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2014/15:8 EU:s klimat- och energimål till 2030
På Europeiska rådet den 23–24 oktober i år väntas EU:s klimat- och energimål
för 2030 slås fast. Beslutet skulle egentligen ha fattats på ett toppmöte tidigare
men har skjutits fram till detta möte. EU-kommissionens förslag till
målsättningar för 2030 innebär minskade utsläpp av växthusgaser med 40
procent, mål om 27 procent förnybar energi och en översyn av EU:s ambitioner
om energieffektivisering.
Dessa målsättningar räcker inte för att de europeiska länderna ska ta sitt
historiska ansvar för den globala uppvärmningen. Därför är det helt avgörande
att det finns medlemsländer som trycker på för ambitiösare målsättningar än det
som EU-kommissionen har lagt fram. Sverige skulle kunna vara ett sådant land.
Vänsterpartiet verkar därför för att EU ska ha nollutsläpp senast 2050. Gällande
de aktuella klimat- och energimålen vill Vänsterpartiet ha målsättningar om att
utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 60 procent jämfört med 1990.
Dessa minskningar ska göras inom Europa, utan uppköp av osäkra krediter.
Energiproduktionen ska 2030 bestå av minst 45 procent förnybar energi. Och vi
vill ha bindande mål för alla verksamheter om att energieffektivisera sin
verksamhet med minst 40 procent. Det krävs dessutom en grundläggande
reform av EU:s handelssystem med utsläppsrätter, EU ETS. Givet att världens
utsläpp fortsätter att öka och att Europa historiskt sett står för en stor del av den
totala utsläppsmängden är detta att betrakta som minimikrav.
Den tidigare borgerliga regeringens agerande under framtagandet av klimatoch energimålen för 2030 var passivt och avvaktande samt stundtals rent
kontraproduktivt (som i vurmandet för internationella krediter). Jag hoppas nu
att den nyvalda regeringen visar på en betydligt mycket högre ambitionsnivå
för klimatpolitiken. Men än så länge har regeringen inte redovisat några nya
målsättningar inför EU-toppmötet den 23–24 oktober.
Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga klimat- och miljöminister
Åsa Romson:
Vilka mål för EU:s klimat- och energipolitik 2030 avser ministern att driva
inför EU-toppmötet?
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Jens Holm (V)

Överlämnas enligt uppdrag
Anders Norin
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