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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar EU:s åtagande att minska växthusgasutsläppen, eftersom 
EU:s bidrag till att begränsa den genomsnittliga globala uppvärmningen innebär att 
temperaturökningen kommer att stanna vid mindre än 2 °C högre temperatur än före 
industrialiseringen. Parlamentet välkomnar också kommissionens avsikt att undersöka 
olika sätt att förverkliga EU:s mål om minskade koldioxidutsläpp och samtidigt trygga 
energiförsörjningen och ett konkurrenskraftigt Europa.

2. Europaparlamentet anser det beklagligt att kommissionen låtit alla scenarier för minskade 
koldioxidutsläpp bygga på antagandet om att klimatåtgärder kommer att vidtas globalt, 
utan att göra någon utredning för att fastställa vilka ambitioner EU ska ha om de globala 
klimatåtgärderna låter vänta på sig. Parlamentet beklagar också att kommissionen inte 
utrett ett scenario baserat på hög energieffektivitet och utbredd användning av förnybar 
energi, något som skulle ge störst motståndskraft mot högre oljepriser eller tynande 
oljetillgångar. 

3. Europaparlamentet stöder slutsatsen om att en minskning av EU:s koldioxidutsläpp fram 
till 2050 kan genomföras till priset av stora investeringar, forskning och utveckling, 
ändrade beteendemönster och efterfrågestyrning. Parlamentet betonar att det måste 
investeras nu för att vi inte ska binda upp oss till ohållbara former av teknik. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att se till att det råder klarhet och stabilitet för investerarna 
genom att minska överregleringen och fastställa tydliga, vittsyftande och bindande mål för 
utsläppsminskning, effektivitet och förnybar energi fram till 2030, vilket ska bygga på ett 
scenario med hög energieffektivitet och utbredd användning av förnybar energi, som 
följer respektive bedömning. Parlamentet betonar att lokala intressenter spelar en 
nyckelroll för förverkligandet av en verkligt framgångsrik vision om låga 
koldioxidutsläpp samt för främjandet av en integrerad energipolitik och att kommissionen 
därför bör uppmuntra dem med adekvat planering och ekonomiskt stöd.

4. Europaparlamentet stöder kommissionens slutsats om att de två viktigaste s.k. 
no regrets-alternativen för en omläggning av vårt energisystem heter energieffektivitet och 
utbredd användning av förnybar energi. Parlamentet anser att om endast EU:s 
utsläppshandelssystem kom att anlitas för en omläggning av vårt energisystem skulle det 
förutsätta ett högt koldioxidpris, vilket i sin tur kunde öka risken för koldioxidläckage.
Parlamentet anser därför att det behövs kompletterande åtgärder till stöd för 
energieffektivitet och förnybar energi.

5. Europaparlamentet anser att man snarast måste åtgärda bristen på ingående 
undersökningar i kommissionens konsekvensbedömning av vad en mer långtgående 
minskning av växthusgasutsläppen skulle få för sociala och ekonomiska konsekvenser för 
enskilda medlemsstater, i och med att olika medlemsstater har olika energimix.
Parlamentet anser att sådana undersökningar ger underlaget till rättvisa långsiktiga klimat-
och energipolitiska alternativ.
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6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå ett tydligt mål för 2030 genom att 
fastställa ett vittsyftande mål för koldioxidminskningen, där det tas hänsyn till målen för 
förnybar energi och energieffektivitet. Parlamentet upprepar att det är ett minimikrav att 
delmålen för utsläppsminskning i färdplanen för ett utsläppssnålt samhälle nås och att 
förslag om lämpliga nivåer för de olika målen för perioden efter 2030 så snart som möjligt 
måste framläggas.

7. Europaparlamentet uppmärksammar att flera miljoner unionsmedborgare i dag lider av 
energifattigdom och erinrar om att antalet ytterligare kan öka, om inte kommissionen 
påskyndar övergången till ett energieffektivt och utsläppssnålt samhälle, med hjälp av 
mekanismer på både utbuds- och efterfrågesidan till förmån för en genomgripande ändring 
av energikonsumtionsbeteendet.

8. Europaparlamentet anser att om EU för perioden efter 2020 ska åta sig nya 
utsläppsminskningsmål som går utöver dem som redan antagits måste kommissionen 
undersöka och lägga fram resultaten av hur det gått med uppnåendet av de bindande 
utsläppsminskningsmålen fram till 2020.

9. Europaparlamentet anser att utbyggnaden av förnybar energi fram till 2050 måste förlöpa 
successivt och att vägledande mål därför redan nu bör fastställas för detta ändamål fram 
till 2050. Parlamentet anser att man av omsorg om aktörernas investeringssäkerhet 
ovillkorligen måste fastställa ett bindande mål för 2030.

10. Europaparlamentet understryker att uppnåendet av ett rättsligt bindande globalt 
utsläppsminskningsavtal, tillsammans med medverkan från de länder som svarar för 
världens största utsläpp, såsom Kina, Indien, Förenta staterna och Brasilien, kommer att 
skapa ökade möjligheter för uppnående av en verklig minskning av växthusgasutsläppen.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta fram sunda 
mekanismer att finansiera energiomställningen, bland dem ett förstärkt 
utsläppshandelssystem, initiativ till förmån för innovationer såsom Horisont 2020, ökad 
medverkan från Europeiska investeringsbankens sida i finansieringen av projekt inom 
förnybar energi och energieffektivitet och marknadsbaserade mekanismer, och även 
främja utvecklingen av gränsöverskridande nät.

12. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att utveckla 
politik och gemensamma infrastrukturer med syfte att se till att EU senast 2050 ska bli en 
självförsörjande egenproducent av minst 50 procent av all den sammanlagda energi som 
behövs inom EU.

13. Europaparlamentet påpekar att en eventuell utvidgning av EU:s utsläppshandelssystem 
förutsätter strikta definitioner och inte får innebära att priserna på utsläppsrätter artificiellt 
höjs, till exempel med hjälp av att utsläppsrätter dras in eller genom motsvarande 
mekanismer.

14. Europaparlamentet påpekar att man måste motverka det reella hotet om att energiintensiv 
industri flyttar utanför EU:s gränser, alltså det som kallas för ”koldioxidläckage”.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast lägga fram en ytterligare 
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bedömning med förslag till rekommenderade åtgärder som kan förebygga risken för 
koldioxidläckage genom utlokalisering av produktion till tredjeländer, med tyngdpunkten 
förlagd i synnerhet till utvärdering av eventuella ytterligare scenarier om det globalt vidtas 
endast begränsade åtgärder för att minska växthusgasutsläppen eller inga åtgärder alls.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid utvecklingen av 
energiinfrastrukturplaner beakta eventuella risker för koldioxidläckage, i synnerhet från 
länder som har långa gränser till tredjeländer och ligger geografiskt nära dem.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att intensifiera 
utvecklingen och ibruktagandet av hållbar och klimatvänlig teknik, att stärka den 
förnybara energins roll (bl.a. genom prioritet vid inmatning och ökad kommersialisering 
av den, till exempel genom stabila och förutsägbara stödordningar), effektivera 
användningen av energikällorna och gradvis frångå bränslesubventioner som uppmuntrar 
till slöseri och ineffektiv resursanvändning och som, tillsammans med andra brister i 
marknaden såsom marknadskoncentration, reglerade energipriser och bristande likviditet 
på intradags- och justeringsmarknaderna, hindrar konkurrenskraften hos mogen teknik för 
förnybar energi. Parlamentet efterlyser än en gång hållbarhetskriterier för användningen 
av biomassa för energiändamål, vilket skulle garantera både övergripande 
resurseffektivitet och klimatfördelar inom överskådlig tid, och samtidigt stärka den inre 
energimarknadens funktion.

18. Europaparlamentet anser att det övergripande målet om minskade koldioxidutsläpp kräver 
avsevärt minskade utsläpp från transporterna, vilket förutsätter vidareutveckling av 
alternativa bränslen, effektivare transportsätt och en avsevärt ökad användning av el och 
således stora investeringar i elinfrastrukturen, nätförvaltningen och energilagringen.
Parlamentet anser att vi skyndsamt måste vidta åtgärder för att inte binda upp oss till 
högre utsläpp till följd av infrastrukturens långa livscykel.

19. Europaparlamentet välkomnar den förnybara energins viktiga roll för att minska 
koldioxidutsläppen och trygga energiförsörjningen, och efterlyser en ökad 
kommersialisering av förnybar energi. Mot bakgrund av att kol verkar komma att bli ännu 
vanligare som energikälla runtom i världen oroar sig parlamentet för att det går så trögt 
med att utveckla och ta i bruk tekniken för avskiljning och lagring av koldioxid.
Parlamentet håller med om att kärnkraft i dagens läge används som en stor källa till energi 
med låga utsläpp och uppmanar kommissionen att, genom att anlita resultaten från 
stresstesterna, arbeta för att kärnkraften bättre ska accepteras av allmänheten. Parlamentet 
uppmuntrar initiativ för att allmänheten ska få heltäckande information och på det sättet 
bättre acceptera olika anläggningars förläggningsplatser.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snabbt som möjligt slutföra arbetet 
med att åstadkomma en gemensam och fullständigt harmoniserad energimarknad inom 
Europeiska unionen, som fungerar väl och således bidrar till uppnåendet av de fastställda 
energi- och klimatmålen.

21. Europaparlamentet anser att det inte går att garantera en hållbar energiförsörjning inom 
hela unionen, så länge inte dess hela territorium försörjs med hjälp av smarta nät och 
uppmanar följaktligen kommissionen med kraft att mer aktivt bidra till att det så snart som 
möjligt anläggs sådana nät och framför allt se till att ingen EU-medlemsstat saknar 
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anslutning till EU:s gemensamma nät.

22. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att 
sammanföra all nuvarande teknik och infrastruktur för att åstadkomma ett verkligt 
EU-supernät för el och gas, med möjligheter till effektiv smart mätning för medborgarna 
så att de kan få en trygg försörjning till rimliga och rättvisa priser.

23. Europaparlamentet uppmanar EU att överväga att fullständigt ta med sektorn för värme 
och kyla i EU:s vägar för en övergång till ett energisystem med låga koldioxidutsläpp 
2050. Parlamentet konstaterar att denna sektor i dag står för omkring 45 procent av 
slutförbrukningen av energi i Europa och att vi måste få bättre kännedom om vilken viktig 
roll värme och kyla spelar inom utvecklingen i riktning mot energisystem med låga 
koldioxidutsläpp.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på ett helhetsbetonat sätt undersöka vilka 
möjligheter och vilken teknik det finns för energilagring i EU i dag, genom att 
sammanföra EU:s politik för den inre marknaden, för energinätens kapacitet samt energi-
och klimatförändringspolitiken med konsumenternas intressen så att unionens energi- och 
klimatmål kan uppnås, beroendet av energi från tredjeländer minskas och en genuin inre 
marknad skapas, med likvärdiga verksamhetsförutsättningar för alla inom energins 
område, och framtidens energiförsörjning tryggas i så hög grad som möjligt.

25. Europaparlamentet erinrar om att varje medlemsstat har fördragsenlig rätt att utforma sin 
energimix så att den blir anpassad efter de geografiska och tekniska möjligheterna och 
dessutom bestäms utgående från tillbudsstående inhemska råvarutillgångar.

26. Europaparlamentet påminner om hur viktigt det är att inte energiproduktionen skadar 
miljön. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att rigoröst tillämpa kraven på 
miljökonsekvensbedömning på all energiproduktion, såsom produktionen av 
okonventionell gas.

27. Europaparlamentet konstaterar den ökade verksamheten med utvinning av olja och gas 
från fält i Medelhavet och Arktis. Parlamentet anser att EU bör arbeta för att det tas fram 
en internationell rättslig ram för skyddet av Högarktis, av liknande slag som det fastställts 
för Antarktis i Antarktisfördraget och protokollet om miljöskydd. Med tanke på andra 
delar av Arktis, belägna inom exklusiva ekonomiska zoner för EU-medlemsstater eller 
stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) anser parlamentet att det i 
förslaget till förordning om säkerhet för verksamhet relaterad till olja och gas till havs 
snabbt måste tas med krav för borrningsverksamheten för att inte avlägsna områden ska 
utsättas för större risker än andra och att de extrema driftsförhållandena, såsom långvarigt 
mörker, is eller stort vattendjup vederbörligen beaktas då tillstånd beviljas.

28. Europaparlamentet erinrar om att EU:s budget måste sammanjämkas med EU:s klimat-, 
miljö- och energimål.
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