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Förslag till resolution  B8-0251/2014 
ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
FN:s klimatkonferens 2014 – COP 20 i Lima, Peru (1–12 december 2014) 

Förslag till resolution 
Punkt 61 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

61. Europaparlamentet konstaterar att 

priset på olika energikällor i hög grad är 

utslagsgivande för marknadsaktörernas, 

däribland industrins och konsumenternas, 

beteende och noterar att den internationella 

politiska ramen inte möjliggör en 

fullständig internalisering av externa 

kostnader och således leder till att 

ohållbara förbrukningsmönster inte bryts. 

Parlamentet upprepar att en 

världsomfattande koldioxidmarknad med 

ett tillräckligt högt partipris vore en god 

grund för uppnåendet både av omfattande 

utsläppsminskningar och av likvärdiga 

verksamhetsvillkor för industrin. 

Parlamentet uppmanar EU och dess partner 

att inom en omedelbar framtid fastställa 

det effektivaste sättet att främja 

kopplingar mellan EU:s system för handel 

med utsläppsrätter och andra 

handelssystem som syftar till att skapa en 

global koldioxidmarknad och därigenom 

garantera större mångfald bland 

minskningsalternativen, förbättrad 

marknadsstorlek och marknadslikviditet 

liksom transparens och i slutändan en 

effektivare fördelning av resurser till 

energisektorn och industrin. 

61. Europaparlamentet konstaterar att 

priset på olika energikällor i hög grad är 

utslagsgivande för marknadsaktörernas, 

däribland industrins och konsumenternas, 

beteende och noterar att den internationella 

politiska ramen inte möjliggör en 

fullständig internalisering av externa 

kostnader och således leder till att 

ohållbara förbrukningsmönster inte bryts. 

Parlamentet medger att 

marknadsinstrument som 

koldioxidmarknaden har misslyckats med 

att uppnå omfattande utsläppsminskningar, 

eftersom koldioxidmarknaden har visat 

sig ineffektiv och kontraproduktiv. 

Parlamentet uppmanar EU och dess partner 

att inom en omedelbar framtid finna en 

internationell, global och rättsligt 

bindande normativ metod som kan ersätta 

den nuvarande marknadsmetoden. 
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Förslag till resolution B8-0251/2014 
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Förslag till resolution 
Punkt 60a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  60a. Europaparlamentet fäster 

uppmärksamheten på vad avregleringen 

och liberaliseringen av den 

internationella handeln har fått till stånd i 

form av att energiförbrukningen och 

varuflödena ökat överallt i världen, så att 

koncentrationen av växthusgaser i 

atmosfären ökat.  Parlamentet anser att 

både ett ställningstagande och en insats 

för lokal energiproduktion och lokal 

energiförbrukning genom kortare 

leveranskedjor är att sätt att verka för 

komplementaritet inom internationell 

handel i stället för att produkter, 

producenter och länder konkurrerar med 

varandra. 
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