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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om en køreplan for omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050
(2011/2095(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Køreplan for omstilling til en 
konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050" (KOM(2011)0112) og de ledsagende 
arbejdsdokumenter SEK(2011)0288 og SEK(2011)0289,

– 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 forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter (A7-0000/2011),

A. der henviser til, at Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd har bebudet, at de har 
ambitioner om at sænke drivhusgasemissionerne med 80-95 % inden 2050;

B. der henviser til, at Den Europæiske Union må fastsætte specifikke mål for 
emissionsreduktioner for at skabe grundlaget og rammerne for de nødvendige retsakter og 
andre foranstaltninger;

C. der henviser til, at industrien må have klarhed med hensyn til EU's lavemissionsstrategi 
for at kunne foretage langsigtede investeringer;

1. anerkender, at udviklingen af en lavemissionsøkonomi vil skabe fordele for 
medlemsstaterne; støtter derfor Kommissionens køreplan for omstilling til en 
konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050 og den deri fastlagte rute, de specifikke 
milepæle for hjemlige emissionsreduktioner på henholdsvis 40 %, 60 % og 80 % i 2030, 
2040 og 2050 og målene for sektorspecifikke milepæle som grundlag for 
lovgivningsmæssige og andre initiativer inden for den økonomiske politik og 
klimapolitikken;

2. opfordrer Kommissionen til i løbet af de kommende to år at foreslå de foranstaltninger, 
der er nødvendige for at nå 2030-målene, under hensyntagen til særlige nationale 
kapaciteter og potentialer samt internationale fremskridt med hensyn til klimaindsatsen;

Den internationale dimension

3. bemærker, at udviklingen og anvendelsen af lavemissionsteknologier vokser hurtigt på 
verdensplan, og at EU's fremtidige konkurrenceevne vil afhænge af, at det øger sine 
investeringer, hvis andel af BNP for øjeblikket ligger langt under niveauet i lande som 
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f.eks. Kina;

Emissionshandelssystemet 

4. erkender, at EU's emissionshandelssystem (ETS) er det vigtigste instrument til reduktion 
af industriemissioner og fremme af investeringer i lavemissionsteknologier, men 
medgiver, at CO2-prisen er langt lavere end oprindeligt forudset og ikke giver det 
nødvendige incitament til at investere;

5. bemærker, at det store overskud af kvoter, selskaberne nu ligger inde med, sammen med 
de forventede yderligere forbedringer af energieffektiviteten betyder, at der ikke vil ske 
nogen væsentlig stigning i CO2-priserne, medmindre der foretages nogle ændringer;

6. opfordrer Kommissionen til at vedtage foranstaltninger til afhjælpning af manglerne ved 
det europæiske emissionshandelssystem, så det kan komme til at fungere som oprindeligt 
planlagt, navnlig ved at tage følgende skridt inden udgangen af 2012:

a) justere ETS før påbegyndelsen af tredje fase igennem tilbageholdelse af kvoter med 
henblik på atter at skabe knaphed, således at det oprindelige mål om at skabe incitamenter 
til investering i lavemissionsteknologier og energieffektivitet nås, for derefter at foreslå en 
retsakt, der gør det muligt at annullere sådanne kvoter

b) fremsætte lovforslag inden udgangen af 2013 med henblik på så hurtigt som muligt at 
ændre den årlige lineære nedskæring på 1,74 % til et niveau, der er tilstrækkeligt til at 
opfylde kravene til emissionsreduktionen i 2050;

c) fremsætte lovforslag med henblik på snarest muligt at fastsætte en mindstepris for 
bortauktionering af kvoter;

Udflytning af CO2-emissionskilder

7. opfordrer Kommissionen til at offentliggøre detaljerede oplysninger om EU's reelle bidrag 
til reduktion af de globale CO2-emissioner siden 1990 under hensyntagen til forbruget af 
produkter, der nu produceres i andre lande;

8. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en analyse af sektorer, inden for hvilke fri 
kvotetildeling ikke forhindrer en udflytning af CO2-emissionskilder, og anbefaler, at 
Kommissionen fremsætter forslag til grænsetilpasningsforanstaltninger, der forpligter 
importørerne af produkter inden for disse sektorer til at købe et antal kvoter svarende til 
det, de ville have skullet købe, hvis produktet var blevet fremstillet i EU;

Energieffektivitet

9. opfordrer til, at arbejdet under direktivet om miljøvenligt design (2009/125/EF) 
fremskyndes, at der fastsættes gennemførelsesforanstaltninger, der ligger tæt op ad 
niveauet for dem, der opnår de bedste resultater, og at der også fastsættes minimumskrav 
for ikke-elektriske produkter;

Vedvarende energi
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10. opfordrer Kommissionen til at fremme bæredygtig biomasseproduktion; understreger, at 
opfyldelsen af EU's mål for anvendelse af biobrændstoffer ikke må resultere i emission af 
uforholdsmæssigt store mængder af drivhusgasser;

Forskning

11. opfordrer Kommissionen til at sikre, at Horizon 2020 prioriterer udviklingen af 
lavemissionsteknologier for at fremme EU's konkurrenceevne;

Kulstofopsamling og -lagring

12. erkender betydningen af at anvende opsamlings- og lagringsteknologi (CCS), hvis målene 
for emissionsreduktion skal nås med de lavest mulige omkostninger, og indrømmer, at 
proceduremæssige forsinkelser, pengemangel og mangel på engagement fra nogle 
medlemsstaters side sandsynligvis vil komme i vejen for realiseringen af Det Europæiske 
Råds ambition om, at der skal være 12 CCS-demonstrationsprojekter i gang i 2015; 
opfordrer Kommissionen til at offentliggøre en handlingsplan for CCS;

Nationale og sektorspecifikke køreplaner

13. glæder sig over, at nogle EU-medlemsstater har udarbejdet lavemissionsstrategier, men 
opfordrer alle til at udarbejde sådanne strategier inden juli 2013; understreger, at 
Kommissionen bør fremsætte lovgivningsforslag med krav om udarbejdelse heraf, hvis 
medlemsstaterne ikke har forpligtet sig til det inden udgangen af 2012;

14. opfordrer relevante industrigrupper til at udarbejde sektorspecifikke køreplaner, som viser, 
hvordan EU's lavemissionsmål bedst kan nås, herunder hvilket investeringsniveau der er 
påkrævet, og hvilke finansieringskilder der skal anvendes;

Elektricitetsproduktion 

15. understreger nødvendigheden af at undgå risikoen for alt for stor afhængighed af CO2-
intensive energiformer; opfordrer Kommissionen til inden udgangen af 2013 at fremsætte 
lovforslag, der giver investorerne et klart langsigtet signal ved at kræve, at nye kilder til 
elektricitetsproduktion, der udsender over 100g CO2/kWh, fra 2015 højst vil få tilladelse 
til at producere i ti år, medmindre de udelukkende er beregnet til at fungere i 
spidsbelastningssituationer, og driften er begrænset til 10 % af den samlede driftstid i 
hvert enkelt år;

Industrien

16. understreger, at det i forbindelse med EU's støtte til en "grøn økonomi" må erkendes, at 
det er af stor betydning, at eksisterende industrivirksomheder foretager investeringer, der 
tjener til fremme af væsentlig reduktion af ressourceforbruget og CO2-emissionerne;

Transport

17. glæder sig over, at de fremskridt, bilproducenterne har gjort med reduktion af CO2-
emissionerne fra personbiler siden 2007, har været større end forventet, og understreger 
betydningen af yderligere fremskyndelse af forbedringen af brændstofeffektiviteten; 
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fastslår, at Kommissionen i forbindelse med forberedelsen af den kommende revision bør 
foreslå metoder til sikring af, at de gennemsnitlige CO2-emissioner fra nye biler opfylder 
den vedtagne målsætning om højst 95 g/km i 2020 og ikke overstiger 70 g/km i 2025;

Landbruget

18. opfordrer Kommissionen til at foreslå specifikke foranstaltninger til reduktion af 
drivhusgasemissionerne og fremme af effektivitetsgevinsten ved anvendelsen af 
landbrugsjord;

Finansiering

19. støtter de forslag, Kommissionen har fremsat til den flerårige finansielle ramme 2014-
2020 med henblik på at sikre øremærkede midler til øget investering i og fremme af 
udviklingen og anvendelsen af lavemissionsteknologier; støtter planerne om en 
harmoniseret klimarelateret støtte på 20 % af den samlede FFR og understreger, at der bør 
træffes foranstaltninger til at sikre en effektiv kontrol hermed;

Yderligere foranstaltninger

20. opfordrer Kommissionen til inden udgangen af 2012 at fremsætte ambitiøse forslag til 
reduktion af emissionen af metangas og F-gasser;

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

Investeringsniveauet skal kraftigt forhøjes, hvis EU skal sikre sin industrielle fremtid. Navnlig 
i elektricitetssektoren, hvor der skal træffes afgørelser om kraftværker, der stadig skal 
producere elektricitet om 30-40 år, er der behov for størst mulig klarhed og sikkerhed. 
Vedtagelse af Kommissionens køreplan for omstilling til en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi i 2050 som grundlag for den politik, der skal føres, vil bidrage til 
opnåelse af dette mål. Den vil danne grundlag for nye retsakter og andre foranstaltninger, der 
vil blive bestemmende for investeringernes art.
Det bliver afgørende for opfyldelsen af køreplanens krav, at emissionshandelssystemet (ETS) 
giver investorerne de oprindeligt planlagte signaler. ETS-prismekanismen forventedes at give 
industrien de nødvendige incitamenter til at fremme investeringer, der kan sikre en reduktion 
af CO2-emissionerne med de lavest mulige omkostninger. Imidlertid findes der nu et 
overskud af kvoter, der har reduceret kvoteprisen i en sådan grad, at den kun i ringe omfang 
eller slet ikke påvirker investeringerne. Medmindre der træffes foranstaltninger til at korrigere 
mekanismen, er det ikke sandsynligt, at priserne vil komme op på de niveauer, man regnede 
med, da lovgivningen blev godkendt. Vi er nødt til at "reparere" ETS. 
For at bekæmpe den globale opvarmning skal CO2-emissionerne reduceres på internationalt 
plan. De seneste indikatorer er ikke opmuntrende; emissionerne steg med 6 % i 2010. CO2 
akkumuleres stadig hurtigere i atmosfæren. En nylig vurdering foretaget af videnskabsfolk, 
som havde rejst tvivl med hensyn til beviserne på den globale opvarmning, konkluderede, at 
temperaturen steg i en takt, der lå meget tæt på den, FN's Klimapanel havde anslået. EU-
medlemsstaterne var blandt de første i verden til at industrialisere og kraftigt øge deres 
forbrug af fossile brændstoffer. Nu har vi pligt til at udvise lederskab ved at reducere CO2-
emissionerne.
Nogle frygter, at vedtagelsen af køreplanen sammen med ruten for emissionsreduktionen og 
de milepæle, der indgår heri, vil gå ud over EU's konkurrenceevne – uden at give væsentlige 
fordele. EU er nu kun ansvarlig for 11 % af de samlede CO2-emissioner, og vor indsat alene 
vil ikke bremse den globale opvarmning. Ordføreren mener imidlertid, at investering i 
udviklingen af en lavemissionsøkonomi vil styrke EU's konkurrenceposition og ikke svække 
den, ja, han betragter den som afgørende, hvis vi vil beskytte os selv. Det fremhæves ofte, at 
Kina stadig er 70 % afhængig af kul som kilde til elektricitet, men landet er samtidig verdens 
største udvikler af både vedvarende energi og atomkraft. Dets nuværende femårsplan 
prioriterer investeringer i "grøn" lavemissionsteknologi på et niveau, der langt overstiger 
EU's. Det er helt afgørende, at vi støtter de teknologier, der vinder, og investerer i de 
processer, der anvender energi og ressourcer langt mere effektivt. 

Det positive ved at sætte sig ambitiøse mål illustreres på bedste vis af den hurtige succes, der 
er blevet opnået inden for de seneste år med reduktionen af CO2-emissioner fra nye 
personbiler. Den øgede brændstofeffektivitet bidrager til at udligne følgerne af prisstigningen 
på brændstof for bilisterne, og i modsætning til de påstande, der blev fremsat, da EU-
forslagene blev præsenteret, er gennemsnitsprisen på nye biler faldet i faste priser. Vi kunne 
også tage de investeringer i betragtning, som selskaber som f.eks. Rolls Royce har foretaget i 
udviklingen af mere brændstofeffektive flymotorer. En avanceret, højteknologisk og højt 
kvalificeret industri, der skaber de produkter, vi har behov for, på en sådan måde, at der 
forbruges færre ressourcer og udsendes mindre CO2 ved produktionen, må i sandhed være 
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det, Europa skal stræbe efter. Det er den sande "grønne økonomi", vi tilstræber.
Nogle energiintensive industrier har givet udtryk for, at de frygter en "CO2-lækage fra 
virksomheder, der flytter væk fra Europa for at undgå større omkostninger som følge af de 
foranstaltninger, der træffes for at reducere CO2-emissionerne. En sådan udvikling ville 
bestemt ikke være i den europæiske økonomis interesse, og den ville ikke bidrage til en global 
reduktion af drivhusgasemissionerne. Hvis der kan registreres sådanne tiltag, bør der træffes 
foranstaltninger til at beskytte de berørte industrier eller yde dem kompensation. Det tyder 
imidlertid på, at truslerne er stærkt overdrevet. Vi bør være forsigtige, når industriens 
lobbyister forsøger at begrunde anmodninger om støtte med falske argumenter.
EU må udvikle en fornemmelse af, at det er under tidspres, eller at det risikerer at tabe 
kapløbet om at bevare en konkurrencedygtig økonomi. Beslutningstagningen har alt for ofte 
været langsommelig eller er ligefrem gået i stå. Der er brug for mindre snak og mere 
handling. Problemet kan illustreres med følgende eksempel: I marts 2007 traf Det Europæiske 
Råd den beslutning, at der skulle være op til 12 demonstrationsprojekter for kulstofopsamling 
og –lagring i gang i 2015. Her fem år senere, hvor denne betænkning forelægges for 
Parlamentet, har vi stadig ikke fundet en placering for et eneste af de demonstrationsanlæg, vi 
har planer om at støtte økonomisk, ligesom der ikke er indledt nogen udbudsprocedure. En 
sammenligning af disse resultater med Kinas resultater med omsætning af planer i handling 
over en tilsvarende femårsperiode stiller ikke Europa i et særlig gunstigt lys. 
Beslutsom handling er afgørende, hvis EU ikke skal komme bagud. Vedtagelse af køreplanen 
og opstilling af ambitiøse mål for udvikling af en lavemissionsøkonomi åbner mulighed for at 
stimulere fremskridt.

Bemærkninger
Indholdet af udkastet til betænkning er præget af de begrænsninger for længden af 
dokumenter, der gælder i Parlamentet. Ordføreren agter at supplere beslutningsforslaget med 
et betydeligt antal ændringsforslag. 

Ordføreren har været glad for de mange forslag, han har modtaget fra kolleger i Parlamentet, 
fra repræsentanter for flere organisationer, heriblandt Amcham, Business Europe, CAN-
Europe, CCSA, Cement Industries, CEPI, Client Earth, ECF, E3G, Eurelectric, Eurogas, 
European Association of Aluminium, European Economic and Social Committee, Europia, 
EWEA, First Solar, GIE, Globe International, LCVP, NFU, Pilkingtons, Prince of Wales 
Corporate Leaders’ Group, Sandbag, Shell, Statoil, T&E og WWF, fra repræsentanter for den 
franske, hollandske, danske og britiske regering og fra professor Michael Grubb, Michela 
Beltracchi, Poppy Kalesi og Nick Campbell. Han takker især Sarah Deblock, Roger Chadwick 
og Edwin Koekkoek for deres vejledning. 
Ordføreren bærer alene ansvaret for de forslag, han har valgt at medtage i dette udkast til 
betænkning.


