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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget: At vinde kampen mod den globale klimaændring
(2005/2049(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det 
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: At vinde kampen mod den globale 
klimaændring (KOM(2005)0035),

– der henviser til Kyoto-protokollen til FN's rammekonvention om klimaændringer
(UNFCCC), der trådte i kraft den 16. februar 2005 efter at være blevet ratificeret af 152 
lande og regionale organisationer for økonomisk integration, der tegner sig for 61,6 % af 
de i bilag I anførte drivhusgasemissioner for 1990 og næsten 90 % af verdens befolkning,
og som endvidere henviser til gennemførelsesprocedurerne, der blev vedtaget på 
konferencerne mellem parterne i Bonn (juli 2001), Marrakech (november 2001), New 
Delhi (november 2002), Milano (december 2003) og Buenos Aires (december 2004),

– der henviser til sine beslutninger om klimaændringer, især af 13. januar 2005 om udfaldet
af Buenos Aires-konferencen om klimaændringer1 og af 12. maj 2005 om 
regeringseksperters seminar om klimaændringer2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udviklingsudvalget og Udvalget om Industri, Forskning og Energi
(A6-0000/2005),

A. der henviser til, at klimaændringer er en af det 21. århundredes største udfordringer, idet 
de har omfattende negative globale miljømæssige, økonomiske og sociale konsekvenser 
og potentielt katastrofale følger, samt at klimaændringer adskiller sig fra de andre
miljøproblemer, verden står over for,

B. der henviser til, at der allerede er tegn på klimaændringer, f.eks. de ekstreme vejrlig, der 
forekommer stadig hyppigere og med større intensitet; der henviser til, at økonomiske tab 
som følge af vejrbetingede naturkatastrofer i det seneste årti er blevet seksdoblet 
sammenlignet med 1960'erne,

C. der henviser til, at industrilandene bærer en stor del af ansvaret for akkumuleringen af 
drivhusgasemissioner i atmosfæren, både nu til dags og historisk set, samt at 
udviklingslandene med al sandsynlighed vil blive hårdest ramt af et mere ustadigt klima, 
hvorfor industrilandene frem for nogen andre bør påtage ansvar for at hjælpe lande med 
lav indkomst med at tilpasse sig til klimaændringerne,

D. der henviser til, at det i henhold til Kyoto-protokollen er på høje tid at give tilsagn om en 
  

1 TA(2005)0005.
2 TA(2005)0117.
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reduktion af emissionerne i perioden efter 2012, og at den ellevte partskonference i 
Montreal bør prioritere denne opgave højst,

E. der henviser til, at hovedmålet med UNFCCC, nemlig at undgå faretruende 
klimaændringer, ifølge nylige videnskabelige rapporter måske vil kræve en stabilisering af 
drivhusgaskoncentrationen på under 500 ppm CO2-ækvivalent - lidt over det nuværende 
niveau - hvilket vil nødvendiggøre en markant emissionsreduktion i den nærmeste 
fremtid,

F. der henviser til, at investeringer i energieffektivitet er den mest lovende måde at reducere 
kulstofemissioner på, samt at mulighederne for omkostningseffektive energibesparelser i 
EU er omfattende,

G. der henviser til, at det er af overordentlig stor betydning i langt højere grad at få inddraget 
borgerne i de generelle bestræbelser på at begrænse emissioner og udvikle en mere 
bæredygtig livsstil,

H. der henviser til, at emissionen af drivhusgasser fortsat stiger i mange medlemsstater, 
hvilket er tegn på, at EU må handle hurtigt for at kunne opfylde Kyoto-protokollens krav,

I. der henviser til, at det for virksomhederne vil være en historisk mulighed at gøre sig fri af
anvendelsen af fossilt brændsel som grundlag for økonomien; der henviser til, at den 
samme fantastiske mulighed står åben for de udviklingslande, som har mange vedvarende 
energikilder, men som på nuværende tidspunkt står uden den teknologi, der er nødvendig 
for at udnytte dem,

1. understreger, at EU's strategi for afbødning af klimaændringer skal baseres på en plan i 
seks etaper:

– videreudvikling af Kyoto,
– markante nationale emissionsreduktioner,
– vedtagelse af en proaktiv fremgangsmåde med henblik på at få inddraget andre 

hovedaktører, især USA,
– udvikling af et strategisk partnerskab med lande som f.eks. Kina og Indien for at

bistå dem med at udvikle bæredygtige energistrategier og sikre deres deltagelse i 
afbødningsindsatsen,

– beslutsom fremme af forskning og innovation i bæredygtige energiteknologier,
– langt større direkte inddragelse i afbødningsindsatsen af de europæiske borgere, i 

hvilken forbindelse et nødvendigt krav er detaljeret information om 
kulstofindholdet i produkter og tjenester og en fremtidig mulighed et system med 
personlige kvoter, der kan handles med;

2. opfordrer EU's ledere til i forbindelse med den ellevte partskonference at fremlægge 
forslag til en fremtidig klimaændringsordning med en overordnet målsætning, som går ud 
på, at de gennemsnitlige globale temperaturstigninger ikke må være på mere end 2° C i 
forhold til temperaturerne før industrialiseringen; 

3. er af den opfattelse, at en fremtidig ordning bør baseres på fælles, men forskellige 
ansvarsområder, vedvarende og gradvist større emissionsreduktioner samt inddragelse af 
flere lande i reduktionsbestræbelserne; understreger endvidere, at alle påtænkte 
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foranstaltninger skal være rentable, og at målet på længere sigt derfor bør være 
udviklingen af et globalt kulstofmarked, baseret på øvre grænser og handel;

4. hilser Det Europæiske Råds konklusioner fra mødet i Bruxelles den 23. marts 2005
velkommen, især målsætningen om emissionsreduktioner i udviklingslandene inden 2020 
på 15-30 %; understreger imidlertid, at det ligeledes er nødvendigt at få fastlagt mål for 
emissionsreduktioner på lang sigt og foreslår 60-80 % inden 2050; 

5. understreger, at en effektiv afbødning af klimaændringer kræver en mere gennemgribende 
omstilling af energi- og transportsystemerne, samt at en sådan omstilling bør være 
drivkraften inden for rammerne af Lissabon-strategien med henblik på at øge vækst og 
konkurrenceevne samt eksport; 

6. henleder opmærksomheden på, at mange af de teknologier, der kræves for at reducere 
emissionen af drivhusgasser, allerede eksisterer; disse teknologier hæmmes imidlertid af 
en række forhindringer, herunder ikke mindst uhensigtsmæssige incitamenter; opfordrer 
derfor EU's ledere til på en mere positiv måde at tilskynde til øget brug af energieffektive 
teknologier med et lavt indhold af eller uden kulstof og slår til lyd for offentlige udbud i 
EU, som kan bidrage til at reducere udgifterne til sådanne teknologier; efterlyser desuden 
et virkelig effektivt program - som det amerikanske Apollo-program i 1960'erne - til
fremme af forskning og innovation til støtte af bæredygtig energi;

7. understreger, at udviklingen inden for transportsektoren er kritisk, og beklager, at det er 
lidet sandsynligt, at den frivillige aftale med bilfabrikanterne giver de forventede 
resultater; opfordrer derfor til, at der udformes en politik med kraftige foranstaltninger,
der kan begrænse emissioner fra transport, og som bl.a. indeholder obligatoriske mål for 
CO2-emissioner fra nye køretøjer - højst 120 g CO2/km i 2012 i gennemsnit for solgte 
biler - samt en mere innovativ fysisk planlægningspolitik; 

8. opfordrer EU's ledere til at fremsætte særlige lovgivningsforslag om udvidelse af 
anvendelsesområdet for bygge- og anlægsdirektivet samt ajourføre direktivet om 
biobrændsel for at få indføjet den seneste teknologi, dvs. fleksibel biobrændsel, og få 
indført minimumsgrænser for blandingsforhold;

9. henstiller indtrængende til Kommissionen at iværksætte hasteforanstaltninger for at 
reducere luftfartens indvirkning på klimaet ved at medtage luftfart under ordningen for 
handel med emissioner, således at den omfatter alle flyvninger til og fra alle lufthavne i 
EU; understreger, at CO2-emissioner kun er første skridt, og anmoder Kommissionen om 
at undersøge mulighederne for fremtidige politiske løsningsmodeller for problemer som 
følge af luftfartens indvirkning på klimaet generelt;  

10. mener, at den hurtige udvikling af biomasse og landbrugets energiproduktion bør 
prioriteres meget højt på kort sigt; opfordrer derfor EU til gradvis at flytte sine 
støttemekanismer for landbruget fra fødevareproduktion til incitamenter til produktion af 
vedvarende energi; 

11. opfordrer på ny Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre drøftelserne om en 
fremtidig international ordning for klimaændringer mere sektorbestemt; anmoder 
endvidere Kommissionen om at undersøge mulighederne for at give tredjelande adgang til 
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EU's ordning for handel med emissioner;

12. opfordrer Kommissionen til at se med stor alvor på problemet med “gratister” i 
forbindelse med afbødning af klimaændringer;

13. anfører, at man i forbindelse med revisionen af den eksisterende ordning for handel med 
emissioner og den eventuelle udvidelse heraf bør tage beskyttelsen af velerhvervede 
rettigheder op til grundig revision på grund af dens store mangler og i stedet undersøge 
alternativer som f.eks. benchmarking og auktion - med anvendelse af en up-stream 
indfaldsvinkel; det vil desuden være nødvendigt at nyvurdere nationale emissionskvoter 
på grund af den øgede grænseoverskridende handel, især med hensyn til elektricitet;

14. understreger, at alle udviklingslande har ret til økonomisk udvikling; det er imidlertid ikke 
nødvendigt, at udviklingslandene gentager de samme forureningsmønstre som 
industrilandene; foreslår derfor iværksættelse af et multinationalt initiativ for vedvarende 
energi, der skal omfatte EU samt lande som f.eks. Kina, Indien, Brasilien, Sydafrika m.fl.
samt en række store energirelaterede sammenslutninger og have til formål at fremme 
teknologisk samarbejde i stor målestok med særlig fokus på energi og transport;

15. understreger behovet for øget finansiel støtte til klimatilpasning rettet mod de mindst 
udviklede lande; mener i denne sammenhæng, at forvaltningen af bæredygtigt skovbrug, 
især regnskovene, er et vigtig element i både klimaafbødning og tilpasning;

16. opfordrer de europæiske institutioner til at vise et godt eksempel ved at reducere deres 
emissioner af drivhusgas i forbindelse med forskellige aktiviteter ved hjælp af øget 
energieffektivitet i kontorbygninger og i forbindelse med alt udstyr, der anvendes, samt 
benyttelse af befordringsmidler med lave CO2-emissioner mv.; der bør gøres en særlig 
indsats i forbindelse med EP-medlemmers rejseaktivitet, hvilket indebærer en fornyet 
overvejelse af spørgsmålet om flere hjemsteder for Europa-Parlamentet, køretøjer med lav
kulstofemission til chaufførtjenesten mv.;

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt sekretariatet for UNFCCC med 
anmodning om rundsendelse heraf til alle kontraherende parter uden for EU.
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BEGRUNDELSE

Klimaændringerne adskiller sig fra ethvert andet miljøproblem, verden har stået over for. Den 
væsentligste grund hertil er, at klimasystemet af natur er ikke-lineært og medfører nogle 
uundgåelige reaktioner. Hvis en bestemt grænse for koncentrationen af drivhusgasser i 
atmosfæren overskrides, vil hele klimasystemet med al sandsynlighed komme til at undergå 
dramatiske forandringer. Dette kan for hele kloden få katastrofale følger og ødelæggende 
konsekvenser med årligt tilbagevendende materielle skader på grund af ekstreme vejrforhold, 
der kan beløbe sig til mange hundrede milliarder dollar, millioner af fordrevne mennesker,
voldsomme hedebølger, omfattede ændringer i afgrøder og i arternes udbredelse mv.

Udviklingslandene vil efter alt at dømme blive ramt hårdest. Fattige er langt mere sårbare 
over for fænomener som f.eks. oversvømmelser, storme og tørke. I nogle regioner vil mere 
tørke skade fødevareproduktionen. Hertil kommer, at store regioner i de sydlige egne i 
alvorlig grad vil blive berørt af havenes stadig højere vandstand.

Selv om klimaændringer kan komme til udtryk på vidt forskellig måde, betragtes de stadig i 
de fleste tilfælde som et miljøproblem, der som regel henhører under miljøministrenes 
ansvarsområde. Dette bør ændres. Klimaændringer har alvorlige følgevirkninger, ikke blot for 
økosystemer, men for økonomien som helhed, for folkesundheden, vand- og 
fødevaresikkerhed, migration osv.

Kommissionens meddelelse "At vinde kampen mod den globale klimaændring" indeholder et 
væld af nyttige oplysninger og en række fremadskuende forslag. I betragtning af problemets 
alvor kunne man imidlertid have ønsket, at der i Kommissionens forslag var en større 
forståelse for, at det haster med løsninger. Stabiliseringen af drivhusgasserne i atmosfæren er 
en kolossal udfordring, der vil kræve en adfærdsændring i et omfang, der ikke tidligere er set. 

Opfyldelsen af Kyoto-protokollens forpligtelser er EU's første prioritet. I alt for mange 
medlemsstater er emissionsniveauet langt højere end det niveau, som de har forpligtet sig til i 
henhold til Kyoto-protokollen. Det bør ikke overraske. De fleste nedskæringer i 
kulstofemissionerne inden for EU hidtil skyldes lukningen af gamle ineffektive 
kulkraftværker især i Det Forenede Kongerige og Tyskland. Der må derfor gennemføres
kraftige politiske foranstaltninger snarest for at sikre, at EU reelt opfylder Kyoto-protokollens 
målsætninger.

Kyoto er imidlertid kun et første beskedent skridt. Det er nødvendigt at reducere 
drivhusgasemissionerne i EU drastisk efter 2012. Selv om emissionerne i EU antager et 
betydeligt omfang, udgør de kun ca. 14 % af de samlede drivhusgasemissioner. Hvis EU går 
enegang, ville yderligere tiltag derfor i sidste instans kunne miste deres virkning.

Problemerne i forbindelse med klimaændringer kan ikke løses effektivt uden aktiv deltagelse
af alle større aktører. Den amerikanske regerings beslutning om ikke at ratificere Kyoto-
protokollen var et stort nederlag for det internationale samarbejde om klimaændringer. USA's 
rolle er kritisk. USA's aktive deltagelse er helt nødvendig, hvis det skal lykkes at forpligte 
udviklingslandene fuldt og helt i afbødningsindsatsen.



PE 362.426v02-00 8/11 PR\578503DA.doc

DA

I meddelelsen understreger Kommissionen med rette nødvendigheden af at inddrage sektorer, 
der ligger uden for Kyotos rammer, især transport inden for luft- og søfart, samt mere 
detaljeret af at analysere, hvorledes forskellige former for jordudnyttelse influerer på klimaet. 
Der slås endvidere stærkt til lyd for anvendelse af nye teknologier, herunder bestræbelser på 
at fremme energieffektiviteten.

I FN's rammekonvention om klimaændringer er det "ultimative mål" at forblive inden for 
økologiske grænser, hvor drivhusgaskoncentrationer stabiliseres "på et niveau, som kan 
forhindre farlig menneskeskabt indvirkning på klimasystemet". Ifølge EU's fortolkning går 
denne målsætning ud på, at "et bæredygtigt mål for EU vedrørende klimaændringer bør være 
en maksimal global temperaturstigning på 2° C over det førindustrielle niveau". Når dette mål 
omsættes til en bestemt koncentration af drivhusgasser i atmosfæren, anbefaler eksperterne, at 
man bør tilstræbe en stabilisering på et niveau under 500 ppm CO2 ækvivalenter. Et sådant 
niveau er ikke langt fra den aktuelle værdi, hvilket viser, hvor faretruende situationen er.

Kommissionen anfører, at der er behov for en reduktion af emissionerne på verdensplan på 
mindst 15 % inden 2050 i forhold til 1990-niveauet. Dette ambitionsniveau forekommer for 
lavt. Der er sandsynligvis behov for en reduktion i størrelsesordenen 25-30 %, hvis målet er at 
undgå farlige klimaforandringer. 

EU's stats- og regeringschefer enedes i marts 2005 om, at "der sammen med andre lande i 
gruppen af udviklede lande burde overvejes reduktionsveje i størrelsesordenen 15-30 % i 
2020 sammenlignet med udgangspunktet i Kyoto-protokollen og derefter" i overensstemmelse 
med ånden i de konklusioner, der i forvejen var vedtaget af Rådet (miljø). Med afsæt heri bør 
EU overveje et reduktionsmål for 2050 i størrelsesordenen 60-80 %

Afbødning af klimaændringer er i vid udstrækning et energispørgsmål. Der er imidlertid andre
faktorer, der kræver en gennemgribende omorganisering af energisystemet. Ingen kan sige 
med sikkerhed, om de hastigt stigende priser på olie er et tegn på udtømning af ressourcerne. 
Mange uafhængige analyser peger imidlertid i denne retning, og det forudsiges, at den 
maksimale produktionskapacitet meget vel vil kunne nås inden længe.

Den globale energiefterspørgsel ventes at stige i de kommende år. Produktionen af stadigt 
stigende mængder energi er en meget stor udfordring, som kræver nye forsynings- og 
efterspørgselsteknologier.

Det eksisterende energisystem har også vist sig at være utilstrækkeligt i mange andre 
henseender. Det har f.eks. ikke formået at mindske fattigdommen. Opfyldelsen af 
miljøudviklingsmålene vil kræve adgang til moderne former for energi for 2 milliarder 
mennesker, der på nuværende tidspunkt hverken har bæredygtige og sikre former for brændsel 
eller elektricitet.

Lokale og regionale miljøproblemer er en anden grund til at gå bort fra det eksisterende 
energisystem. Sådanne problemer skaber alvorlige sundhedsproblemer og medfører direkte 
økonomiske omkostninger for samfundet; i Kina anslås disse omkostninger til 7 % af landets
BNP.

De vigtigste teknologier, som et bæredygtigt energisystem har brug for, er allerede blevet 
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identificeret og udviklet. De omfatter først og fremmest en vifte af alternativer til 
imødekommelse af efterspørgslen efter energi. Videnskabsfolk på Princeton har identificeret 
femten eksisterende teknologier, som på længere sigt hver især kan forhindre udledningen af 
1 mia. tons kulstof (de nuværende emissioner udgør omkring 7 Gtons om året), og har i den
forbindelse anført det argument, at der må udvikles nye betydelige teknologier, inden der vil 
kunne begynde en væsentlig nedbringelse af emissionerne.

Den kendsgerning, at der allerede eksisterer talrige alternativer teknologier er ikke 
ensbetydende med, at de udbredes spontant. Nyskabelser støder på mange forhindringer, 
f.eks. manglende information, forfejlet økonomisk støtte, manglende incitamenter, forældet 
lovgivning, utilstrækkelig teknisk formåen, høje omkostninger osv. Sådanne problemer er 
veldokumenterede inden for Den Europæiske Union, men det samme gør sig gældende i de 
fleste udviklingslande.

En væsentlig forhøjelse af støtten til forskning er påkrævet - både for at opnå gennembrud 
inden for nye teknologiområder og omkostningsreduktioner. Forslaget til et nyt 
rammeprogram for forskning i EU indebærer forhøjet støtte, men de foreslåede ressourcer til 
alternativ energi er langt fra tilfredsstillende. Der er behov for et virkeligt effektivt program 
for forskning og innovation til støtte af bæredygtig energi.

Når industrilande ønsker at indlede en dialog med udviklingslande om afbødning af 
klimaændringer, opfatter udviklingslandene det ofte som et forsøg på at begrænse deres
økonomiske udvikling. Udviklingslandene påpeger med rette, at industrilandene aldrig har 
været nødsaget til at bekymre sig om drivhusgasemissioner i deres udviklingsforløb. 
Fremover vil det derfor være nødvendigt at sigte mod en reel helhedsløsning for at opnå det 
nødvendige samarbejde med udviklingslandene.

Udviklingslandene blev oprindeligt inddraget i bestræbelserne på at begrænse 
drivhusgasemissionerne via mekanismen for bæredygtig udvikling og den globale 
miljøfacilitet. De to instrumenter er nyttige, men er alt for utilstrækkelige i forhold til 
omfanget af den udfordring, vi står over for. Det, der foreslås her, er at udvikle et strategisk 
partnerskab med mere fremskredne udviklingslande (til at begynde med Kina, Indien, 
Brasilien, Sydafrika og Indonesien). Der foreslås et initiativ for bæredygtig energi i en 
multilateral kontekst, der skal omfatte såvel EU som nogle store sammenslutninger på 
energiområdet. Med initiativet bør der tages fat på energiproblemer, herunder først og 
fremmest behovet for energitjenester, for at nå millennium-udviklingsmålene og fremme den 
økonomiske udvikling, samtidig med at miljøet beskyttes (herunder ambitiøs afbødning af 
klimaændringer). 

Et særligt tilfælde er det såkaldte "leapfrogging" (overspringelse), dvs. udviklingslandenes 
indførelse af avanceret teknologi, som i visse tilfælde endnu ikke er udbredt i industrilandene. 
Sådanne løsninger kan af talrige årsager være den mest hensigtsmæssige fremgangsmåde i 
udviklingslandene.

En fremgangsmåde, der med stor sandsynlighed vil kunne sikre "leapfrogging" på det 
teknologiske område, består i, at EU og forhåbentlig også andre OECD-landene skal bidrage 
til finansieringen af udgiftsforskellen mellem investering i ny avanceret teknologi og 
investering i konventionel teknologi.
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Mange mennesker opfatter primært klimapolitik som bekostelig og væksthæmmende, hvilket 
gør debatten om udviklingen efter 2012 meget vanskelig. Det lyder måske naivt i manges 
ører, men det bør være muligt at vende debatten om global opvarmning, således at dette 
fænomen snarere betragtes som en mulighed for Europa end et problem. Dette vil selvfølgelig 
have visse omkostninger. Men der er også klare fordele - både for samfundet som helhed, men 
også for de individuelle virksomheder. Der er mange eksempler på virksomheder, som har 
reduceret deres emissioner væsentligt og på samme tid opnået enorme besparelser.

Udfordringen vil være at skabe politiske rammer, der tilskynder virksomhederne til at gøre 
brug af de eksisterende muligheder både for at udnytte energien mere effektivt og at investere 
i kulstoffri eller kulstoffattige teknologier. Der er her en klar forbindelse til Lissabon-
strategien. Sektoren for miljøteknologi viser allerede en årlig vækst på 5 %, hvilket i 2003 
blev anslået til mere end 500 mia. EUR. Hvorfor ikke lade den nødvendige omdannelse af 
vore energi- og transportsystemer være en effektiv løftestang i Lissabon-strategien med 
henblik på større vækst og konkurrenceevne samt øget eksport for EU.

I en nylig erklæring opfordrede førende engelske virksomhedsledere regeringerne til at 
udforme en mere ambitiøs politik vedrørende klimaændringer. Forsinkelser ville ifølge 
erklæringen væsentligt øge udgifterne i forbindelse med afbødningen af klimaændringer. 
Virksomhedslederne foreslår, at der nu fastsættes mål for emissionsreduktioner og handel 
med emissionskvoter for 2025. De tilskynder endvidere regeringerne i Europa til at gå bort fra 
inkonsekvente og virkningsløse incitamenter, som underminerer klimapolitikken. 
Regeringerne opfordres endvidere til at evaluere al ny lovgivnings indvirkning på CO2-
emissioner samt til at gå over til licitationer for at stimulere markederne for nye og 
eksisterende kulstoffattige teknologier.

Et fremtidigt klimahandlingsprogram skal omfatte alle de vigtige økonomiske sektorer. En 
kraftig forbedring af energieffektiviteten bør prioriteres højst. Potentialet er enormt. 
Kommissionens grønbog om energieffektivitet indeholder gode forslag, men bør suppleres, 
ikke mindst på transportområdet. Udformningen af incitamenter inden for økonomien er af 
afgørende betydning, men det samme gør sig gældende for adgang til finansiering og langt 
større knowhow blandt virksomheder og husholdninger, hvad angår til rådighed stående 
teknologier.

Europa skal ændre sine el-produktionsmetoder. Støtten til fossile brændstoffer (på nuværende 
tidspunkt ca. 25 mia. EUR pr. år) skal flyttes og i stedet investeres i vedvarende energikilder. 
Der skal satses på kraftvarmeværker. Det er fortsat vanskeligt at opnå emissionsreduktioner
inden for transportsektoren. Her bør man overveje en blanding af forskellige foranstaltninger. 
Der bør indføres obligatoriske mål for brændstofeffektivitet for nye køretøjer. Et realistisk 
mål for 2012 er en maksimumgrænse på 120 g CO2/km i gennemsnit for solgte køretøjer. 
Produktionen af alternative brændstoffer skal øges kraftigt. Den seneste udvikling med 
hensyn til produktionen af biobrændsel er lovende, f.eks. via kombineret produktion af 
fødevarer og biobrændsel samt biodieselproduktion i de tropiske egne (med anvendelse af 
tropiske planteolier). Der bør tilskyndes kraftigt til produktion af biobrændsel ved hjælp af en 
omorganisering af de eksisterende støttesystemer inden for den fælles landbrugspolitik, 
samtidig med at EU bør være mere åben for en forøgelse af importen fra udviklingslandene. 
F.eks. bør importafgiften på ethanol afskaffes.
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Den europæiske ordning for handel med emissionskvoter (ETS) er et stort skridt fremad. 
Ordningen er et politisk redskab, hvis hovedformål er omkostningseffektivitet. Ordningen vil 
blive taget op til fornyet revision næste år. Allerede på nuværende tidspunkt vil det være på 
sin plads at kommentere ordningen. Det er en almindelig opfattelse, at man for at få mest 
muligt ud af ordningen ikke bør begrænse anvendelsesområdet til større virksomheder, men 
udvide den til at omfatte andre sektorer som f.eks. luftfart. En udvidelse af det eksisterende 
downstream-tiltag, dvs. fokusering på enkelte emissionskilder, ville imidlertid ikke være 
mulig for de fleste øvrige sektorer, som f.eks. små og mellemstore virksomheder og
husholdninger. En upstream-fokusering på begyndelsen af brændstofkæden, som foreslået af 
tyske videnskabsmænd, ville være mere hensigtsmæssig. Fremover vil den mest effektive 
måde at udvide den europæiske ordning med handel med emissionskvoter på være at sikre, at 
emissionskvoterne ikke fordeles via grandfathering (dvs. på grundlag af tidligere emissioner), 
men ved hjælp af benchmarking og/eller auktioner over en gradvis mindre EU-“boble”. 

Det er endvidere vigtigt at henlede opmærksomheden på de problemer, som mange 
energiintensive industrier, der er oppe imod international konkurrence, måtte have. Det er 
derfor af den allerstørste betydning at tilskynde andre betydningsfulde aktører til at deltage i 
den europæiske ordning for handel med emissionskvoter og at overveje måder, hvorpå man i 
videst muligt omfang kan sikre ensartede konkurrencevilkår.

Endelig har ordføreren en kommentar til den eksisterende ordning med nationale kvoter inden 
for rammerne af aftalen om fordelingen af den samlede byrde i EU. Det er vanskeligt at se, 
hvorledes dette system vil kunne opretholdes i en situation med stadig mere 
grænseoverskridende handel, især med elektricitet.


