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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050
(2011/2095(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Färdplan för ett konkurrenskraftigt 
utsläppssnålt samhälle 2050” (KOM(2011)0112) och de åtföljande arbetsdokumenten 
(SEK(2011)0288) och (SEK(2011)0289),

– 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 artikel 48 i arbetsordningen, 

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

A. Europaparlamentet och Europeiska rådet har tillkännagett sin avsikt att minska utsläppen 
av växthusgaser med mellan 80 och 95 procent senast 2050.

B. Europeiska unionen måste komma överens om specifika utsläppsminskningsmål för att 
lägga grunden till och skapa ramen för de lagstiftningsakter och andra åtgärder som 
behövs.

C. Näringslivet måste få klart besked om Europas strategi för låga koldioxidutsläpp för att 
kunna investera på lång sikt.

1. Europaparlamentet inser nyttan med att medlemsstaterna utvecklar ett utsläppssnålt 
samhälle och ställer sig därför bakom kommissionens färdplan för ett konkurrenskraftigt 
utsläppssnålt samhälle 2050, med den väg som utstakats där och dess specifika milstolpar 
om att de inhemska utsläppen ska minskas med 40 procent fram till 2030, 60 procent fram 
till 2040 och 80 procent fram till 2050. Parlamentet stöder också omfattningen av de 
sektorsspecifika milstolparna såsom grund för förslag till lagstiftning och andra initiativ 
inom den ekonomiska politiken och klimatpolitiken.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom de två följande åren föreslå vilka 
åtgärder som behövs för att målen för 2030 ska nås och då ta hänsyn både till olika länders 
nationella kapacitet och potential och till internationella framsteg med klimatåtgärder.

Den internationella dimensionen

3. Europaparlamentet noterar att man runtom i världen alltmer och allt snabbare börjar 
utveckla och tillämpa teknik med låga koldioxidutsläpp samt att det kommer att bli 
utslagsgivande för Europas framtida konkurrenskraft att Europa ökar sina investeringar, 
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som nu släpar långt efter sådana länder som Kina, sett i relation till BNP.

Utsläppshandelssystemet 

4. Europaparlamentet inser att EU:s utsläppshandelssystem är det huvudsakliga instrumentet 
för att minska industrins utsläpp och sporra till investeringar i teknik med låga 
koldioxidutsläpp, men medger att priset på utsläppt koldioxid är mycket lägre än vad som 
ursprungligen varit meningen och att det inte ger den investeringsstimulans som behövs. 

5. Europaparlamentet konstaterar att företagen i dag har ett väldigt överskott av 
utsläppsrätter och att detta, tillsammans med att energieffektiviteten förväntas ytterligare 
förbättras, kommer att leda till att priserna på utsläppt koldioxid inte kommer att 
återhämta sig i någon högre grad, med mindre det görs reformer.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att rätta till 
utsläppshandelssystemet på de punkter där det misslyckats och få det att fungera såsom 
det ursprungligen var meningen, framför allt genom att före utgången av 2012 vidta 
följande åtgärder:

a) Justera om utsläppshandelssystemet innan tredje fasen inleds, genom att lägga undan 
utsläppsrätter så att det åter blir brist på dem och systemet kan fylla sin ursprungliga 
funktion, nämligen att sporra till investeringar i teknik med låga koldioxidutsläpp och i 
energieffektivitetsåtgärder, och därefter föreslå en lagstiftningsakt för att dessa 
utsläppsrätter ska kunna dras in. 

b) Föreslå lagstiftning före utgången av 2013 så att kravet på en årlig linjär sänkning på 
1,74 procent så snart som möjligt ändras och får ett siffervärde som är tillräckligt för att 
kraven i målet om minskade koldioxidutsläpp till 2050 kan uppfyllas.

c) Föreslå lagstiftning för att ett reservpris för utauktioneringen av utsläppsrätter ska 
kunna fastställas så tidigt som möjligt.

Koldioxidläckage

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i detalj offentliggöra EU:s faktiska bidrag 
till minskade globala koldioxidutsläpp sedan 1990, med hänsyn tagen också till 
EU:s förbrukning av produkter som nu tillverkas annorstädes.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utreda inom vilka sektorer 
gratistilldelningen av utsläppsrätter inte förhindrar koldioxidläckage och rekommenderar 
kommissionen att lägga fram förslag om gränsjusteringsåtgärder, så att importörerna av 
produkter inom dessa sektorer åläggs köpa utsläppsrätter som motsvarar vad som hade 
krävts av dem om produkterna hade tillverkats inom EU. 

Energieffektivitet

9. Europaparlamentet efterfrågar snabbare arbete enligt ekodesigndirektivet (2009/125/EG), 
tillsammans med att genomförandeåtgärderna fastställs på en nivå som nära motsvarar 
nivån hos dem som har bäst prestanda och att minimikrav fastställs också för 
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icke-elektriska produkter.

Förnybar energi

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra till hållbar produktion av 
biomassa och vidhåller att uppnåendet av EU:s mål för användningen av biodrivmedel 
inte får leda till orimligt stora utsläpp av växthusgaser. 

Forskning

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att Horisont 2020-programmet 
prioriterar behovet av att utveckla teknik med låga koldioxidutsläpp för att öka 
EU:s konkurrenskraft.

Avskiljning och lagring av koldioxid

12. Europaparlamentet inser vikten av att teknik för avskiljning och lagring av koldioxid 
tillämpas om utsläppsminskningsmålen för koldioxid ska nås till minsta möjliga kostnad 
och medger att Europeiska rådets avsikt om att upp till 12 demonstrationsprojekt för 
avskiljning och lagring av koldioxid ska vara i drift 2015 sannolikt inte kommer att 
förverkligas, till följd av förseningar med förfarandena, bristande ekonomiska resurser och 
brist på engagemang från somliga medlemsstaters sida. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att offentliggöra en handlingsplan för avskiljning och lagring av koldioxid.

Nationella och sektorsspecifika färdplaner

13. Europaparlamentet välkomnar att vissa EU-medlemsstater tagit fram strategier för låga 
koldioxidutsläpp, men uppmanar alla att ta fram dem senast i juli 2013. Parlamentet 
vidhåller att kommissionen bör införa lagstiftningsförslag med krav på att sådana 
handlingsplaner ska utarbetas, om inte alla medlemsstater senast vid utgången av 2012 
redan förbundit sig att göra detta.

14. Europaparlamentet uppmanar berörda grupper inom näringslivet att utarbeta 
sektorsspecifika färdplaner om hur EU:s mål om låga koldioxidutsläpp bäst kan 
förverkligas, med uppgifter också om vilka investeringar som krävs och vilka 
finansieringskällor som ska tas i anspråk.

Energiproduktion 

15. Europaparlamentet vidhåller att vi måste undvika risken för att bygga fast oss i teknik med 
stora koldioxidutsläpp och uppmanar kommissionen att före utgången av 2013 föreslå 
lagstiftning med en klar signal på lång sikt till investerarna genom krav på att nya källor 
till elproduktion med utsläpp på mer än 100 g CO2/kWh från och med 2015 inte ska få 
drifttillstånd för mer än tio år, såvida de inte är avsedda att fungera endast som 
toppbelastningskraftverk och vara i drift högst 10 procent av den totala tiden varje år.

Industri

16. Europaparlamentet håller fast vid att EU i sitt stöd till den ”gröna ekonomin” bör erkänna 
hur viktigt det är att nuvarande industrier investerar i att avsevärt minska 
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resursanvändningen och koldioxidutsläppen.

Transporter

17. Europaparlamentet välkomnar att fordonstillverkarna lyckats över förväntan med att 
minska koldioxidutsläppen från personbilar sedan 2007 och framhåller att 
bränsleeffektiviteten i snabbare takt måste bli ännu bättre. Parlamentet bekräftar att 
kommissionen vid arbetet med sin kommande översyn bör föreslå olika sätt att se till att 
de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya bilar når det överenskomna målet för 2020 
om att det året inte överskrida 95 g/km samt att de senast 2025 inte överskrider 70 g/km.

Jordbruk

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå specifika åtgärder för att minska 
utsläppen av växthusgaser från jordbruket och främja en effektivare användning av 
jordbruksmark.

Finansiering

19. Europaparlamentet stöder kommissionens förslag om särskild finansiering i den fleråriga 
budgetramen 2014–2020 för att öka investeringarna i och främja utvecklingen och 
tillämpningen av teknik med låga koldioxidutsläpp. Parlamentet stöder avsikten att 
integrera finansieringen av klimatåtgärder så att den omfattar 20 procent av den 
sammanlagda fleråriga budgetramen, och håller fast vid att det måste vidtas åtgärder så att 
detta effektivt kan övervakas.

Ytterligare åtgärder

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att före utgången av 2012 lägga fram 
vittgående förslag om minskning av utsläppen av metan och F-gaser.

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

För att Europa ska kunna trygga sin industriella framtid måste det investeras avsevärt mera. 
Framför allt energisektorn, som måste fatta beslut om kraftverk som ska vara i drift ännu efter 
30 eller 40 år, behöver största möjliga klarhet och säkerhet. Ett bidrag till detta ges av att man 
ställer upp bakom kommissionens färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 
2050 som grund för det politiska beslutsfattandet. Då får vi ramen för nya lagstiftningsakter 
och andra åtgärder som kommer att bli riktgivande för investeringarna.
För att utsläppshandelssystemet ska kunna uppfylla de krav som ställs på det är det av 
grundläggande betydelse att systemet ger investerarna sådana signaler som det ursprungligen 
var meningen att det skulle göra. Prissättningsmekanismen inom systemet förväntades ju ge 
näringslivet den stimulans som behövdes för att sporra till sådana investeringar som kan 
garantera minskade koldioxidutsläpp till minsta möjliga kostnad. Men nu har vi ett överskott 
av utsläppsrätter, och detta har pressat ned priserna till den grad, att systemet knappast eller 
inte alls är riktgivande för investeringarna. Om det inte görs något för att rätta till den här 
mekanismen är det fullständigt osannolikt att priserna kommer att återhämta sig till de nivåer 
som avsågs då lagstiftningen antogs. Vi måste ”få fason” på utsläppshandelssystemet. 

Kampen mot den globala uppvärmningen förutsätter ovillkorligen minskade koldioxidutsläpp 
överallt i världen. De senaste indikatorerna är inte hoppingivande, ty utsläppen ökade 
nämligen med 6 procent under 2010. Koldioxid anhopas i allt snabbare takt i atmosfären. 
Vetenskapsmän, som betvivlat beläggen för en global uppvärmning, gjorde nyligen en 
bedömning att temperaturerna faktiskt steg i en takt som mycket nära motsvarade de 
uppskattningar som gjorts av FN:s mellanstatliga panel för klimatförändringar. EU:s 
medlemsstater var bland de första i världen som genomgick en industrialisering och kraftigt 
ökade användningen av fossila bränslen. Nu kommer det an på oss att visa prov på ledarskap 
genom att minska våra koldioxidutsläpp.
Det finns de som befarar att antagandet av färdplanen, tillsammans med den väg i riktning 
mot utsläppsminskningar som utstakats där och de milstolpar som föreslås, kommer att bli till 
förfång för Europas konkurrenskraft – utan att ge särskilt mycket i utbyte. I dagens läge svarar 
EU för endast 11 procent av världens totala koldioxidutsläpp, och det räcker inte med vad vi 
själva gör för att uppvärmningstrenden ska brytas. Föredraganden vill dock hävda att 
investeringar i ett utsläppssnålt samhälle kommer att förbättra Europas ställning inom 
konkurrensen och inte försämra den, och ser faktiskt dessa investeringar som nödvändiga ur 
ren självbevarelsesynvinkel. Det påpekas ofta att Kina fortfarande till 70 procent är beroende 
av kol som källa till el, men Kina är också världsetta på att utveckla både förnybar energi och 
kärnkraft. I sin nuvarande femårsplan prioriterar Kina ”gröna” investeringar i teknik med låga 
koldioxidutsläpp ,och det sker i en skala som med bred marginal får Europas investeringar att 
te sig ynkligt små. Vi måste verkligen stödja sådan teknik som har framtiden för sig och 
investera i processer som använder energi och resurser åtskilligt effektivare. 

Att det är skäl att ställa upp vittgående mål, det framgår bra av de snabba framsteg som under 
de senaste åren gjorts med att minska koldioxidutsläppen från nya personbilar. 
Bränsleeffektivare bilar uppväger de höjda bränsleprisernas konsekvenser för förarna, och 
tvärtemot vad som påstods när unionslagstiftningen lades fram har bilarna i genomsnitt blivit 
billigare, reellt sett. Vi kan också tänka på vad bolag som Rolls Royce investerar i att utveckla 
bränsleeffektivare flygmotorer. För visst måste väl Europa ha som ambition att ha en industri 
med spetskompetens, teknik på toppnivå och välutbildad arbetskraft, som tillverkar de varor 
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vi behöver, samtidigt som den tar färre resurser i anspråk och släpper ut mindre mängder 
koldioxid vid tillverkningen. Här har vi just precis den ”gröna ekonomi” vi strävar efter.

Vissa energiintensiva industrier har yppat farhågor om hotande ”koldioxidläckage”, alltså att 
företag flyttar ut från Europa för att komma undan de merkostnader som åtgärderna för att 
minska koldioxidutsläppen för med sig. Det här skulle självfallet varken vara bra för Europas 
ekonomi eller ge något bidrag till att globalt minska utsläppen av växthusgaser. Om det går att 
bevisa att sådant förekommer bör åtgärder vidtas för att skydda de berörda industrierna eller 
ge dem kompensation. Men allt tyder på att detta hot är ordentligt överdrivet. Vi bör passa oss 
för lobbyister som går industrins ärenden och försöker motivera anspråk på ersättningar, som i 
själva verket inte alls behöver ha någon verklighetsbakgrund.

Europa måste komma till insikt om att det är bråttom. Om inte, är det risk för att vi förlorar 
kapplöpningen om att ha kvar en konkurrenskraftig ekonomi. Takten i beslutsfattandet har 
alltför ofta varit så trög att det uppstått ren handlingsförlamning. Nu behövs det mindre prat 
och mera resultat. Bara för att ta ett enda illustrationsexempel: I mars 2007 beslutade 
Europeiska rådet att upp till 12 demonstrationsprojekt för avskiljning och lagring av koldioxid 
ska vara i drift 2015. Fem år senare, när detta betänkande läggs fram för parlamentet, kommer 
vi fortfarande inte att ha pekat ut förläggningsplatsen för något enda av de 
demonstrationsprojekt som vi avser stödja ekonomiskt, och ännu mindre har vi gått ut med 
några anbudsinfordringar. Jämför man det här med de epokgörande förändringar som Kina 
fått till stånd under en liknande period, då tar sig Europa inte särskilt bra ut. 

Här behövs det resoluta åtgärder för att inte EU ska hamna på efterkälken. Om färdplanen 
antas och det uppställs vittgående mål för utveckling av ett utsläppssnålt samhälle kommer det 
att sporra till framsteg.

Kommentarer
Innehållet i detta förslag till betänkande har präglats av de längdbegränsningar som 
parlamentet krävt. Föredraganden ämnar komplettera förslagen i det med hjälp av ett stort 
antal ändringsförslag. 
Föredraganden har tacksamt tagit emot de många förslag han fått, dels av kolleger vid 
Europaparlamentet,  dels av organisationer såsom bland annat Amcham, Business Europe, 
CAN-Europe, CCSA, Cement Industries, Client Earth, ECF, E3G, Eurelectric, Eurogas, 
European Association of Aluminium, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, 
Europeiska pappersindustriförbundet (CEPI), Europeiska vindkraftsorganisationen (EWEA), 
Europia, First Solar, GIE, Globe International, LCVP, NFU, Pilkingtons, Prince of Wales 
Corporate Leaders’ Group, Sandbag, Shell, Statoil, T&E och Världsnaturfonden och 
företrädare för Frankrikes, Nederländernas, Danmarks och Storbritanniens regeringar, samt 
professor Michael Grubb, Michela Beltracchi, Poppy Kalesi och Nick Campbell. Han tackar 
särskilt Sarah Deblock, Roger Chadwick och Edwin Koekkoek för deras vägledning. 
Föredraganden bär ensam ansvaret för de förslag han valt att ta med i sitt förslag till 
betänkande. 


