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MOTIVERING

till förslag till betänkande PE521.547v01-00

Genom detta inititativbetänkande bidrar Europaparlamentet till debatten om framtagandet av 
ett omfattande ramverk för EU:s klimat- och energipolitik fram till 2030. Parlamentet ger 
således respons på den grönbok av den 27 mars 2013 genom vilken kommissionen inledde 
debatten om klimat- och energipolitiken för årtiondet efter 2020. 

Det finns ett tydligt EU-ramverk till och med 2020 och det har gjorts insatser för att minska 
växthusgasutsläppen, främja förnybara energikällor och förbättra energieffektiviteten och 
försörjningstryggheten, men man bör av flera skäl ta fram ett framtida efterföljande ramverk 
redan på ett tidigt stadium. Med tanke på de långa investeringscyklerna för 
energiinfrastrukturer är det, som kommissionen påpekar, viktigt med en tidig 
överenskommelse om ett ramverk fram till 2030 för att tydliggöra målen i syfte att säkerställa 
att det tas steg mot ett kostnadseffektivt uppnående av målen om en konkurrenskraftigt 
utsläppssnålt samhälle till 2050 och trygga energiförsörjningen i hela unionen. Dessutom 
efterfrågar industrin bättre investeringstrygghet, och ett starkt och stabilt ramverk kan hjälpa 
företagen att fatta investeringsbeslut och skapa sysselsättning. Samtidigt måste man i 
samband med ett nytt ramverk dra lärdom av den rådande politiken och ta hänsyn till den 
pågående utvecklingen i EU och internationellt (till exempel i fråga om ekonomiska och 
budgetära problem, de globala energimarknaderna, energikostnader och energins 
överkomlighet samt internationella partners ambitioner och åtaganden att minska 
växthusgasutsläppen). Vidare skulle ett initiativbetänkande utgöra ett stöd vid framtagandet 
av en för EU gemensam ståndpunkt i förhållande till ett eventuellt internationellt klimatavtal 
2015.

I detta betänkande, som läggs fram gemensamt av utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet och utskottet för industrifrågor, forskning och energi, föreslår 
föredragandena att man ska fokusera på sex huvudfrågor inom unionens framtida klimat- och 
energipolitik:

– mål

– de politiska instrumentens samstämmighet

– främjande av energitrygghet 

– främjande av EU:s ekonomiska konkurrenskraft

– beaktande av medlemsstaternas olika förmåga

– EU:s förhållningssätt på internationell nivå.


