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Höga klimatmål är inte ett hot för
Sveriges eller Europas utveckling
Vi som ledande politiker i norra Sverige vill att Sveriges regering ställer sig bakom
Europaparlamentets krav om högt ställda bindande mål för andelen förnybar energi i Europa.

Bakgrund
EU:s medlemsländer har enats om en gemensam klimatpolitik som utgår från att begränsa den
globala uppvärmningen till under två grader. För att klara ambitionen har EU som utgångspunkt
att utsläppen i unionen måste minska med 80-95 procent fram till 2050.
Som ett led i arbetet med att nå 2-gradersmålet presenterade EU-kommissionen i januari 2014
förslag till energi- och klimatmål för 2030. EU-kommissionen föreslår ett bindande mål för
utsläppsreduktioner inom EU på 40 procent till 2030, jämfört med nivån 1990. Kommissionen
vill också ha målet att 27 procent av energianvändningen i EU år 2030 ska vara förnybar. Inget
mål föreslås däremot från kommissionen för energieffektivisering.
Europaparlamentet anser att det behövs tre bindande klimatmål för år 2030 och parlamentet
föreslår därför mer ambitiösa mål: 40 procent minskade klimatutsläpp, 30 procent förnybar
energi till 2030 och 40 procent energieffektivisering.
Regionkommittén förordar ett ännu högre mål, 50 procents minskning av koldioxidutsläpp och
regionkommittén vill också ha bindande delmål för förnybar energi och energieffektivitet.

Högre klimatmål ger tillväxt i norra Sverige
Vi som politiska företrädare för norra Sverige ställer oss bakom parlamentets ställningstagande
om högre ambitioner för EUs klimatmål.

Med stora tillgångar till bioråvara och hög kunskapsnivå inom både industri och universitet kan
norra Sverige bidra till att uppnå högt ställda Svenska och europeiska klimatmål.
Högt ställda klimatmål skulle öka Europas efterfrågan på en biobaserad ekonomi och stimulera
till ökad produktion av bioråvaror. Högt ställda klimatmål skulle också driva på
kunskapsutveckling inom miljö- och energiområdet, vilket skulle gynna Sverige och Europa i en
global konkurrens.
Ökningen av växthusgaser i atmosfären måste upphöra och temperaturökningen hejdas. Norra
Sverige har resurser i både råvara och kunskap som inte ännu inte fullt tas till vara. Regionen kan
ta ett stort ansvar för att bidra till ett hållbar global utveckling som bygger på förnybar energi och
bioekonomi.
Vi vill också betona vikten av globala överenskommelser på klimatområdet och att Sverige bör
vara en aktiv part i arbetet med att nya och ambitiösa överenskommelser kommer till stånd.
Norra Sverige har stora tillgångar till bioråvara som kan användas för övergången till en mer
biobaserad ekonomi. Höga klimatambitioner och fasta europeiska mål för andelen förnybar
energi gynnar en hållbar klimatutveckling i Europa och samtidigt tillväxt och utveckling i
regionen Norra Sverige.
Norra Sverige vill och kan ta sin del av ansvaret för att bidra till ett hållbar global utveckling som
bygger på förnybar energi och bioekonomi.

Vår ståndpunkt inför kommande förhandlingar om EU:s klimatpolitik
Vi vill därför att Sveriges regering i likhet med andra medlemsstater bland annat Tyskland,
Danmark och Frankrike, ställer sig bakom de mål som formulerats av europaparlamentet, vilket
betyder 40 procents minskning av koldioxidutsläppen, att minst 30 procent av energin ska vara
förnybar och att vi ska åstadkomma energieffektivisering med 40 procent, till år 2030.
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