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FÖRSLAG

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

Analys av 20-procentsmålet i dag

1. Europaparlamentet betonar att den ekonomiska krisen har lett till en mycket drastisk 
minskning av den industriella produktionskapaciteten, en vikande ekonomisk tillväxt och 
förlorade arbetstillfällen. Parlamentet påpekar att alla eventuella BNP-minskningar måste 
betraktas som kostnader i sig eftersom de hotar industrins investeringspotential. 
Parlamentet kritiserar den allmänna slutsatsen att den ekonomiska krisen har gjort 
utsläppsminskningarna billigare.

2. Europaparlamentet noterar att uppgifter från olika industrisektorer tydligt visar att EU:s 
nuvarande klimatpolitik, bland annat utsläppshandeln, redan håller på att leda till en 
utflyttning av produktionen, och parlamentet oroar sig för att högre koldioxidpriser skulle 
förvärra denna utveckling.

3. Europaparlamentet instämmer i kommissionens och Internationella energiorganets (IEA) 
antagande att senarelagda investeringar i koldioxidsnål energiteknik skulle leda till högre 
kostnader i ett senare skede. Parlamentet anser att om vi ska kunna nå det långsiktiga 
målet för 2050, som återigen har bekräftats av Europeiska rådet den 4 februari 2011, 
måste EU påskynda sina ansträngningar efter att ha uppnått målet på en 20-procentig 
utsläppsminskning 2020. Parlamentet välkomnar således kommissionens planer på att 
utarbeta strategier för att uppnå de långsiktiga målen på det mest kostnadseffektiva sättet.

4. Europaparlamentet är djupt oroat över att EU inte kommer att lyckas nå de planerade 
målen att minska energiförbrukningen med 20 procent till 2020 till följd av bristande 
engagemang och ambitioner från medlemsstaternas sida. 

5. Europaparlamentet välkomnar att EU är på god väg att nå sina mål för förnybar energi 
för 2020. 

6. Europaparlamentet betonar att smarta elnät och smarta mätare fyller en viktig funktion 
när det gäller att integrera el från förnybara källor. Parlamentet välkomnar arbetet om 
smarta mätare i arbetsgruppen och uppmanar kommissionen att lägga fram ett antal 
rekommendationer så snart som möjligt. 

7. Europaparlamentet noterar att det är nödvändigt att påskynda tillståndsförfarandena för 
nya infrastrukturprojekt för att EU:s energi- och klimatmål ska kunna uppnås i tid.

8. Europaparlamentet påpekar att målet att avsätta 3 procent av BNP till forskning utgörs av 
privata medel (2 procent) och offentliga utgifter (1 procent). Parlamentet noterar att det 
fortfarande finns särskilda problem med att uppnå 3-procentsmålet, särskilt när det gäller 
de privata forskningsanslagen. Parlamentet påpekar att bristen på engagemang när det 
gäller forskningsfinansiering hindrar utvecklingen av klimatvänlig teknik.
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9. Europaparlamentet beklagar att vissa länder skaffar sig komparativa fördelar genom att 
subventionera energipriserna och inte tillämpa några restriktioner eller kvoter för 
koldioxidutsläppen. Parlamentet betonar att dessa länder skulle kunna vara mindre villiga 
att ansluta sig till ett multilateralt klimatförändringsavtal på grund av de obegränsade och 
därmed billigare koldioxidutsläppen.

Alternativ och verktyg för att gå längre än 20-procentsmålet

10. Europaparlamentet kräver att man ska tillämpa en allmän princip om att de mest 
kostnadseffektiva åtgärderna för att minska utsläppen ska genomföras först. 

11. Europaparlamentet kräver att energieffektivitet ska vara en av prioriteringarna i framtida 
klimatpolitiska åtgärder. Parlamentet erkänner att om EU:s 20-procentsmål för förbättrad 
energieffektivitet uppnås till 2020 skulle EU kunna fullgöra sina åtaganden att minska 
utsläppen med 20 procent eller mer. Parlamentet anser att enligt kommissionens 
konsekvensbedömning skulle denna minskningsnivå fortfarande vara ett 
kostnadseffektivt sätt att uppnå det långsiktiga minskningsmålet på 80–95 procent. 

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att se till 
att medlemsstaterna till fullo fullgör sina åtaganden om energibesparingar, antingen 
genom att införa ett krav på nationella handlingsplaner för energieffektivitet som måste 
godkännas av kommissionen eller genom att vidta ytterligare åtgärder.

13. Europaparlamentet betonar att inom många områden är energibesparingar och 
energieffektivitet det mest kostnadseffektiva sättet att ytterligare minska utsläppen och 
påminner om den outnyttjade potentialen inom områden som byggnaders 
energiprestanda, särskilt när det gäller befintliga byggnader, transportsektorn, offentlig 
upphandling samt produktion, omvandling och överföring av energi, däribland 
fjärrvärme. Parlamentet upprepar att det är mycket viktigt med konkreta åtgärder inom 
dessa områden och vill fästa uppmärksamheten på de relevanta förslagen i 
Bendtsen-betänkandet. Parlamentet yrkar på att åtgärder för energibesparing först och 
främst måste genomföras på nationell, regional och lokal nivå. 

14. Europaparlamentet konstaterar att kommissionen har fastställt ett investeringsbehov på 
1 biljon euro för att uppgradera EU:s energiinfrastruktur till 2020, vilket huvudsakligen 
ska finansieras genom energiavgifter. Parlamentet kräver att dessa investeringar görs 
både i syfte att fullborda en sammankopplad inre energimarknad samt för att avsevärt 
minska koldioxidintensiteten inom det europeiska energisystemet. 

15. Europaparlamentet efterlyser att EU:s utsläppshandelssystem ska tillämpas på ett mer 
flexibelt sätt, så att man kan ta bättre hänsyn till den aktuella ekonomiska utvecklingen 
och produktionstalen i stället för att systemet bara bygger på historiska uppgifter. 
Parlamentet är övertygat om att fördelningsregler leder till såväl långsiktig 
investeringssäkerhet som tillgång till flexibla mekanismer i händelse av ekonomiska 
nedgångar (till exempel för att undvika ett överutbud).
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16. Europaparlamentet påpekar den allt större betydelsen av teknik för avskiljning och 
lagring av koldioxid för att minska koldioxidutsläppen, inte bara inom energisektorn. 
Parlamentet konstaterar att enligt IEA:s färdplan för avskiljning och lagring av koldioxid 
kommer hälften av alla projekt för avskiljning och lagring av koldioxid att finnas inom 
den industriella tillverkningssektorn år 2030.

17. Europaparlamentet betonar att utveckling och spridning av banbrytande teknik är en 
förutsättning för att klimatförändringarna ska kunna bekämpas och för att vi samtidigt ska 
kunna övertyga våra partner världen över om att det går att åstadkomma 
utsläppningsminskningar utan att förlora konkurrenskraft och arbetstillfällen. Parlamentet 
anser att det är mycket viktigt att Europa föregår med gott exempel genom att avsevärt 
öka sina anslag till forskning om klimatvänlig och energieffektiv industriteknik inom 
ramprogrammet för forskning. 

Fördelar och konsekvenser

18. Europaparlamentet noterar att enligt kommissionens bedömning skulle ett högre 
utsläppsmål leda till en minskning av importen av olja och gas med upp 
till 40 miljarder euro till 2020 om oljepriset antas vara 88 US-dollar per fat 2020. 
Parlamentet konstaterar att EU:s beroende av importerad energi därmed skulle kunna 
minska med upp till 56 procent.

19. Europaparlamentet noterar att en skärpning av minskningsmålet inom utsläppshandeln 
skulle leda till ytterligare ökningar av elpriserna, vilket skulle vara ett stort bekymmer för 
industrin i EU och för konsumenterna.

20. Europaparlamentet konstaterar att när det gäller internationell konkurrenskraft skulle mer 
omfattande åtgärder för begränsning från EU:s sida skapa kostnadsfördelar för EU:s 
internationella konkurrenter och samtidigt leda till konkurrensmarginaler för EU-företag 
inom området för klimatteknik. Parlamentet anser att om EU:s konkurrenter undertecknar 
ett internationellt avtal skulle det innebära att de ger upp kostnadsfördelarna, medan EU:s 
konkurrensmarginal troligen inte skulle påverkas. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att undersöka om ett ensidigt initiativ från EU:s sida att minska utsläppen 
av växthusgaser med mer än 20 procent skulle kunna uppmuntra andra länder att ansluta 
sig till ett internationellt avtal.

21. Europaparlamentet betonar att klimatvänlig innovation i Europa är en förutsättning för att 
behålla en stark ställning på en snabbt växande global marknad för koldioxidsnål teknik.

22. Europaparlamentet oroar sig för att det redan håller på att ske en förskjutning från Europa 
till andra delar av världen när det gäller innovation inom hållbar teknik. Parlamentet 
uppger att enligt aktuella undersökningar är 24 av de 50 ledande företagen inom ren 
teknik baserade i Asien, 22 i Förenta staterna, 3 i Europa och 1 i Kanada. Parlamentet 
betonar att enligt Ernst & Youngs mätning för 2010 är Kina och Förenta staterna de mest 
attraktiva regionerna i världen för utveckling av förnybara energikällor.
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Bedömning av risken för koldioxidläckage

23. Europaparlamentet konstaterar att enligt bestämmelserna i utsläppshandelssystemet skulle 
industrin vara tvungen att minska sina koldioxidutsläpp med 168 miljoner ton till 2020. 
Parlamentet påpekar att enligt förslaget till bestämmelser rörande riktmärken måste en 
betydande andel av utsläppsrätterna fortfarande köpas av industrin, vilket ger upphov till 
betydande kostnader för EU-företagen till skillnad från deras globala konkurrenter.

24. Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte tar tillräcklig hänsyn till de ytterligare 
effekterna på elpriserna i sina antaganden om koldioxidläckage. Parlamentet betonar att 
40 procent av elektriciteten i EU används av industrin, som i hög grad påverkas av 
eventuella ökningar av koldioxidpriset eftersom elbranschen tar ut kostnaderna för dessa. 

25. Europaparlamentet noterar att prognoserna för koldioxidmarknaden 2020 varierar 
avsevärt, från 55 euro per ton koldioxid, enligt kommissionens beräkningar, upp till 
67 euro per ton koldioxid under antagandet att de inhemska utsläppen minskar med
30 procent. Parlamentet anser således att de prognoser som kommissionen har utarbetat 
som en del av riskbedömningen för koldioxidläckage är förhållandevis optimistiska och 
otillförlitliga.

Ytterligare möjligheter och utmaningar

26. Europaparlamentet anser att åtgärder bör vidtas för att se till att ökade arbetskrafts- och 
energikostnader till följd av EU:s klimatpolitik inte leder till social dumpning eller 
koldioxidläckage. Parlamentet påpekar därför att andra industriländer eller 
utvecklingsländer bör åta sig att göra lämpliga eller jämförbara ansträngningar.

27. Europaparlamentet betonar att ökningar av koldioxidpriserna kommer att leda till 
ytterligare ökningar av elkostnaderna. Parlamentet konstaterar att varje ökning på 1 euro 
av koldioxidpriserna leder till över 2 miljarder i merkostnader för samhället i form av 
elkostnader, varav industrin svarar för 40 procent. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att inom kort lägga fram riktlinjer för kompensation för elkostnader.

28. Europaparlamentet uttrycker sin oro över att import från länder med lägre 
koldioxidrestriktioner är den främsta orsaken till att de konsumtionsrelaterade 
koldioxidutsläppen i EU ökade med 47 procent mellan 1990 och 2006. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att utvärdera om denna tendens har fortsatt under 
utsläppshandelssystemet och om den kan komma att öka under den tredje 
genomförandefasen (20/30 procent). Parlamentet anser att åtgärder för att motverka 
sådana tendenser när det gäller koldioxidkonsumtionen kan bidra till att uppmuntra EU:s 
handelspartner att ansluta sig till ett internationellt avtal, förutsatt att åtgärderna är 
rättvisa och förenliga med WTO:s regler.

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta följande praktiska åtgärder:
 Bedöma hur inhemska strategier för utsläppningsminskning påverkar sysselsättningen, 

bland annat när det gäller sysselsättningsmöjligheter, behov av omskolning och 
kompetenshöjning samt utbildningskrav.
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 Undersöka i vilken utsträckning medlemsstaterna fullgör sitt åtagande att använda 
minst 50 procent av sina auktionsintäkter till begränsnings- och anpassningsåtgärder 
samt föreslå åtgärder vid behov.

 Tillhandahålla lämplig finansiering för SET-planen.
 Främja en effektiv användning av struktur- och sammanhållningsfonderna i 

medlemsstaterna, särskilt när det gäller åtgärder för att främja effektiv 
energianvändning.

 Införa innovativa finansieringsmekanismer (exempelvis roterande system).
 Anslå ytterligare medel till central- och östeuropeiska EU-medlemsstater för åtgärder 

inom sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln (bygg- och transportbranschen 
samt jordbruket).

 Prioritera klimatförändringar och energi i det åttonde ramprogrammet för forskning.


