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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om analysen av möjligheterna att minska utsläppen av växthusgaser med mer än 
20 procent och bedömning av riskerna för koldioxidläckage
(2011/2012(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande ”En analys av möjligheterna att minska 
utsläppen av växthusgaser med mer än 20 % och en bedömning av riskerna för 
koldioxidläckage” (KOM(2010)0265) och det åtföljande dokumentet (SEK(2010)0650),

– med beaktande av EU:s klimatförändrings- och energipaket,

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om klimatförändringar, i synnerhet 
resolutionen av den 25 november 2010 om klimatförändringskonferensen i Cancún
(COP 16)1,

– med beaktande av artiklarna 48 och 50 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7-.../2011), och av 
följande skäl:

A. EU:s klimatmål är att begränsa klimatförändringarna till 2 °C över den nivå som rådde 
före industrialiseringen. Det klimatpaket som antogs i december 2008 utgör ett första steg 
mot att säkerställa att EU agerar i linje med detta mål. Länder som tillsammans svarar för 
omkring 80 procent av de globala utsläppen har förbundit sig att minska sina utsläpp, även 
om undertecknarna av FN:s klimatkonvention i Cancún medgav att de nuvarande 
åtagandena inte räcker till för att 2 °C-målet ska uppnås.

B. Enligt Europeiska miljöbyrån var EU:s utsläpp av växthusgaser under 2009 17,3 procent 
lägre än 1990.

C. Den globala koldioxidminskning som anses nödvändig för att klara 2 °C-målet uppgår till 
cirka 800 miljarder ton koldioxid mellan 2005 och 2050. EU:s andel av världens 
befolkning 2050 beräknas vara 5,7 procent.

D. På grund av den ekonomiska krisen har utsläppen från olika sektorer som ingår i EU:s 
system för handel med utsläppsrätter varit betydligt lägre än väntat och legat under de 
ursprungliga tilldelningsnivåerna.

E. Det lägre koldioxidpriset kommer att få en betydande inverkan på investeringsbesluten 
och minska de intäkter från auktionering av utsläppsrätter som kan användas för att 
finansiera klimatåtgärder i EU och i utvecklingsländerna.

                                               
1 Antagna texter, P6_TA(2010)0442.



PE460.597v01-00 4/8 PR\858607SV.doc

SV

F. Enligt kommissionen skulle en ökning av utsläppsminskningarna till 30 procent, om andra 
länder lever upp till sina lägre utfästelser, medföra begränsade kostnadsökningar för EU:s 
energiintensiva sektorer förutsatt att de särskilda åtgärderna för industrin finns kvar.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande, som visar att en uppgradering 
till ett 30-procentsmål är tekniskt genomförbar med en rimlig ekonomisk insats.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt, dock senast före 
utgången av 2011, lägga fram förslag om att övergå till ett 30-procentsmål för 
minskningen av växthusgasutsläppen till 2020.

Analys av dagens 20-procentsmål

3. Europaparlamentet betonar att en begränsning av klimatförändringarna till i genomsnitt 
2 °C enligt klimatvetenskapen inte garanterar att man slipper avsevärda ogynnsamma 
klimateffekter. Om 2 °C-målet däremot överskrids kommer de ogynnsamma effekterna 
sannolikt att mångdubblas och öka sannolikheten för att man når en punkt där 
temperaturnivåerna börjar frigöra naturligt lagrad koldioxid från sänkor som t.ex. skogar 
och permafrostområden och begränsa naturens förmåga att absorbera koldioxid i 
världshaven.

4. Europaparlamentet erinrar om att industriländerna enligt den fjärde utvärderingsrapporten 
från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC) måste minska sina utsläpp 
med 25–40 procent till 2020 om de ska ha 50 procents chans att begränsa 
klimatförändringarna till 2 °C. Parlamentet påpekar att EU:s nuvarande målsättning inte är 
i linje med 2 °C-målet.

5. Europaparlamentet noterar att Europeiska rådet har medgett att det behövs ytterligare 
minskningar i storleksordningen 80–95 procent till 2050 jämfört med 1990 års nivåer.
Parlamentet påpekar att ett rätlinjigt förlopp mellan 2009 och 2050 skulle innebära en 
målsättning till 2020 i storleksordningen 34–38 procent jämfört med 1990 års nivåer.

6. Europaparlamentet upprepar att de kumulativa utsläppen är avgörande för klimatsystemet.
Parlamentet noterar att EU även med delmålen 30 procent minskning till 2020, 55 procent 
till 2030, 75 procent till 2040 och 90 procent till 2050 fortfarande skulle stå för omkring 
två gånger sin per capita-andel av världens 2 °C-kompatibla koldioxidbudget och att en 
försening av utsläppsminskningarna skulle öka den kumulativa andelen väsentligt.

7. Europaparlamentet betonar att en försening av klimatåtgärderna skulle medföra högre 
kostnader för att nå 2050-målet på grund av uteblivna investeringar i koldioxidintensiva 
anläggningar och långsammare tekniska rön.

8. Europaparlamentet påpekar att kommissionens analys visar att överskottet av 
utsläppsrätter inom systemet för utsläppshandel kommer att motsvara cirka 2,4 miljarder 
sparade utsläppsrätter och outnyttjade internationella krediter 2020.

9. Europaparlamentet inser att investeringar i grön teknik är starkt beroende av de 
prissignaler som koldioxidmarknaden skickar ut. Parlamentet drar därför slutsatsen att 
systemet för utsläppshandel med det nuvarande 20-procentsmålet kommer att ha en 
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mycket begränsad betydelse när det gäller att driva på utsläppsminskningarna och införa 
lågutsläppsteknik inom de sektorer som ingår i systemet.

10. Europaparlamentet noterar att överskotten och det låga koldioxidpriset gör att 
auktioneringen av utsläppsrätter inte heller kommer att frigöra resurser för 
klimatinvesteringar i förväntad omfattning.

Alternativ och verktyg för att minska utsläppen med mer än 20 procent

11. Europaparlamentet erinrar om att kommissionens analys visar att en öka målet till 
30 procent utsläppsminskningar, med inhemska utsläppsminskningar på 25 procent, 
innebär en ökning på 11 miljarder euro jämfört med den absoluta kostnaden för klimat-
och energipaketet fram till 2020 enligt beräkningarna från 2008. Parlamentet noterar att 
kommissionen bedömer att detta kommer att höja koldioxidpriset inom EU:s system för 
utsläppshandel till omkring 30 euro per ton koldioxid, dvs. ungefär samma nivå som 2008 
beräknades krävas för att uppnå 20-procentsmålet.

12. Europaparlamentet stöder kommissionens bedömning att en kostnadseffektiv uppdelning 
mellan insatser i sektorer inom och utanför utsläppshandeln bör förbli densamma som 
enligt klimatpaketet.

13. Europaparlamentet instämmer i kommissionens bedömning att en övergång till ett 
30-procentsmål med en kostnadseffektiv uppdelningen mellan insatser i sektorer inom och 
utanför utsläppshandeln samt inhemska utsläppsminskningar på 25 procent (resten med 
kompensationer) skulle motsvara en minskning av överskottet inom systemet för 
utsläppshandel med 1,4 miljarder utsläppsrätter.

14. Europaparlamentet noterar att ett alternativ är att ändra systemet för utsläppshandel genom 
att dra in utsläppsrätter som är avsedda för auktionering, förutsatt att alla sektorer i så fall 
bidrar.

15. Europaparlamentet inser att den mest kostnadseffektiva minskningspotentialen delvis 
finns i de medlemsstater där BNP per capita nu är lägre än genomsnittet i EU och att det 
sannolikt kommer att krävas offentliga insatser för enklare finansiering av inledande 
investeringar för att utsläppen ska minska i sektorer som står utanför utsläppshandeln.
Parlamentet betonar att EU:s finansmekanismer måste ändras så att de gynnar 
kostnadseffektiva minskningar av växthusgasutsläppen i EU.

16. Europaparlamentet beklagar avsaknaden av åtgärder för att mobilisera den potential till 
minskade växthusgasutsläpp till negativ kostnad som kan frigöras genom ett effektivt 
energi- och resursutnyttjande. Parlamentet begär att principen om lägsta livscykelkostnad 
tillämpas strikt vid genomförandet av åtgärder inom ramen för ekodesigndirektivet och att 
kommissionen granskar metoden och överväger att införa en ”top runner”-modell.

17. Europaparlamentet efterlyser specifika målsättningar för markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsvård inom EU för att säkerställa att sektorns bidrag till 
utsläppsminskningarna är beständiga och har miljömässig integritet och trygga en 
noggrann övervakning och redovisning.
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18. Europaparlamentet upprepar att EU:s minskningsmål framför allt måste åstadkommas 
inom EU. Parlamentet erinrar om att utnyttjande av internationella 
utsläppskompensationer ersätter investeringar i EU-ekonomin och fördröjer inhemska 
minskningar i EU.

Fördelar och effekter

19. Europaparlamentet anser att fördelen med att agera tidigt är att EU:s långsiktiga 
konkurrenskraft stärks avsevärt genom att EU kan bibehålla en stark position på den 
snabbt växande globala marknaden för ren teknik.

20. Europaparlamentet anser att en övergång till ett 30-procentsmål till 2020 skulle återskapa 
de incitament till innovation som gick förlorade när 20-procentsmålet lättades upp.

21. Europaparlamentet noterar att EU:s miljöindustri anställer omkring 3,4 miljoner personer 
på heltid, vilket är tio gånger fler än de direktanställda inom EU:s stålsektor under 2007.
Parlamentet påpekar att nyligen utförda studier visar att upp till 6 miljoner nya 
arbetstillfällen kan skapas i EU om klimatmålet höjs till 30 procent.

22. Europaparlamentet anser att man, även om en övergång till en ambitiösare 
klimatmålsättning i första hand skulle vara positivt för sysselsättningen, också måste vidta 
åtgärder för att underlätta strukturförändringar och omskolning av arbetskraften på orter 
där många arbetstillfällen skulle gå förlorade i koldioxidintensiva sektorer och för att ge 
nya tillväxtsektorer tillräcklig tillgång till arbetskraft med lämplig kompetens.

23. Europaparlamentet framhåller de stora fördelar som hänger samman med en förbättrad 
luftkvalitet. Kommissionen har uppskattat dessa till mellan 6,3 miljarder och 
22 miljarder euro per år 2020, där de fördelar som hänger samman med minskade 
sjukkostnader inte är medräknade. Parlamentet noterar att ytterligare analyser visar att 
fördelarna för hälsan och luftkvaliteten vid en övergång till ett 30-procentsmål kommer att 
öka till 6,3 miljarder och 35,8 miljarder euro, varvid den övre gränsen kan nås om 
minskningen sker inom EU.

24. Europaparlamentet noterar kommissionens bedömning att en 30-procentig 
utsläppsminskning skulle sänka kostnaderna för olje- och gasimport med cirka 
40 miljarder euro 2020 om oljepriset antas vara 88 US-dollar per fat 2020. Parlamentet 
tror att denna bedömning av oljepriset är mycket försiktig, eftersom det Internationella 
energiorganet under 2010 förutspådde att oljepriset skulle vara 108 US-dollar 2020, vilket 
skulle öka den förväntade fördelen av en lägre energiimport med mer än 20 procent.

25. Europaparlamentet framhåller att fördelarna av minskade utsläpp bara uppstår om 
minskningarna åstadkoms inom EU och om stark tonvikt läggs vid investeringar i högre 
energieffektivitet.

26. Europaparlamentet drar slutsatsen att en höjning av målet till 30 procent medför större 
fördelar än kostnader för EU-medborgarna och att de totala fördelarna blir störst om 
minskningsmålen uppnås inom EU.
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Bedömning av risken för koldioxidläckage

27. Europaparlamentet noterar att de energiintensiva sektorerna troligen kommer att ha ett 
mycket betydande antal outnyttjade gratis utsläppsrätter vid slutet av den andra 
handelsperioden 2012, som kan överföras till fasen 2013–2020, och att dessa sektorer 
därför kommer att ha ett bättre utgångsläge i den internationella konkurrensen jämfört 
med 2008.

28. Europaparlamentet noterar att anläggningar som står för en överväldigande majoritet av de 
utsläpp från icke kraftgenererande sektorer som omfattas av systemet för utsläppshandel 
har tilldelats gratis utsläppsrätter för hela perioden fram till 2020 upp till ett 
produktspecifikt målvärde som grundar sig på de höga produktionsnivåerna före 
finanskrisen.

29. Europaparlamentet ser fortfarande med oro på den stora potentialen för oskäliga vinster 
som skulle kunna underminera allmänhetens förtroende för EU:s klimatpolitik och 
påpekar att det inte finns några tecken på utlokaliseringar.

30. Europaparlamentet instämmer i kommissionens bedömning att man skulle behöva 
kombinera gränsjusteringar eller medräkning av import i systemet för utsläppshandel med 
full auktionering till de berörda sektorerna. Parlamentet anser att man skulle kunna 
överväga att införa ett sådant system specifikt för vissa standardförnödenheter som t.ex. 
stål, cement och elektricitet.

31. Europaparlamentet stöder en mer målinriktad metod för användning av 
utsläppskompensationer och en begränsning av CDM-krediter som genererats i 
energiintensiva sektorer i andra länder än de minst utvecklade, till att börja med genom 
åtgärder såsom användning av multiplikatorer som till exempel innebär att två 
CDM-krediter måste överlämnas per ton utsläpp inom systemet för utsläppshandel.

32. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Inledning
Det hot mot mänskligheten som klimatförändringarna innebär har inte minskat, och effekterna 
av en 2 °C-uppvärmning är snarare värre än vad man tidigare har trott. Även om det inte går 
att koppla samman extrema väderhändelser med den globala uppvärmningen är det mycket 
sannolikt att klimatförändringarna förvärrar de extrema händelsernas frekvens och intensitet.

Det internationella samfundets oförmåga att komma fram till ett övergripande bindande 
internationellt klimatfördrag i Köpenhamn innebär inte att länderna inte gör någonting.
Resultaten från Cancún-mötet visar att länderna vidtar åtgärder och att förhandlingarna har 
tagit ny fart. Koldioxidutsläppen i EU ligger nu 17,3 procent under 1990 års nivåer1.
Europeiska miljöbyrån beräknar att utsläppen kommer att stabiliseras på en lägre nivå 
än 2008, även efter en ekonomisk återhämtning och utan att ytterligare åtgärder behöver 
vidtas.2

Länderna i Europa står inför val som är avgörande för om de ska kunna bevara sitt välstånd 
och sin säkerhet i framtiden. En övergång till en målsättning för inhemska utsläpp av 
växthusgaser som är i linje med EU:s klimatmål kan förenas med en sundare ekonomi, ett 
ökat antal gröna arbetstillfällen och innovation.

Effektiviteten hos EU:s system för utsläppshandel
Om inte villkoren görs avsevärt strängare riskerar EU:s system för utsläppshandel att bli 
verkningslöst när det gäller att driva fram investeringar i grön teknik och innovation.
Kommissionens analys3 har visat att överskottet av utsläppsrätter inom systemet för 
utsläppshandel utifrån 20-procentsklimatmålet kommer att motsvara omkring 2,4 miljarder 
sparade utsläppsrätter och outnyttjade internationella krediter år 2020. Detta överskott ger 
ineffektiva prissignaler och minskar också avsevärt de intäkter från auktioneringen som skulle 
kunna användas till att stimulera klimatteknik och investeringar i energibesparingar och 
därmed skapa miljontals nya arbetstillfällen.

Föredragandens förslag
Mot denna bakgrund uppmanar föredraganden kommissionen att så snart som möjligt, dock 
senast före slutet av 2011, lägga fram förslag om att höja EU:s klimatambition till en 
30-procentig minskning av växthusgasutsläppen till 2020.

Det föreslagna förhållningssättet är enligt föredragandens åsikt mycket måttfull.
Föredraganden anser att en övergång till en 40-procentig minskning av växthusgaserna skulle 
vara lämpligare ur vetenskaplig synpunkt och med tanke på målet att begränsa 
klimatförändringarna till 2 °C, för att inte säga 1,5 °C, ett mål som också har intagits i FN:s 
klimatkonvention. Föredraganden har också avstått från att uppmana till ett helt inhemskt 
förverkligande av EU:s klimatmål, även om detta skulle medföra fördelar för 
EU-medborgarna i form av förbättrad luftkvalitet i Europa och driva på investeringarna i EU:s 
ekonomi.

                                               
1 Europeiska miljöbyrån, oktober 2010.
2 KOM(2010)0569, Framsteg mot Kyotomålen, s. 5.


