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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om analyse af mulighederne for at nedbringe drivhusgasemissionerne ud over 20 % og 
vurdering af risikoen for udflytning af CO2-emissionskilder
(2011/2012(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Analyse af mulighederne for at nedbringe 
drivhusgasemissionerne ud over 20 % og vurdering af risikoen for udflytning af CO2-
emissionskilder" (KOM(2010)0265) og det ledsagende dokument (SEK(2010)0650), 

– der henviser til EU's klima- og energipakke,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om klimaændringer og især den, der blev 
vedtaget den 25. november 2010 om klimakonferencen i Cancún (COP16)1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48 og 50,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A7-0000/2011),

A. der henviser til, at EU's klimamål er at begrænse klimaændringerne til 2 °C over det 
førindustrielle niveau; der henviser til, at klimapakken, som blev vedtaget i december 
2008, udgør et første skridt hen imod at sikre EU's indsats i overensstemmelse med dette 
mål; der henviser til, at en række lande, der står for omkring 80 % af de globale 
emissioner, har forpligtet sig til at reducere udledningerne, skønt parterne i UNFCCC i 
Cancún anerkendte, at de nuværende tilsagn ikke er tilstrækkelige til at opfylde 2 °C-
målet,

B. der henviser til, at ifølge Det Europæiske Miljøagentur var EU's udledning af 
drivhusgasser i 2009 17,3 % lavere end i 1990,

C. der henviser til, at den globale kulstofbalance, der forventes at kunne opfylde 2 °C-målet 
er på omkring 800 mia. tons CO2 mellem 2005 og 2050; der henviser til, at EU's andel af 
verdensbefolkningen i 2050 anslås til 5,7 %,

D. der henviser til, at udledningen fra sektorer i EU's emissionshandelssystem (ETS) på 
grund af den økonomiske krise er betydeligt lavere end forventet, og under niveauet for 
den oprindelige tildeling,

E. der henviser til, at den lavere kulstofpris vil have en betydelig indvirkning på 
investeringsbeslutningerne og vil reducere indtægterne fra bortauktionering af kvoter til 
finansiering af klimaindsatsen i EU og i udviklingslandene,

F. der henviser til, at en forhøjelse af indsatsen til 30 %, mens de øvrige lande beholder deres 
lave tilsagn, ifølge Kommissionen ville medføre en begrænset marginal påvirkning af 
EU's energiintensive industri, så længe de særlige foranstaltninger for industrien 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0442.
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opretholdes,

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse, der viser, at en forhøjelse af indsatsen til 
30 % er teknisk mulig og økonomisk realistisk;

2. opfordrer Kommissionen til så hurtigt som muligt, og senest ved udgangen af 2011, at 
fremsætte forslag om at skride til en reduktion på 30 % for målet for drivhusgasemissioner 
i 2020;

Analyse af 20-%'s-målet

3. understreger, at ifølge klimavidenskaben kan en begrænsning af klimaændringerne til 
gennemsnitlig 2 °C ikke garantere, at betydelige negative klimapåvirkninger undgås, men 
en overskridelse af grænsen på 2 °C vil sandsynligvis mangedoble de skadelige virkninger 
og øge sandsynligheden for at nå et tippepunkt, hvor temperaturniveauet begynder at 
fremtvinge frigivelse af naturligt fanget kulstof fra dræn såsom skove og permafrost og 
begrænse naturens mulighed af at absorbere kulstof i verdenshavene; 

4. minder om, at ifølge IPCC's fjerde vurderingsrapport (IPCC 4AR) skal de 
industrialiserede lande reducere deres emissioner med 25-40 % inden 2020 for at have 
50 %'s chance for at begrænse klimaændringerne til 2 °C; påpeger, at EU's nuværende mål 
ikke er i overensstemmelse med dens 2 °C-mål;

5. bemærker, at Det Europæiske Råd har erkendt, at yderligere reduktioner i 
størrelsesordenen 80-95 % inden 2050 i forhold til 1990 er nødvendige; påpeger, at et 
lineært forløb mellem 2009 og 2050 vil resultere i et 2020-mål i størrelsesordenen 34-
38 % i forhold til 1990;

6. gentager, at akkumulerede emissioner er afgørende for klimasystemet; bemærker, at selv 
med et forløb med en reduktion på 30 % i 2020, 55 % i 2030, 75 % i 2040 og 90 % i 2050 
vil EU fortsat stå for cirka det dobbelte af sin andel per indbygger af den globale 2 °C-
kompatible kulstofbalance, og at en forsinkelse af emissionsreduktionerne øger den 
akkumulerede andel betydeligt;

7. understreger, at en forsinkelse af klimaindsatsen vil medføre højere omkostninger for at nå 
2050-målet på grund af strandede investeringer i et kapitalapparat med store 
kulstofemissioner og langsommere teknologisk læring;

8. påpeger, at ifølge Kommissionens analyse vil overskuddet af ETS-kvoter svare til ca. 
2,4 mia. opsparede kvoter og uudnyttede internationale kreditter i 2020;

9. erkender, at investeringer i grøn teknologi er meget afhængige af det prissignal, som 
kulstofmarkedet giver, og konkluderer derfor, at ETS under det nuværende 20 %-mål vil 
have en meget begrænset rolle som drivkraft, for så vidt angår emissionsreduktioner og 
anvendelse af lavemissionsteknologier i de sektorer, det dækker;

10. bemærker, at på grund af overskuddet og den lave kulstofpris vil auktionen af kvoter 
heller ikke mobilisere ressourcer til klimainvesteringer som forventet;

Muligheder og redskaber til at gå længere end målet på 20 %
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11. minder om, at ifølge Kommissionens analyse udgør en optrapning til et reduktionsmål på 
30 % med en indenlandsk indsats på 25 % nu en stigning på 11 mia. EUR i forhold til 
2008-fremskrivningerne for de absolutte omkostninger ved klima- og energipakken i 
2020; noterer sig Kommissionens vurdering, at dette vil hæve kulstofprisen i EU's 
emissionshandelsordning til ca. 30 EUR/t CO2, dvs. svarende til det niveau, der skønnedes 
nødvendigt for reduktionsmålet på 20 % i 2008;

12. støtter Kommissionens analyse, at den omkostningseffektive fordeling af den ekstra 
indsats mellem sektorer i og uden for ETS er den samme som under klimapakken;

13. er enig i Kommissionens analyse, at en forhøjelse af reduktionsmålet til 30 % med en 
omkostningseffektiv fordeling af indsatsen mellem sektorer i og uden for ETS og en 
indenlandsk indsats på 25 % (resten med kompensationskøb) vil svare til en reduktion i 
ETS-loftet på 1,4 mia. kvoter; 

14. bemærker muligheden af at gennemføre ændringen i ETS ved at annullere kvoter beregnet 
på auktionering; mener imidlertid, at alle sektorer bør bidrage; 

15. erkender, at nogle af de mest omkostningseffektive reduktionsmuligheder findes i de 
medlemsstater, der i øjeblikket ligger under EU-gennemsnittet for BNP pr. indbygger, og 
at offentlige indgreb for at lette finansieringen af de indledende investeringer forventes at 
blive nødvendige for at opnå reduktioner i sektorer uden for ETS; understreger behovet 
for at revidere EU's finansielle mekanismer med henblik på at afstedkomme 
omkostningseffektive drivhusgasreduktioner i EU;

16. beklager manglen på foranstaltninger til at mobilisere potentialet til at reducere den 
omkostningsnegative udledning af drivhusgasser, der kan frigives gennem en effektiv 
energi- og ressourceudnyttelse; opfordrer til en streng anvendelse af princippet om 
mindste levetidsomkostninger ved gennemførelsen af foranstaltninger i henhold til 
direktivet om miljøvenligt design og til, at Kommissionen reviderer metoden og overvejer 
at indføre en "top-runner"-tilgang; 

17. opfordrer til konkrete mål for arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug 
(LULUCF) i EU for at sikre varighed og miljømæssig integritet i sektorens bidrag til 
emissionsreduktioner samt nøje overvågning og bogføring; 

18. gentager, at EU's reduktionsmål primært skal nås inden for EU; minder om, at brugen af 
internationale kompensationskøb træder i stedet for investeringer i EU's økonomi og 
forsinker EU's egne emissioner; 

Sidegevinster og konsekvenser

19. er overbevist om, at fordelen ved at skride til handling hurtigst muligt bidrager til 
betydelige langsigtede fordele for EU's konkurrenceevne ved at opretholde en stærk 
position i et hastigt voksende globalt marked for teknologier, der resulterer i lavere CO2-
udslip; 

20. mener, at indførelse af et klimamål på 30 % for 2020 vil genskabe incitamentet til at 
innovere, som gik tabt, da det blev lettere at opfylde målet på 20 %;
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21. bemærker, at den europæiske øko-industri beskæftiger omkring 3,4 millioner mennesker 
(omregnet til fuldtidsbeskæftigede), hvilket er ti gange så mange som den direkte 
beskæftigelse i EU's stålsektor i 2007; påpeger, at ifølge nyere undersøgelser kan en 
forhøjelse af EU's klimamål til 30 % skabe op til 6 millioner yderligere arbejdspladser i 
Europa;

22. mener, at selvom indførelse af mere ambitiøse klimamål primært har en positiv 
indvirkning på jobskabelse, bør der træffes foranstaltninger til at lette strukturelle 
ændringer og omskoling af arbejdskraften i samfund med et omfattende tab af 
beskæftigelse i sektorer med store kulstofemissioner og også med henblik på at sikre, at 
nye vækstsektorer har tilstrækkelig adgang til kvalificeret arbejdskraft;

23. understreger størrelsen af sidegevinster forbundet med bedre luftkvalitet, som anslås af 
Kommissionen til at ligge på mellem 6,3 mia. EUR og 22 mia. EUR om året i 2020 – uden 
at tage hensyn til sidegevinster forbundet med lavere omkostninger i forbindelse med 
sygdomme; bemærker, at ifølge yderligere analyser vil sidegevinsterne i forbindelse med 
sundhed og luftforurening, hvis målet sættes op til 30 %, stige til mellem 6,3 mia. EUR og 
35,8 mia. EUR, idet det højere tal vil blive nået, når reduktionsindsatsen er indenlandsk; 

24. noterer sig Kommissionens analyse, at opfyldelsen af et mål på 30 % vil mindske olie- og 
gasimporten med ca. 40 mia. EUR i 2020 under forudsætning af en skønnet oliepris på 88 
USD pr. tønde i 2020; anser dette olieprisoverslag for at være meget konservativt, da Det 
Internationale Energiagentur (2010) forudsiger en oliepris på 108 USD i 2020, hvilket 
ville øge de anslåede fordele ved en lavere energiimport med mere end 20 %; 

25. understreger, at sidegevinster ved emissionsreduktioner kun forekommer, for så vidt angår 
emissionsreduktioner opnået inden for EU, og når der lægges stor vægt på øgede 
investeringer i energieffektivitet; 

26. konkluderer, at en forhøjelse til et mål på 30 % har flere fordele end omkostninger for EU-
borgerne, og at en indenlandsk opfyldelse af reduktionsmålene vil give det største samlede 
udbytte;

Vurdering af risikoen for kulstoflækage

27. bemærker, at energiintensive sektorer må forventes at ende med at råde over et meget 
betydeligt antal ubrugte gratis tildelte kvoter ved udgangen af den anden ETS-periode i 
2012, og disse kan overføres til tredje fase (2013-2020), hvilket vil sætte dem i en 
forholdsvis bedre position, hvad den internationale konkurrence angår, sammenlignet med 
2008; 

28. bemærker, at anlæg, som dækker en meget stor del af de emissioner, der ikke stammer fra 
elsektoren, og som er omfattet af ETS, har fået gratis kvoter op til en produktspecifik 
grænse på grundlag af høje produktionsniveauer fra før den økonomiske afmatning for 
hele perioden frem til 2020; 

29. er fortsat bekymret over det store potentiale for, at uberettiget fortjeneste underminerer 
offentlighedens accept af EU's klimapolitik, og peger på manglende beviser på udflytning 
af nogen art; 
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30. er enig i Kommissionens analyse, at grænsejusteringsforanstaltninger eller det at inkludere 
import i ETS ville skulle kombineres med krav om auktionering af alle kvoter for de 
pågældende sektorer; mener, at et sådant system ville kunne indføres, især for visse 
standardiserede råvarer såsom stål, cement eller elektricitet;

31. støtter anvendelse af en mere målrettet tilgang til enhver brug af kompensationskøb og 
begrænsning af brugen af CDM-kreditter, der genereres i energiintensive sektorer i andre 
lande end de mindst udviklede lande, i første omgang gennem foranstaltninger såsom 
anvendelsen af en multiplikator ved f.eks. at kræve, at der afgives to CDM-kreditter pr. 
ton udledt inden for ETS; 

32. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Indledning
Truslen mod menneskeheden som følge af klimaændringer bliver ikke mindre, og følgerne af 
en opvarmning på 2 °C er en del værre end hidtil antaget. Selv om det ikke er muligt at hænge 
ekstreme vejrforhold op på den globale opvarmning, er det meget sandsynligt, at 
klimaændringerne forværrer hyppigheden og intensiteten af ekstremerne. 

Det internationale samfunds manglende evne til at komme til en omfattende bindende 
international klimaaftale i København betyder ikke, at landene ikke handler. Resultaterne fra 
konferencen i Cancún viser, at landene gør en indsats, og at forhandlingerne har fået ny 
fremdrift. Kulstofemissionerne i Europa ligger nu 17,3 % under niveauet for 1990.1 Det 
Europæiske Miljøagentur forventer, at emissionerne vil stabiliseres under 2008-niveauet, selv 
med den økonomiske genopretning, og uden yderligere foranstaltninger.2

Europas lande står over for kritiske valg for at bevare deres fremtidige velstand og sikkerhed. 
At skride til en målsætning om reduktion af indenlandske drivhusgasemissioner, som er på 
linje med EU's klimamål, kan kombineres med sundere økonomi, stigning i grønne 
arbejdspladser og innovation.

Effektiviteten af EU's emissionshandelsordning
Uden at sætte loftet væsentligt ned risikerer EU's emissionshandelsordning (EU ETS) at miste 
betydning som drivkraft for investeringer i grønne teknologier og innovation. Kommissionens 
analyse3 har vist, at i henhold til klimamålet på 20 % svarer overskuddet af ETS-kvoter til ca. 
2,4 mia. opsparede kvoter og uudnyttede internationale kreditter i 2020. Dette overskud fører 
til et ineffektivt prissignal og vil også kraftigt mindske indtægter fra bortauktionering, der 
kunne bruges til at stimulere klimateknologier og investeringer i energibesparelser og derved 
skabe millioner af nye arbejdspladser.

Ordførerens forslag
På denne baggrund opfordrer ordføreren Kommissionen til så hurtigt som muligt, og senest 
ved udgangen af 2011, at fremsætte forslag om at øge Europas klimaambition til en reduktion 
på 30 % for målet for drivhusgasemissioner i 2020. 

Den foreslåede tilgang er forholdsvis beskeden i ordførerens opfattelse. Ordføreren mener, at 
en ændring til en drivhusgasreduktion på 40 % ville være mere hensigtsmæssig ud fra et 
hensyn til videnskaben og målsætningen om at opretholde klimaændringerne på 2 °C, for slet 
ikke at tale om 1,5 °C, hvilket er en målsætning, som også anerkendes i henhold til UNFCCC. 
Ordføreren har også afstået fra at opfordre til fuld indenlandsk opfyldelse af EU's klimamål, 
selvom dette ville øge fordelene for de europæiske borgere gennem en forbedret luftkvalitet i 
Europa og bringe investeringer til EU's økonomi.

                                               
1 Det Europæiske Miljøagentur (EEA), oktober 2010.
2 KOM(2010)0569 endelig, Fremskridt mod Kyotomålene, s. 5.
3 SEK(2010)0650, s. 34.
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