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KORTFATTAD MOTIVERING

2007 gjorde Europeiska unionen ett åtagande att fram till 2020 minska utsläppen av 
växthusgaser med 20 % jämfört med 1990 års nivåer. 

Eftersom detta mål i hög grad påverkar de enskilda regionernas ekonomiska och sociala 
sammanhållning måste det betonas att en energieffektiv europeisk ekonomi med låga 
växthusgasutsläpp endast kan uppnås genom en integration i sammanhållningspolitiken. 
Dessa två målområden måste kopplas samman och aspekter som rör minskningen av 
växthusgasutsläpp bör tas med i villkorssystemet för stöd för sammanhållning eller strukturell 
utveckling.

På grund av de ekonomiska skillnaderna mellan enskilda regioner kan minskningen av 
växthusgasutsläpp vara en betydande ekonomisk börda för regioner som släpar efter. Dessa 
regioner bör få särskilda bidrag så att de inte drabbas av alltför stora förluster om de uppfyller 
EU:s mål. 

Även om Europeiska unionen tvingar medlemsstaternas regeringar att genomföra detta 
åtagande medför det också en betydande börda för deras lokala och regionala myndigheter 
och andra lokala eller regionala företrädande fora och organisationer. Det ambitiösa målet kan 
endast uppnås om man vid harmoniseringen och genomförandet av åtgärderna kontinuerligt 
bedriver ett vertikalt samarbete mellan den centrala regeringen och lokala och regionala 
organisationer och ett horisontellt samarbete mellan enskilda lokala och regionala 
organisationer. 

Eftersom växthusgasutsläppen till stor del görs av marknadsaktörer inom den privata sektorn 
och enskilda konsumenter är det mycket viktigt att enskilda industriella utsläppare och hushåll 
deltar i genomförandet av programmet både på medlemsstatsnivå och på regional nivå. Man 
bör göra det ekonomiskt intressant för marknadsaktörerna att öka energiproduktionen från 
förnybara energikällor, så att de i hög grad bidrar till att uppfylla medlemsstaternas åtagande. 

Utsläppet av växthusgaser har minskat betydligt i flera medlemsstater sedan 1990, men 
genom att enligt kommissionens förslag ta år 2005 som utgångspunkt tas ingen hänsyn till de 
ansträngningar som hittills gjorts. Man måste beakta enskilda medlemsstaters resultat hittills, 
och därför bör år 1990 vara utgångspunkten för jämförelsen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 7 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Medlemsstaternas insatser för att 
minska utsläppen bör grundas på principen 
om solidaritet mellan medlemsstater och 
behovet av ekonomisk tillväxt i hela 
gemenskapen. Härvid bör man ta hänsyn 
till de enskilda medlemsstaternas relativa 
BNP per capita. Medlemsstater som i dag 
har en relativt låg BNP per capita, och 
därmed hög tillväxtpotential för sin BNP, 
bör ges rätt att öka sina växthusgasutsläpp 
jämfört med 2005 års nivåer, men 
utsläppen bör begränsas så att de 
medlemsstaterna ändå bidrar till 
gemenskapens övergripande åtagande om 
att minska utsläppen. Medlemsstater som i 
dag har en relativt hög BNP per capita bör 
minska sina utsläpp jämfört med 2005 års 
nivåer.

(7) Medlemsstaternas insatser för att 
minska utsläppen bör grundas på principen 
om solidaritet mellan medlemsstater och 
behovet av ekonomisk tillväxt i hela 
gemenskapen. Härvid bör man ta hänsyn 
till de enskilda medlemsstaternas relativa 
BNP per capita. Medlemsstater som i dag 
har en relativt låg BNP per capita, och 
därmed hög tillväxtpotential för sin BNP, 
bör ges rätt att öka sina växthusgasutsläpp 
jämfört med 1990 års nivåer, men 
utsläppen bör begränsas så att de 
medlemsstaterna ändå bidrar till 
gemenskapens övergripande åtagande om 
att minska utsläppen. Medlemsstater som i 
dag har en relativt hög BNP per capita bör 
minska sina utsläpp jämfört med 1990 års 
nivåer.

Or. hu

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att garantera att varje medlemsstat 
på ett rättvist sätt bidrar till uppnåendet av 
EU:s oberoende åtagande att minska 
utsläppen bör ingen medlemsstat åläggas 
att minska sina växthusgasutsläpp med mer 
än 20 % jämfört med 2005 års nivåer till 
2020 och ingen medlemsstat ska till 2020 
få öka sina växthusgasutsläpp med mer än 
20 % jämfört med 2005 års nivåer. 
Minskningarna av utsläppen av 
växthusgaser bör göras mellan 2013 och 

(8) För att garantera att varje medlemsstat 
på ett rättvist sätt bidrar till uppnåendet av 
EU:s oberoende åtagande att minska 
utsläppen bör ingen medlemsstat åläggas 
att minska sina växthusgasutsläpp med mer 
än 20 % jämfört med 1990 års nivåer till 
2020 och ingen medlemsstat ska till 2020 
få öka sina växthusgasutsläpp med mer än 
20 % jämfört med 1990 års nivåer. 
Minskningarna av utsläppen av 
växthusgaser bör göras mellan 2013 och 
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2020 och varje medlemsstat bör ha rätt att 
årligen föra över överskott på 2 % av den 
tillåtna mängden utsläpp till nästa år och de 
medlemsstater vars utsläpp ligger under 
gränsen bör få föra över underskottet till 
nästa år.

2020 och varje medlemsstat bör ha rätt att 
årligen föra över överskott på 2 % av den 
tillåtna mängden utsläpp till nästa år och de 
medlemsstater vars utsläpp ligger under 
gränsen bör få föra över underskottet till 
nästa år.

Or. hu

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta beslut fastställs regler för 
medlemsstaternas bidrag till uppnåendet av 
gemenskapens åtaganden om minskning av 
växthusgasutsläppen mellan 2013 och 2020 
för växthusgasutsläpp från källor som 
inte omfattas av direktiv 2003/87/EG, 
samt för utvärderingen av åtagandena.

I detta beslut fastställs regler för 
medlemsstaternas bidrag till uppnåendet av 
gemenskapens åtaganden om minskning av 
växthusgasutsläppen mellan 2013 och 
2020, samt för utvärderingen av 
åtagandena.

Or. hu

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Fram till dess att gemenskapen har ingått 
ett framtida internationellt klimatavtal som 
leder till större utsläppsminskningar än vad 
som krävs enligt denna artikel ska var och 
en av medlemsstaterna senast 2020 minska 
sina utsläpp av växthusgaser från källor 
som inte omfattas av direktiv 2003/87/EG
med de procentsatser för de olika 
medlemsstaterna i förhållande till 
utsläppen 2005 som anges i bilagan till 
detta beslut.

1. Fram till dess att gemenskapen har ingått 
ett framtida internationellt klimatavtal som 
leder till större utsläppsminskningar än vad 
som krävs enligt denna artikel ska var och 
en av medlemsstaterna senast 2020 minska 
sina utsläpp av växthusgaser med de 
procentsatser för de olika medlemsstaterna 
i förhållande till utsläppen 1990 som anges 
i bilagan till detta beslut.
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Or. hu

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I enlighet med punkterna 3 och 4 ska var 
och en av medlemsstaterna se till att de 
egna totala utsläppen av växthusgaser från 
källor som inte omfattas av direktiv 
2003/87/EG under 2013 inte överskrider 
medlemsstatens genomsnittliga årliga 
utsläpp av växthusgaser under åren 2008, 
2009 och 2010 enligt de rapporter och 
kontroller som görs i enlighet med 
direktiv 2003/87/EG och beslut 
280/2004/EG.

2. I enlighet med punkterna 3 och 4 ska var 
och en av medlemsstaterna se till att de 
egna totala utsläppen av växthusgaser 
under 2013 inte överskrider den övre gräns 
för 2020 som för varje medlemsstat 
fastställs i bilagan. För att fastställa de 
linjära gränserna för detta får varje 
medlemsstat välja mellan följande två 
möjligheter:

i) Att utgå från Kyotoprotokollets 
gränsvärden för varje medlemsstat. 
ii) Att utgå från medlemsstatens 
genomsnittliga totala utsläpp för 2008, 
2009 och 2010 enligt de rapporter och 
kontroller som görs i enlighet med 
beslut 280/2004/EG.

Or. hu

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a (ny)
Kommissionen ska ha som uppgift att 
garantera att Europeiska unionens 
åtagande att minska växthusgasutsläpp 
genomförs i överensstämmelse med 
Europeiska unionens 
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sammanhållningspolitik, med beaktande 
av behovet att bevara och stärka enskilda 
medlemsstaters och regioners ekonomiska 
och sociala sammanhållning.

Or. hu

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5b (ny)
Eftersom Europeiska unionens åtagande 
inte bara medför uppgifter för 
medlemsstaternas regeringar utan också 
för deras lokala och regionala 
myndigheter och andra lokala och 
regionala företrädande fora och 
organisationer, ska medlemsstaterna 
garantera samarbete mellan de centrala 
myndigheterna och de lokala 
myndigheterna på olika nivåer, annars 
kan de ambitiösa målen inte uppnås.

Or. hu

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 5c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5c (ny)
De enskilda medlemsstaterna, den 
centrala regeringen, de lokala och 
regionala organisationerna och 
myndigheterna, liksom 
marknadsaktörerna, hushållen och de 
enskilda konsumenterna måste delta i 
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genomförandet av programmet, oavsett 
nivån på deras växthusgasutsläpp.

Or. hu

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 5d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5d (ny)
Tidsfristen för att genomföra åtagandena 
är 2020. Under denna period kommer 
många olika projekt att finansieras med 
Europeiska unionens struktur- och 
sammanhållningsfond. Kommissionen 
kommer att ha som uppgift att koppla 
samman de två målområdena och att 
inbegripa aspekter som rör minskningen 
av växthusgasutsläpp i villkorssystemet 
för stöd för sammanhållning eller 
strukturell utveckling.

Or. hu

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 5e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5e (ny)
Eftersom ökningen av energiproduktion 
från förnybara källor är av stor betydelse 
för minskningen av växthusgasutsläpp 
ska medlemsstaterna se till att 
energiproduktionen från förnybara 
energikällor blir ekonomiskt intressant 
för de kraftverk och elleverantörer som 
dominerar på marknaden genom 
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skatteincitament eller andra 
marknadsincitament, så att 
marknadsaktörerna uppmuntras att i hög 
grad bidra till att uppfylla 
medlemsstaternas åtagande genom att öka 
energiproduktion från förnybara källor.

Or. hu

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 5f (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5f (ny)
Medlemsstaterna ska stödja 
användningen av ny, innovativ teknik för 
att göra det möjligt för industriella 
aktörer att skapa nya arbetstillfällen, och 
därmed öka konkurrenskraften och 
främja uppfyllandet av Lissabonstrategins 
mål.

Or. hu

Ändringsförslag 12

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 5g (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5g (ny)
Gemensamt genomförande (Joint 
Implementation) och Mekanismen för ren 
utveckling (Clean Development 
Mechanism) är flexibla instrument som 
hjälper Europeiska unionen att uppfylla 
sina åtaganden. Kommissionen bör därför 
i framtiden öka, och inte minska, 
användningen av dessa, eftersom 
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medlemsstaterna och deras enskilda 
regioner har olika ekonomiska, sociala 
och miljömässiga förutsättningar, vilket 
innebär att medlen för att uppnå målen 
kan skilja sig åt mellan medlemsstaterna 
och deras regioner.  

Or. hu

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 5h (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5h (ny)
Eftersom det är av yttersta vikt för 
Europeiska unionen att det nås en 
internationell överenskommelse om 
minskning av växthusgasutsläpp måste 
kommissionen, för att bevara den 
ekonomiska sammanhållningen, göra allt 
den kan för att garantera att det efter 
Kyotoprotokollets löptid finns en ny, 
global överenskommelse om minskning av 
växthusgasutsläpp.

Or. hu

Ändringsförslag 14

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 5i (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5i (ny)
Eftersom Europeiska unionens ambitiösa 
åtaganden utgör en betydande börda för 
regioner som släpar efter måste 
kommissionen stödja dessa regioner för 
att garantera att kortsiktig ekonomiska 
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svårigheter inte leder till allvarliga 
förluster för dem i samband med 
uppfyllandet av målen.

Or. hu

Ändringsförslag 15

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a (ny)
Inom sex månader efter undertecknandet 
av den internationella överenskommelsen 
om klimatförändringar, som fastställer en 
obligatorisk minskning av utsläppen 
utöver det som fastställs i artikel 3 i 
beslutet, ska kommissionen lägga fram ett 
lagstiftningsförslag om medlemsstaternas 
bidrag till ytterligare åtaganden för 
gemenskapen som ska antas på grundval 
av artikel 251 i Fördraget om 
upprättandet av Europeiska 
gemenskapen.

Or. hu

Ändringsförslag 16

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den totala mängden utsläpp enligt 
artikel 3 i detta beslut ska anpassas efter 
den mängd tillgodohavanden för utsläpp 
av växthusgaser som utfärdas i enlighet 
med artikel 11 i direktiv 2003/87/EG på 
grund av ändringar vad gäller vilka källor 
som omfattas av direktivet till följd av 
kommissionens slutliga godkännande av 

utgår
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de nationella fördelningsplanerna för 
perioden 2008–2012 i enlighet med 
direktiv 2003/87/EG.
Kommissionen ska offentliggöra uppgifter 
om sådana anpassningar.

Or. hu

Ändringsförslag 17

Förslag till beslut – ändringsakt
Bilagan – tabellen – kolumn 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gränser för medlemsstaternas utsläpp av 
växthusgaser 2020 i förhållande till 
utsläppsnivåerna 2005 för utsläpp som inte 
omfattas av direktiv 2003/87/EG

Gränser för medlemsstaternas utsläpp av 
växthusgaser 2020 i förhållande till 
utsläppsnivåerna 1990 för utsläpp som inte 
omfattas av direktiv 2003/87/EG

Or. hu
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