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Alternativt förslag till resolution (artikel 157.4 i arbetsordningen) som ersätter ett 
resolutionsförslag som inte avser lagstiftning A7-0033/2012 

Europaparlamentets resolution om en färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt 
samhälle 2050 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Färdplan för ett konkurrenskraftigt 

utsläppssnålt samhälle 2050” (COM(2011)0112) och de åtföljande arbetsdokumenten 

(SEK(2011)0288) och (SEK(2011)0289), 

– med beaktande av kommissionens rapport om framsteg mot Kyotomålen 

(COM(2011)0624) och det åtföljande dokumentet (SEK(2011)1151), 

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

– med beaktande av förslagen om omarbetning och ändring av direktivet om marknader för 

finansiella instrument (MiFid)
1
 och direktivet om marknadsmissbruk (MAD)

2
 , med 

hänsyn tagen till utsläppsrätter i enlighet med EU:s utsläppshandelssystem, 

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 23 oktober 2011, 

– med beaktande av resultatet av den sjuttonde konferensen för parterna i FN:s konvention 

om klimatförändringar, det så kallade Durbanprotokollet, 

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. EU-15 har redan överskridit sitt eget mål för minskning av utsläppen av växthusgaser 

inom ramen för Kyotoprotokollet. Det mest brådskande av de ensidiga minskningsmål 

som fastställts inom ramen för EU:s klimatförändrings- och energipaket har nästan 

uppnåtts och skulle till och med kunna överskridas. 

B. Europaparlamentet och Europeiska rådet har tillkännagett sin avsikt att minska utsläppen 

av växthusgaser med mellan 80 och 95 procent senast 2050. 

                                                 
1 COM(2011)0656 och COM(2011)0652. 
2 COM(2011)0651. 
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C. Förhandlingarna vid konferensen för parterna i FN:s konvention om klimatförändringar 

befinner sig dock fortfarande i ett dödläge eftersom vissa av de stora ekonomierna (såsom 

Japan och Ryssland) redan förklarat att de inte tänker ansluta sig till en andra 

åtagandeperiod för ett ”Kyoto II”-avtal medan andra (Kanada) överväger att inta samma 

hållning, och eftersom Förenta staterna inte ratificerat ens den första åtagandeperioden. 

Ställd inför detta dödläge har kommissionen förklarat att det vore ett strategiskt misstag 

att försöka gå vidare på egen hand. 

D. När EU antog sitt klimatförändrings- och energipaket utgick man från försäkringar om att 

övriga stora utsläppsländer skulle ingå liknande åtaganden. Så har inte skett och kommer 

mycket sannolikt heller inte att ske före 2020. 

E. Sedan EU:s klimatförändrings- och energipaket antogs har BNP-ökningen i EU nästan 

helt avstannat, så att följderna av 2008 års kris ännu inte har övervunnits, samtidigt som 

Brik-länderna å andra sidan uppvisar en kraftig, för att inte säga mycket kraftigt tillväxt. 

Under samma period har energipriserna i EU ökat mer än på annat håll. 

F. Näringslivet måste få klara besked om EU:s ekonomiska och industriella strategi för att 

kunna investera på lång sikt. 

Internationell dimension och strategisk ram 

1. Europaparlamentet understryker att EU nu nödgas agera utifrån spelregler som inte längre 

är desamma för alla och att EU gjort sig till potentiell måltavla för storskalig 

”klimatdumpning”, förutom de andra formerna av dumpning som EU redan är utsatt för. 

2. Europaparlamentet konstaterar att det under dessa omständigheter börjar bli tydligt att 

EU:s klimatbestämmelser verkar som en broms för den ekonomiska återhämtningen i EU. 

3. Europaparlamentet instämmer till fullo i att det vore ett strategiskt misstag att vidta några 

ytterligare åtgärder på egen hand och ställer sig därför inte bakom kommissionens 

färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050, eftersom parlamentet 

tycker den är 

a) ett farligt och överilat steg som en gång för alla skulle kunna sätta stopp för 

EU:s möjligheter att effektivt konkurrera på världsmarknaden, 

b) en olämplig grund för förslag till lagstiftning och andra ekonomiska och 

klimatpolitiska initiativ, eftersom den utgår från en konsekvensbedömning som inte 

aktualiserats så att den tar hänsyn till de senaste energimixscenarierna i EU, 

c) föga trovärdig när det gäller vissa sektorsspecifika mål (framför allt att eliminera 

utsläppen i energisektorn samt i bostads- och tjänstesektorn). 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte lägga fram några ytterligare förslag 

till klimatlagstiftning, utan att i stället frysa genomförandet av EU:s klimatförändrings- 

och energipaket eller inskränka sig till att genomföra redan gällande klimatlagstiftning 

som ett led i målet ”20–20–20”. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att se till 

att upprätthålla en konsekvent och stabil lagstiftningsram, för att de enorma långsiktiga 

investeringar som industrin redan gjort inte ska gå till spillo. 
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5. 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 

och framför allt vidtar åtgärder för att skydda sin egen klimatvänliga produktion mot 

produktionen i sådana länder som Kina, som svarar för de största växthusgasutsläppen. 

Utsläppshandelssystemet 

6. Europaparlamentet inser att EU:s utsläppshandelssystem för närvarande är det 

huvudsakliga instrumentet för att minska industrins utsläpp och sporra till investeringar i 

teknik med låga koldioxidutsläpp. 

7. Europaparlamentet framhåller att utsläppshandelssystemet är en flexibilitetsmekanism för 

att uppnå särskilda politiska mål som i första hand berör aktörer i de sektorer som 

omfattas av systemet. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att innan den tredje 

fasen inleds vidta åtgärder för att garantera att systemet fungerar såsom det ursprungligen 

var avsett att fungera. 

8. Europaparlamentet understryker därför att förslaget att utsläppsenheter i EU:s 

utsläppshandelssystem ska omklassificeras som finansiella instrument, i enlighet med 

förslaget till översyn av Mifid-direktivet, kommer att ställa nya krav på 

marknadsövervakning för att undvika att det uppstår ”giftiga” tillgångar genom mycket 

spekulativa finansiella derivat, såsom redan skett i andra marknadssektorer. I 

förebyggande syfte bör alla nödvändiga åtgärder vidtas för att undvika en sådan risk. 

Parlamentet uppmanar därför kommissionen att se över detta förslag så att 

utsläppshandelssystemet skyddas från effekterna av uteslutande finansiell spekulation. 

9. Europaparlamentet är mycket bekymrat över de upprepade förslagen om avsättning av 

utsläppsrätter (set-aside) för att på konstgjord väg öka deras marknadsvärde. Anledningen 

till denna oro är följande: 

a) Om inte de mål som redan godkänts för 2020 ändras, något som Europaparlamentet 

och Europeiska rådet för övrigt vid upprepade tillfällen har motsatt sig, innebär en 

centralt styrd efterhandsändring av detta marknadsinstrument, i syfte att på förhand 

bestämma priset på koldioxid eller införa en de facto-avgift, att man förkastar själva 

systemet. 

b) En sådan konstgjord höjning av koldioxidkvoterna skulle utan tvekan gynna de aktörer 

som ägnar sig åt ”koldioxidhandel”, dvs. just de finansiella och spekulativa 

transaktioner som först låg bakom dagens globala ekonomiska kris (bankernas direkta 

inblandning i EU:s utsläppshandelssystem är ett tydligt tecken på detta). 

c) Vid sidan av de kostnader som uppstår när tilldelningen inte längre är fri skulle 

företagen drabbas av okontrollerbara höjningar av elkostnaderna till följd av 

konsekvenserna av energiproducenternas kostnader för koldioxidöverskottet. 

D. Detta är en åtgärd som genom att den uppmuntrar koldioxidläckage (omflyttning av 

koldioxidutsläppen) paradoxalt nog skulle leda till en ökning av de totala kostnaderna. 

Koldioxidläckage 
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10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i detalj offentliggöra EU:s faktiska bidrag 

till minskningen av de globala koldioxidutsläppen sedan 1990, med hänsyn tagen också 

till EU:s förbrukning av produkter som nu tillverkas annorstädes. 

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utreda inom vilka sektorer den fria 

tilldelningen av utsläppsrätter inte förhindrar koldioxidläckage. 

12. Europaparlamentet konstaterar att de befintliga normerna för att undvika koldioxidläckage 

i stort sett har visat sig ineffektiva. Parlamentet konstaterar att företag som verkar i de 

EU-sektorer som är mest utsatta för detta fenomen fortfarande tvingas lägga ner 

verksamheten till följd av de indirekta tilläggskostnader som utsläppshandelssystemet 

medför och som inte kompenseras på lämpligt sätt. 

13. Mot bakgrund av den aktuella ”klimatdumpningen” framhåller Europaparlamentet att 

endast en koldioxidskatt vid EU:s gränser kan erbjuda fullgott skydd mot 

koldioxidläckage. Parlamentet förespråkar även att medlemsstaterna ska få ersätta de 

indirekta tilläggskostnaderna i de mest utsatta sektorerna med upp till hundra procent. 

Energieffektivitet 

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt förslag till direktiv om 

energieffektivitet
1
 och att omarbeta det så att det inte inkräktar på en medlemsstats rätt att 

bestämma hur dess energikällor ska användas, vilka energikällor som ska användas och 

hur landets energiförsörjning ska struktureras i stort
2
. Parlamentet begär att förslaget inte 

under några omständigheter ska innehålla några bindande mål. 

15. Europaparlamentet hänvisar till grundsatsen att det inte är energibesparingar som ger 

energieffektivitet utan tvärtom. Parlamentet begär att alla bestämmelser om 

energieffektivitet ska beakta detta. 

Forskning och utveckling 

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att Horisont 2020-programmet 

prioriterar behovet av att utveckla teknik som stimulerar EU:s konkurrenskraft. 

Teknik 

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att garantera att det råder objektivitet vid 

valet av teknik, så att den utsläppsminskningsteknik som är bäst lämpad för varje sektor 

och geografiska område testas och tillämpas. 

18. Europaparlamentet uppmärksammar att tekniken för avskiljning och lagring av koldioxid 

fortfarande i stor utsträckning befinner sig på försöksstadiet och att det ännu återstår 

mycket att göra innan man kan påvisa dess koldioxidutsläppsminskningspotential liksom 

säkerhet och miljömässiga hållbarhet. 

                                                 
1 COM(2011)0370. 
2 Artikel 192.2 andra stycket i EUF-fördraget. 
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19. Europaparlamentet påpekar emellertid att kommissionen i alltför stor utsträckning förlitar 

sig på denna teknik för att uppnå målen i färdplanen och behandlar den som ett 

universalmedel, vilket sätter hela meddelandets trovärdighet på spel. 

Energiproduktion 

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en ny ingående 

konsekvensbedömning som är anpassad till de senaste energimixscenarierna i EU, mot 

bakgrund av de kärnkraftsavvecklingsplaner som flera medlemsstater håller på att ta fram 

efter olyckan i Fukushima. 

Transportsektorn 

21. Europaparlamentet välkomnar att fordonstillverkarna lyckats över förväntan med att 

minska koldioxidutsläppen från personbilar och framhåller betydelsen av att förbättra 

bränsleeffektiviteten, däcken och aerodynamiken. Parlamentet rekommenderar att 

kommissionen, om den i framtiden tänker föreslå skärpta gränser för de genomsnittliga 

koldioxidutsläppen från nya bilar, ser till att dessa gränser förblir industriellt 

genomförbara och ekonomiskt hållbara, varvid hänsyn bör tas till teknikens och 

marknadens utveckling. 

Jordbruk 

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inte uppmuntra till 

att jordbruksmark används för annat än livsmedelsproduktion, och uppmanar 

kommissionen att skydda och återställa övergivna markområden. 

23. Europaparlamentet uppmärksammar kommissionen på att miljöanpassningen, såsom den 

har lagts fram i lagstiftningsförslagen om den framtida gemensamma jordbrukspolitiken 

(2014–2020), i faktiska termer inte kommer att vara vare sig effektiv eller ändamålsenlig 

för jordbrukarna. Parlamentet uppmanar således kommissionen att innan den fattar några 

beslut undersöka hur det faktiska läget ser ut och att ta hänsyn till områden som gränsar 

till och/eller befinner sig i närheten av jordbruksmarken. 

24. Europaparlamentet rekommenderar i detta sammanhang att stöd till miljöanpassning enligt 

den framtida gemensamma jordbrukspolitiken ska betraktas som stöd som är separat från 

direktstöd och/eller som är valfritt i förhållande till detta. 

Sysselsättning 

25. Europaparlamentet varnar för att den pågående betydande förlusten av industristruktur och 

arbetstillfällen till följd av ”klimatdumpning” inte kommer att bli lätt att uppväga helt och 

hållet med hjälp av nya ”gröna jobb”, åtminstone inte på kort sikt och inte per automatik. 

26. Europaparlamentet befarar att medlemsstaterna inte längre kommer att kunna klara av 

”klimatdumpningens” sociala kostnader om marknaderna fortsätter att sätta deras 

budgetstabilitet under hårt tryck. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att vidta 

lämpliga och nödvändiga åtgärder mot dumpning. 
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27. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen. 

Or. it 


