan for the Net-Zero Age 

er en plan med mange gode perspektiver, som adresserer en række væsent-

lige forhold, som er nødvendige for at sikre, at Europa fortsat kan bevare en 

førerposition i den grønne omstilling. Vi støtter fuldt ud tilgangen om, at der 

er behov for hurtig handling: 

 

“those who invest first and faster today will secure their place in this new 

economy and create jobs for a newly skilled workforce, rejuvenate industrial 

manufacturing bases, lower costs for people and businesses and be in a prime 

position to support other parts of the world to decarbonise their 

own economies.”1 

 

Det skal bl.a. sikres ved at fjerne unødige administrative barrierer i forbin-

delse med opførsel af vedvarende energi og energiteknologi, herunder gen-

nem forhåndsgodkendte zoner for etablering af VE og fast-track af godken-

delser. 

 

Andre gode takter er blandt andre fremsættelse af en Raw Materials Act, så 

der i EU sikres adgang til kritiske råstoffer i alliance med ligesindede lande, 

så enkelte lande uden for EU ikke har monopol på levering af kritiske råstof-

fer og adressering af behovet for tilstrækkelig adgang til kvalificeret arbejds-

kraft som er en forudsætning for den grønne omstilling samt definere 2030-

mål for industrielkapaciteten. 

 

Vi støtter generelt, at indsatsen for omstilling til en bæredygtig økonomi bre-

des mere ud. Vi er glade for, at Kommissionen peger meget klart på, at om-

fanget af nødvendige investeringer overstiger de europæiske landes kapacitet 

for offentlig finansiering og, at det på baggrund heraf er afgørende at under-

støtte kanalisering af private pengestrømme til relevante økonomiske aktivi-

teter. En væsentlig forudsætning for en sådan kanalisering er, at rammevil-

kårene for private langsigtede investorer som pensionsselskaber er på plads. 

Vi vil derfor opfordre regeringen til over for Kommissionen at pege på, at 

 
1 COM_2023_62_2_EN_ACT_A Green Deal Industrial Plan for the Net-Zero Age.pdf (europa.eu) 

https://commission.europa.eu/system/files/2023-02/COM_2023_62_2_EN_ACT_A%20Green%20Deal%20Industrial%20Plan%20for%20the%20Net-Zero%20Age.pdf
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Side 3 

planen med fordel kan omfatte initiativer med fokus på at afdække hvilke 

væsentlige barrierer, der kan stå i vejen for sådanne private investeringer og 

på at fjerne sådanne barrierer. Den danske pensionssektor vil gerne bidrage 

endnu mere til den grønne omstilling, end den allerede gør. Forsikrings- og 

pensionsbranchen står klar med kapitalen, der skal til for at realisere de am-

bitiøse projekter. Pensionsselskaberne har en ambition om at investere for 

op mod 500 mia. kr. af danskernes pensionsopsparinger i den grønne om-

stilling i 2030. I dag har vi allerede investeret 240 mia. kroner i den grønne 

omstilling, men uden de rette rammevilkår risikerer vi, at investeringerne går 

uden om Danmark og Europa. 

 

Vi støtter, at der kan være behov for styrket finansiering og simplificering af 

regler og adgang til støtte. Vi bakker endvidere op om Rådets invitation til 

Kommissionen om at rapportere jævnligt om EUs konkurrenceevne: “The 

European Council invites the Commission to regularly report to the Council 

on the impact of this State aid policy on the Single Market as well as on the 

EU’s global competitiveness”, sådan som det fremgår af Rådskonklusionerne 

af 9. Februar 2023. Vi foreslår i forlængelse heraf, at regeringen arbejder for, 

at EU foretager et løbende konkurrence- og innovationstjek for at sammen-

ligne og sikre EU's fortsatte konkurrenceevne. Støtte og subsidier i en række 

lande uden for EU og senest det storstilede amerikanske investeringspro-

gram, ’Inflation Reduction Act’ gør rammerne for investeringer i vedvarende 

energi og ikke mindst PtX så gode, at det er naturligt at investere i fx USA i 

stedet for at investere i Europa.  

 

Vi vil også opfordre regeringen til at rejse over for Kommissionen, at øget 

brug af offentlig private samarbejder (OPP) i alle medlemslandene kan være 

en betydelig forudsætning for i tilstrækkeligt omfang at kanalisere privat fi-

nansiering ind i omstillingen. Derfor bør EU's indsats efter vores opfattelse 

omfatte initiativer, der styrker landenes anvendelse af OPP-samarbejder. 

Konkret foreslår F&P, at initiativerne bør omfatte støtte til oprettelse af na-

tionale OPP-klimaråd i medlemslandene, som ift. konkrete nationale projek-

ter o. lign. skal kunne bidrage med analyser af projektrisici, risikofordeling 

mv.  

 

 


