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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om seger i kampen mot den globala klimatförändringen
(2005/2049(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén om seger i kampen 
mot den globala klimatförändringen (KOM(2005)0035),

– med beaktande av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar (UNFCCC) - som trädde i kraft den 16 februari 2005 efter det att det 
ratificerats av 152 länder och regionala organisationer för ekonomisk integration, vilka 
tillsammans står för 61,6 % av 1990 års totala växthusgasutsläpp i Annex I-länderna och 
för nära 90 % av världens befolkning - och de förfaranden för dess tillämpning som antogs 
under konferenserna i Bonn (juli 2001), Marrakech (november 2001), New Delhi 
(november 2002), Milano (december 2003) och Buenos Aires (december 2004),

– med beaktande av sina förslag till resolution om klimatförändringar, särskilt resolutionen 
av den 13 januari 2005 om resultatet av Buenos Aires-konferensen1 och resolutionen av 
den 12 maj 2005 om seminariet för regeringarnas sakkunniga om klimatförändringar2,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för utveckling och utskottet för industrifrågor, forskning och 
energi (A6-.../2005), och av följande skäl:

A. Klimatförändringen är en av tjugoförsta århundradets största utmaningar på grund av de 
betydande negativa konsekvenserna för hela världen när det gäller miljö, ekonomi och 
samhälle, och de eventuella rent katastrofala konsekvenserna. Klimatförändringen är 
också något helt annat än de andra miljöproblem vi står inför.

B. Vi kan redan se tecken på klimatförändringar, t.ex. oftare uppstående och intensivare 
extrema väderförhållanden. Ekonomiska förluster som hör samman med väderberoende
naturkatastrofer har under det senaste decenniet sexdubblats jämfört med 1960-talet.

C. Industriländerna bär det största ansvaret för de ackumulerade växthusgasutsläppen i 
atmosfären, både de som sker nu och de som har skett tidigare. Det kommer dock att bli 
utvecklingsländerna som drabbas hårdast av ett mer instabilt klimat, och industriländerna 
måste därför ta det primära ansvaret för att bistå låginkomstländerna när det gäller att 
anpassa sig till klimatförändringarna.

  
1 P6_TA(2005)0005.
2 P6_TA(2005)0177.
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D. I Kyotoprotokollet stadgas att man inom kort skall börja överväga vilka åtaganden om 
minskade utsläpp som skall göras för perioden efter 2012. Det elfte partsmötet (COP11) i 
Montreal bör därför högprioritera denna fråga.

E. Klimatkonventionens huvudmål - att undvika farliga klimatförändringar - kan enligt nya 
forskningsresultat kräva att koncentrationen av växthusgasutsläpp stabiliseras på en nivå 
under 500 ppm koldioxidekvivalenter - vilket är något högre än nuvarande nivå - och 
därigenom göra det nödvändigt att minska utsläppen i betydande grad inom den närmaste 
framtiden.

F. Investeringar i energieffektivitet är den mest lovande vägen till minskade koldioxidutsläpp 
och potentialen för kostnadseffektiva energibesparingar i EU är mycket stor.

G. Det behövs ett mycket större engagemang från medborgarnas sida och även att de i högre 
grad deltar i de generella försöken att bromsa utsläppen och skapa en mer hållbar livsstil.

H. Växthusgasutsläppen fortsätter att öka i många medlemsstater, vilket visar att insatser 
måste göras omgående om EU skall kunna uppfylla sina Kyotoåtaganden.

I. Möjligheten att frångå en ekonomi som baserar sig på fossila bränslen är en historisk 
affärsmöjlighet. Affärsmöjligheterna är stora även för de utvecklingsländer som har stora 
tillgångar på förnybar energi, men för närvarande saknar tekniken för att utnyttja dem.

1. Europaparlamentet understryker att EU:s strategi för att begränsa klimatförändringarna 
måste grunda sig på ett angreppssätt som består av sex delar:

– Den skall bygga på Kyotoprotokollet.

– Stora nedskärningar av utsläppen måste göras på hemmaplan.

– Ett proaktivt angreppssätt för att engagera andra huvudaktörer, framför allt 
Förenta staterna, bör eftersträvas.

– Ett strategiskt partnerskap med länder som Kina och Indien måste inrättas för att 
hjälpa dem att ta fram en hållbar energistrategi och säkerställa deras deltagande i 
försöken att begränsa utsläppen.

– Forskning och innovation om hållbar energiteknik måste främjas på ett kraftfullt sätt.

– EU-medborgarna måste uppmuntras att i mycket högre grad direkt engagera sig i 
försöken att begränsa utsläppen, och då krävs det att de får detaljerad information om 
koldioxidinnehållet i produkter och tjänster. Ett framtida alternativ skulle kunna vara 
ett system med personliga kvoter man kan handla med.

2. Europaparlamentet uppmanar EU-ledarna att vid COP11-mötet lägga fram förslag på ett 
framtida system för att hantera klimatet som grundar sig på det övergripande målet att 
världens årsmedeltemperatur inte får öka med mer än 2°C i förhållande till förindustriell 
tid.



PR\578503SV.doc 5/11 PE 362.426v02-00

SV

3. Europaparlamentet anser att ett framtida system bör basera sig på ett gemensamt men 
differentierat ansvar, fortsatt och successivt ökande utsläppsreducering och ett ökat antal 
länders deltagande i ansträngningarna att minska utsläppen. Parlamentet understryker att 
kostnadseffektivitet bör vara kännetecknande för alla åtgärder som övervägs, och att ett 
långsiktigt mål därför bör vara att utveckla en internationell marknad för handel med 
utsläppsrätter för koldioxid, baserad på ett cap-and-trade-system.

4. Europaparlamentet välkomnar slutsatserna från Europeiska rådets möte i Bryssel den 
23 mars 2005, i synnerhet att man skall sträva efter att uppnå en utsläppsreducering för 
utvecklingsländerna i storleksordningen 15-30 % år 2020. Parlamentet vidhåller dock att
man även måste fastställa långsiktiga mål för utsläppsreduceringen och föreslår ett mål på 
60-80 % för 2050.

5. Europaparlamentet understryker att om man skall lyckas att effektivt begränsa 
klimatförändringarna kommer det att krävas en omfattande omvandling av energi- och 
transportsystemen och att denna omvandling bör bli en pådrivande faktor inom ramen för 
Lissabonstrategin, i syfte att öka tillväxten, konkurrenskraften och exporten.

6. Europaparlamentet betonar att mycket av den teknik som behövs för att minska 
växthusgasutsläppen redan finns, men att den hämmas av en mängd hinder, inte minst 
snedvridna stimulansåtgärder. Parlamentet uppmanar därför EU-ledarna att införa en 
positiv struktur för att stimulera till ökad användning av energieffektiv teknik och teknik 
som kräver lite eller ingen koldioxid och uppmanar till offentlig upphandling inom EU i 
syfte att få ner kostnaderna för sådan teknik. Parlamentet efterlyser även ett 
katastrofprogram - i stil med Förenta staternas Apolloprogram på 1960-talet - för att
främja forskning och innovation till stöd för hållbar energi.

7. Europaparlamentet understryker att utvecklingen inom transportsektorn är av avgörande 
betydelse och beklagar att det frivilliga avtalet med bilfabrikanterna knappast kommer att 
ge förväntat resultat. Parlamentet efterlyser därför en strategi med kraftfulla åtgärder för 
att minska utsläppen från transportsektorn, inklusive obligatoriska mål för 
koldioxidutsläpp från fossila bränslen i nya fordon - maximalt 120 g CO2/km för den 
sålda genomsnittsbilen 2012 - samt en mer innovativ strategi när det gäller den fysiska 
planeringen.

8. Europaparlamentet uppmanar EU-ledarna att lägga fram särskilda lagförslag i syfte att 
utvidga räckvidden för byggnadsdirektivet och att uppdatera biobränsledirektivet så att 
den senaste tekniken för flexibla biobränslen inbegrips och minimigränser för 
blandningsproportioner införs.

9. Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen att omgående vidta åtgärder för att 
minska klimatpåverkan från flygtrafiken, genom att inkludera den i handeln med 
utsläppsrätter och att den då skall omfatta alla flygningar till och från flygplatser inom 
EU. Parlamentet understryker att koldioxidutsläppen bara är första steget och ber 
kommissionen att utreda framtida alternativa strategier för att ta itu med flygtrafikens
totala klimatpåverkan.

10. Europaparlamentet anser att den snabba utvecklingen när det gäller biomassa och 
energiproduktion knuten till jordbruket måste vara en topprioritering på kort sikt. 
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Parlamentet uppmanar därför EU att successivt styra systemen för jordbruksstöd bort från 
livsmedelsproduktion och i stället inrikta dem på uppmuntran till produktion av förnybar 
energi.

11. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen och medlemsstaterna att 
införliva ett sektorsorienterat synsätt i diskussionerna om det framtida systemet för att 
hantera klimatförändringarna och begär dessutom att kommissionen skall utreda 
möjligheten att länka EU:s system för handel med utsläppsrätter till tredjeländer.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta ”snålskjutsproblemet” i samband med 
begränsning av klimatförändringarna under allvarligt övervägande.

13. Europaparlamentet anser att vid översynen av nuvarande system för handel med 
utsläppsrätter, och en eventuell utvidgning av det, så bör tanken på ett system med fri 
tilldelning av utsläppsrätter (”grandfathering”) återigen tas under noga övervägande på 
grund av sina betydande tillkortakommanden och alternativ som riktmärkning och 
auktioner - med fokus på uppströmsanvändare - bör utredas. Vidare anser parlamentet att 
de nationella utsläppskvoterna också måste tas under övervägande igen på grund av den 
ökade gränsöverskridande handeln, framför allt med elektricitet.

14. Europaparlamentet understryker att ekonomisk utveckling är en rättighet för alla 
utvecklingsländer, men att utvecklingsländerna inte bör upprepa samma föroreningspraxis 
som de industrialiserade länderna har gjort. Parlamentet föreslår därför att man lanserar ett 
multilateralt initiativ för hållbar energi, med deltagande av EU och länder som Kina, 
Indien, Brasilien, Sydafrika m.fl. och vissa stora energirelaterade företag - vars syfte 
skulle vara att främja ett brett samarbete om teknik och där energi och transporter skulle 
vara huvudmålen.

15. Europaparlamentet insisterar på att det behövs finansiellt stöd till klimatanpassning för de 
minst utvecklade länderna. Parlamentet anser i detta sammanhang att förvaltningen av 
hållbara skogar, särskilt regnskogar, är en viktig faktor både när det gäller att begränsa
klimatförändringarna och anpassa sig till dem.

16. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna att föregå med gott exempel genom att 
begränsa växthusgasutsläppen i sin verksamhet. Detta kan ske genom ökad 
energieffektivitet i kontorsbyggnader och för all utrustning som används, genom att 
använda transportmedel som avger lite koldioxid osv. Parlamentet anser att särskilda 
ansträngningar bör göras när det gäller parlamentsledamöternas resor, inklusive att på nytt 
tänka över lämpligheten i parlamentets dubbla placering, införande av bilar med låga 
koldioxidutsläpp för chaufförstjänsten osv.

17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen, till medlemsstaternas regeringar och parlament samt till sekretariatet för 
FN:s ramkonvention om klimatförändringar, med en begäran om att resolutionen skall 
spridas till alla parter i konventionen som inte är EU-medlemmar.
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Klimatförändringen liknar inte något annat miljöproblem som vi står inför. Huvudorsaken är 
att klimatsystemet inte är linjärt till sin karaktär och har positiv feed-back. När vi väl 
överskridit en viss nivå på koncentrationen av växthusgaser i atmosfären kommer med största 
sannolikhet hela klimatsystemet att genomgå drastiska förändringar. Detta kan få katastrofala 
följder och ödeläggande konsekvenser för hela världen, till exempel i form av årligen 
återkommande materiella skador på grund av extrema väderförhållanden som kan uppgå till 
hundratals miljoner dollar och att miljontals människor måste evakueras eller ge sig av från 
sin hembygd, att allvarliga värmeböljor uppstår, att distributionen av grödor och arter 
drastiskt förändras osv.

Utvecklingsländerna kommer antagligen att drabbas hårdast. De fattiga länderna är mycket 
mer sårbara för fenomen som översvämningar, stormar och torka. I vissa regioner kommer ett 
torrare klimat leda till att livsmedelsproduktionen skadas. Till detta skall läggas att stora 
områden i södern kommer att påverkas allvarligt av stigande vattennivåer i haven.

Trots att klimatförändringarna kommer till uttryck på många olika sätt så ses de fortfarande 
mest som ett miljöproblem och betraktas därmed huvudsakligen som miljöministrarnas 
ansvar. Detta måste ändras. Klimatförändringarna har allvarliga effekter inte bara för 
ekosystemen, utan även för ekonomin i stort och för folkhälsan, vatten- och 
livsmedelssäkerheten, migrationen osv.

Kommissionens meddelande om seger i kampen mot den globala klimatförändringen 
innehåller en mängd nyttig information och ett antal framåtblickande förslag. På grund av 
problemets allvarliga art hade det dock varit bra om man i kommissionens meddelande i 
högre grad hade insett att det är bråttom. Stabiliseringen av växthusgasutsläppen i atmosfären 
är en enorm utmaning och den kommer att kräva förändringar av vårt beteende i en 
omfattning som vi aldrig tidigare har varit med om.

Att leva upp till Kyotoåtagandena är EU:s första prioritering. I alltför många medlemsstater 
ligger utsläppen långt över deras Kyotoåtaganden. Det är inget att förvåna sig över. Merparten 
av de minskade koldioxidutsläppen i EU är än så länge resultatet av att man stängt gamla 
ineffektiva koleldade fabriker, framför allt i Storbritannien och Tyskland. Därför måste 
kraftfulla strategiska åtgärder snarast genomföras om man skall kunna garantera att EU 
verkligen uppfyller sina åtaganden enligt Kyotoprotokollet.

Men Kyoto är bara ett första blygsamt steg. Vi måste få till stånd omfattande nedskärningar 
av våra växthusgasutsläpp inom EU före 2012. Men trots att utsläppen inom EU är stora så är 
EU:s andel av de totala växthusgasutsläppen bara 14 %. Därför riskerar våra ytterligare 
ansträngningar att bli meningslösa om de förblir en isolerad företeelse.

Problemet med klimatförändringar kan inte tacklas effektivt utan att alla huvudaktörer är 
aktivt engagerade. Förenta staternas beslut att inte ratificera Kyotoprotokollet var ett dråpslag 
för det internationella samarbetet om klimatförändringar. Förenta staterna spelar en avgörande
roll. Dess aktiva deltagande anses också som absolut nödvändigt för att få 
utvecklingsländerna att engagera sig mer i försöken att begränsa utsläppen.
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Kommissionens meddelande understryker med rätta att sektorer som inte ingår i ramen för 
Kyotoprotokollet bör inkluderas i arbetet, framför allt flygtrafiken och sjötransporter, samt att 
man mer i detalj bör analysera hur olika former av system för markanvändning påverkar 
klimatsystemet. Där framförs även en stark vädjan om att man skall utveckla ny teknik, 
inkluderat försök att öka energieffektiviteten.

I FN:s ramkonvention om klimatförändringar är slutmålet att man skall hålla sig inom de 
ekologiska gränserna, där koncentrationerna av växthusgaser skall stabiliseras på en nivå som 
skulle förhindra farlig antropogen (framkallade av människan) interferens med 
klimatsystemet. EU har tolkat detta mål så att det innebär att ett hållbart EU-mål för 
klimatförändringen bör begränsa höjningen av världens medeltemperatur till 2°C i förhållande 
till förindustriell tid. Om detta mål omvandlas till en specifik nivå på 
växthusgaskoncentrationen i atmosfären så är experternas rekommendation att en stabilisering 
på en nivå under 500 ppm koldioxidekvivalenter bör vara strävan. En sådan nivå ligger inte 
långt ifrån nuvarande värde vilket visar hur akut situationen är.

Kommissionen har angett att en reducering om minst 15 % av de globala utsläppen jämfört 
med 1990 års nivåer krävs före 2050. Denna ambitionsnivå verkar vara för låg. En minskning 
i storleksordningen 25-30 % behövs med största säkerhet om målet är att undvika farliga 
klimatförändringar.

EU:s stats- och regeringschefer var i mars 2005 överens om att man ”för gruppen med 
industriländer bör överväga minskningsprofiler på 15–30 % jämfört med referensvärdena i 
Kyotoprotokollet senast 2020 och därefter arbeta vidare i den anda som uttrycks i slutsatserna 
från rådet (miljö)” i samarbete med andra länder. Med utgångspunkt i detta bör EU överväga 
ett minskningsmål för 2050 i storleksordningen 60-80 %.

Begränsning av klimatförändringarna är i hög grad en energifråga. Det finns dock andra 
viktiga faktorer som manar till en större omorganisering av energisystemet. Ingen kan säkert 
säga om det snabbt stigande oljepriset är en indikation på att resurserna håller på att ta slut 
eller inte. Många analyser pekar dock oberoende av varandra i denna riktning och förutsäger 
att den maximala produktionen kan vara uppnådd mycket snart.

Energiefterfrågan i världen förväntas öka under de kommande åren. Att producera ständigt 
ökande mängder energi är en enorm utmaning, som kräver nya försörjningskällor och ny 
teknik.

Nuvarande energisystem har visat sig otillräckligt även ur andra aspekter. Det har gjort litet 
för att minska fattigdomen. Ett uppfyllande av millenniemålen kommer att kräva tillgång till 
moderna former av energi för de 2 miljarder människor som för närvarande saknar rent och 
säkert bränsle och som inte har någon elektricitet.

Lokala och regionala miljöproblem är en annan viktig orsak till att man bör byta ut nuvarande 
energisystem. Sådana problem har allvarliga följder för hälsan och leder till direkta 
ekonomiska kostnader för samhället. För Kinas del uppskattar man att det rör sig om runt 7 % 
av landets BNP.

De huvudtekniker som behövs för ett hållbart energisystem har identifierats och utvecklats. 
De inbegriper ett antal olika alternativ för förvaltning av efterfrågan och för energiförsörjning. 
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Forskare vid Princeton har identifierat femton existerande tekniker som på lång sikt var och 
en skulle kunna förhindra motsvarande 1 miljard ton koldioxidutsläpp om året (nuvarande 
nivå på utsläppen är ca 7 Gton koldioxid per år), och därigenom vederlägga argumentet att 
omfattande ny teknik måste tas fram innan en betydande begränsning av utsläppen kan börja.

Det faktum att ett stort antal alternativa tekniker faktiskt redan existerar innebär inte att de 
sprids spontant. Det finns många hinder att undanröja, såsom brist på information, märkliga
subventioner, brist på stimulansåtgärder, förlegad reglering, otillräcklig teknisk kapacitet, 
höga kostnader osv. Denna typ av problem är väl dokumenterade inom Europeiska unionen, 
men de överensstämmer med situationen även i de flesta utvecklingsländer.

En betydande ökning av forskningsstödet krävs - både för att hjälpa till att få genombrott på 
nya teknikområden och för att få ner kostnaderna. I förslaget till nytt ramprogram för 
forskning inom EU föreslås att stödet skall ökas, men de resurser som föreslås till alternativ 
energi är långt ifrån tillfredsställande. Det behövs ett katastrofprogram för forskning och 
innovation när det gäller hållbar energi.

När industriländer tar kontakt med utvecklingsländer för att diskutera en begränsning av 
klimatförändringarna uppfattas detta ofta som om industriländerna försöker begränsa den 
ekonomiska utvecklingen i dessa länder. Utvecklingsländerna understryker med rätta att 
industriländerna aldrig behövde bekymra sig om växthusgasutsläpp under sin 
moderniseringsperiod. I framtiden är det därför nödvändigt att ha ett verkligt förstående 
synsätt för att få till stånd det samarbete som man måste ha med utvecklingsländerna.

Utvecklingsländerna var från början involverade i ansträngningarna att begränsa 
växthusgasutsläppen genom mekanismen för en ren utveckling (CDM) och den globala 
miljöfonden. Även om dessa är användbara verktyg så representerar de en alltför blygsam 
ansträngning i relation till utmaningens omfattning. Föredraganden föreslår att man utvecklar
ett strategiskt partnerskap med de mer långt komna utvecklingsländerna (till att börja med 
Kina, Indien, Brasilien, Sydafrika och Indonesien) och vidare införande av ett initiativ för 
hållbar energi i ett multilateralt sammanhang som både involverar EU och vissa stora 
energirelaterade företag. Detta initiativ bör ta upp energiproblemen med utgångspunkt i 
behovet av att energitjänsterna uppnår millennieutvecklingsmålen och även bränsleekonomisk 
utveckling, samtidigt som det skall skydda miljön (vilket inkluderar en ambitiös begränsning 
av klimatförändringarna).

Ett särfall är s.k. leap-frogging (hoppa bock), dvs. att ett utvecklingsland använder sig av en 
avancerad teknik som ibland ännu inte är brett accepterad i industriländerna. Sådana lösningar 
kan av en rad orsaker vara de mest lämpliga när det gäller utvecklingsländerna.

Ett förmodat effektivt sätt att få till stånd denna typ av överhoppning i tekniska sammanhang
skulle för EU, och förhoppningsvis andra OECD-länder, vara att hjälpa till att finansiera 
skillnaden i kostnader för investeringar i en ny avancerad teknik och en konventionell.

För många människor är klimatpolitik först och främst en kostnadsfråga och ett hinder för 
tillväxt. Sett på detta sätt kommer diskussionerna om tiden efter 2012 att bli mycket svåra. 
Det må låta naivt för vissa, men det borde vara möjligt att omvärdera debatten om den globala 
uppvärmningen och se den som ett tillfälle för Europa i stället för ett problem. Det är inget 
tvivel om att kostnaderna blir höga. Men det finns samtidigt klara vinster - för samhället i 
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stort och för enskilda företag. Det finns t.ex. en mängd exempel på företag som väsentligen 
har skurit ner utsläppen och samtidigt gjort stora besparingar.

Utmaningen kommer att bli att erbjuda ett policyramverk för att uppmuntra företag att 
använda de möjligheter som finns, både att använda energi mer effektivt och att investera i 
koldioxidfri teknik eller teknik som skapar lite koldioxid. Detta står i klart samband med 
Lissabonstrategin. Miljötekniksektorn växer redan med 5 % per år och uppskattas omfatta
över 500 miljarder euro för 2003. Varför inte låta den nödvändiga omvandlingen av våra 
energi- och transportsystem bli ett starkt påtryckningsmedel i Lissabonstrategin, i syfte att 
främja tillväxten och konkurrenskraften och även öka exporten för EU.

I ett uttalande nyligen uppmanade ledande brittiska företagsledare regeringarna att ta fram en 
mer ambitiös politik när det gäller klimatförändringarna. Att dröja med att agera kommer
enligt detta uttalande troligen att leda till att kostnaderna för att begränsa utsläppen kommer 
att öka betydligt. Företagsledarna föreslår att mål för utsläppsminskningar och handel för år 
2025 bör sättas nu. Dessutom uppmanar de regeringarna i Europa att göra sig av med 
motsägelsefulla och märkliga incitament som underminerar klimatpolitiken. Regeringarna 
uppmanas också att bedöma hur all ny lagstiftnings påverkar koldioxidutsläppen och att 
använda offentlig upphandling för att stimulera marknaderna för ny och existerande teknik 
med låga koldioxidutsläpp.

Ett framtida klimatåtgärdsprogram måste omfatta alla ekonomins huvudområden. Den första 
prioriteringen bör vara att väsentligen öka energieffektiviteten. Potentialen är enorm. I 
kommissionens grönbok om energieffektivitet finns många bra förslag, men de måste 
kompletteras, inte minst på transportområdet. Incitamentsstrukturen på ekonomin är 
avgörande, men samma sak gäller tillgång till kapital och omfattande ökad kunskap hos 
företag och hushåll när det gäller tillgänglig teknik.

Europa måste ändra sätt att producera elektricitet. Stöd till fossila bränslen måste tas bort (det 
rör sig f.n. om ca 25 miljarder euro per år) och i stället bör man investera i förnybara 
energikällor. Kraftvärmeverken måste stödjas. Transportsektorn förblir ett svårt område när 
det gäller att minska utsläppen. En kombination av åtgärder bör övervägas. Obligatoriska mål 
för bränsleeffektivitet för nya fordon måste införas. Ett realistiskt mål för 2012 bör vara 
maximalt 120 g CO2/km för den sålda genomsnittsbilen. Produktionen av alternativa bränslen 
måste stödjas. Den utveckling inom produktionen av biobränslen som skett nyligen är 
lovande, t.ex. genom kombinerad produktion av livsmedel och biobränslen och 
biodieselproduktion i tropikerna (med användning av tropiska vegetabiliska oljor). Samtidigt 
som biobränsleproduktionen bör uppmuntras genom en omvandling av nuvarande stödsystem 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken, så bör EU också vara öppet för ökad import från 
utvecklingsländer. Importavgifterna på etanol bör till exempel avskaffas.
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Det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter är ett stort framsteg. Det erbjuder ett 
strategiskt verktyg vars huvudsyfte är att skapa kostnadseffektivitet. Systemet kommer att ses 
över nästa år. Redan nu finns det ett antal synpunkter. En allmän uppfattning är att systemet 
inte bör begränsas till stora industrianläggningar utan utvidgas även till andra sektorer, t.ex. 
flyget, om man skall få ut så mycket av det som möjligt. Att utvidga det nuvarande 
nedströmsanvändarsynsättet dvs. att fokusera på enskilda utsläppskällor, skulle dock inte vara 
genomförbart för de flesta andra sektorer som medelstora företag och hushåll. Såsom 
föreslagits av tyska forskare vore ett uppströmssynsätt som fokuserade på början av 
bränslekedjan vara mer lämpligt. I framtiden kommer det mest effektiva sättet att utvidga 
systemet vara att se till att utsläppskrediten inte fördelas genom fri tilldelning av utsläppsrätter 
(”grandfathering”) utan genom riktmärkning och/eller auktioner av en successivt minskande 
”EU-bubbla”.

En annan viktig kommentar har att göra med de konkurrenssvårigheter som många 
energiintensiva industrier som är utsatta för intensiv internationell konkurrens kan möta. 
Därav kommer det akuta behovet att uppmuntra andra stora aktörer att ansluta sig till systemet 
med handel med utsläppsrätter och att överväga hur man skall se till att skapa så lika villkor 
som möjligt.

En slutkommentar hänför sig till nuvarande system med nationella kvoter inom det avtal om 
delade bördor som gäller inom EU. Det är svårt att se hur detta system kan bevaras i en 
situation då det förekommer mer och mer gränsöverskridande handel, framför allt med 
elektricitet.


