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Nyheter från Mid Sweden European Office - Jämtland Härjedalens
och Västernorrlands röst i Bryssel

Vänligen klicka här ifall ni har problem med att
läsa detta nyhetsbrev.

Hemsida | Tipsa en vän | Prenumerera | Avprenumerera

Intensifierade förhandlingar under hösten 2017 lägger fast EU:s gemensamma
regler för att nå klimat och energimål 2030

Parisavtalet, det globala klimatavtalet för alla länder, är avgörande för att vända globala
trender och hålla temperaturökningen väl under 2 grader och målsättningen om 1,5
grader jämfört med förindustriella nivåer. President Trumps beslut att USA lämnar
Parisavtalet har möts med skarpa reaktioner såväl inom som utom USA. EU står tydligt
fast vid sina åtaganden och sin beslutsamhet att ställa om. Inom EU pågår sedan 2016 de
mindre spektakulära, tålmodiga och omfattande förhandlingarna för att revidera och
utveckla de EU-gemensamma klimat- och energiregelverken för att nå målen för 2030 och
gå mot målet för 2050 om 85-90 procent reducerade växthusgasutsläpp jämfört med
1990.

I detta nyhetsbrev ger vi en översikt för klimatförslagen under förhandling för att i kommande
nyhetsbrev behandla de viktigare lagförslagen inom energiområdet.

EU: mål och globala åtaganden – från 20/20/20 2020 till 40/27/27 2030
EU:s stats- och regeringschefer la vid Europeiska rådets möte oktober 2014 fast övergripande mål
om att minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 procent inom EU fram till 2030 jämfört med
år 1990. Utsläppsmålet ska nås genom reviderade mål i EU:s system för handel med utsläppsrätter
och för de sektorer som inte omfattas av detta system. Regelverket ska också kompletteras så att
det inkluderar sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF). För
att stödja omställningen finns också målen att öka energieffektivitet med minst 27 procent. Målet är
vägledande och ska ses över senast 2020, med ambitionen att nå ett mål på 30 procent på EU-nivå.
Slutligen ska användningen av förnybara bränslen uppgå till minst 27 procent av den energi som
används i EU 2030. Kommissionen har i olika ”paket” presenterat lagförslag för att genomföra och
nå uppsatta mål. Nu pågår förhandlingar av 10-talet EU-lagstiftningar inom energi och
klimatområdet. 
Innebörden av Europeiska rådets slutsatser återspeglas i det nationellt fastställda bidrag som EU
överlämnade till FN:s ramkonvention om klimatförändringar och utgör EU:s och medlemsstaternas
åtagande inom Parisavtalet. I oktober 2016 ratificerade EU Parisavtalet.

Tre EU-klimatlagstiftningar för att minska utsläppen av växthusgaser
Tre lagstiftningar ska tillsammans få EU och länderna att uppnå målen. Centralt är direktivet om
handel med utsläppsrätter vilket omfattar EU:s industri- och energisektorer. Nuvarande system
revideras och utvecklas så att sektorerna inom systemet totalt minskar utsläppen med 43 procent
jämfört med 2005.

För de sektorer som ligger utanför EU:s handelssystem, dvs. uppvärmning av bostäder och
byggnader, jordbruk, avfallshantering, transporter samt småskalig industri, läggs nya bindande
nationella mål fast för 2030 i en förordning om ansvarsfördelning mellan medlemsländerna för
utsläppsminskningar i de sektorer som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Det tredje och inom EU-klimatregelverket nya lagförslaget är förordningen att inkludera
växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF*) som en
egen del i EU:s ramverk för klimat och energi till 2030. Den globala klimatkonventionen med
Kyotoprotokollet innehåller redan idag vissa regler om LULUCF-sektorn, där parterna åtagit sig att
säkerställa att sektorn inte bidrar till ökade växthusgasutsläpp. I förslaget till EU-förordning är
utgångspunkten att varje medlemsstat förbinder sig att säkra att nettoupptagen i LULUCF-sektorn
inte ska minska, eller i de fall nettoutsläpp för sektorn redovisas, att nettoutsläppen inte ska öka.
Förändringar ska bokföras enligt gemensamma regler kopplade till marktyp, som exempelvis
åkermark eller skogsmark. För att klara åtagandet får medlemsländerna utnyttja flexibiliteter. I de
fall en medlemsstat redovisar ett ökat nettoupptag i mark eller skog, får ett sådant överskott föras
över till kommande år. Ett överskott kan också föras till andra medlemsstater eller i begränsad
omfattning användas för att nå de nationella klimatmålen. Vid ett underskott inom LULUCF-sektorn
kan länder köpa överskott från andra länder eller nyttja utrymme inom sektorer utanför
handelssystemet.
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Kritiska frågor inom förslaget är att finna balansen mellan att ha harmoniserade gemensamma
regler och att beakta de olika naturliga förutsättningarna inom olika delar av EU. Till det kommer
målet att finna kostnadseffektiva åtgärder, att alla sektorer och länder bidrar samtidigt som antagen
ambitionsnivå och miljömässig integritet bibehålls. 

Läget i förhandlingarna
Diskussioner inom rådet och Europaparlamentet har pågått sedan 2015 och under sommaren
kommer tydliga positioner inom respektive institution att läggas fast. Under hösten kommer det
estniska ordförandeskapet och parlamentets rapportörer förhandla i sk triloger med målsättningen
att nå fram till en kompromiss som kan antas i slutet av 2017 av Europaparlament och regeringar
inom rådet. Förslagen kring förnybar energi, energieffektivitet, elmarknader m fl kom senare och
där har inte positioner i de två lagstiftande institutionerna ännu lagts fast, arbete pågår. Vi
återkommer med mer om det i kommande nyhetsbrev.

Förslagen innehåller oerhört många frågor. Övergripande driver Sverige för det första att
klimatambitionsnivån bibehållas och helst redan nu ökas för att klara EU:s åtaganden inom
Parisavtalet. För det andra att den skogliga bioekonomin ges bästa förutsättningar för att bidra i
omställningen till fossilfritt - en angelägen fråga inte minst också för våra skogrika regioner där
utvecklingen av skogliga bioekonomin är prioriterad.

Situationen vad gäller skogen och klimatet inom EU är fortsatt kluven. De skogrika länderna i norr,
med Sverige och Finland i täten, betonar den skogliga bioekonomins centrala roll i omställningen av
våra samhällen till fossilfri bas. I större delar av Europa i övrigt finns en växande tvekan mot ökad
användning av biobränslen, både från skogen och från åkern. Grunden i invändningarna är
uppfattningen att ett ökat nyttjande av biomassa är ett hot mot de skogliga bestånden i EU och
globalt, ett hot mot miljö- och bevarandemål i skogen och man lyfter även risken för konkurrensen
om råvaran mellan olika sektorer (mat, energi, skogsindustri). 

Norra Sveriges ståndpunkt kring skogen och klimatet
Regionerna i norr är starkt engagerade i diskussionerna av lagförslagen inom klimat och energi.
Inom Europa Forum Norra Sverige (EFNS) har vi nordliga regioner tidigt uttalat stöd för en hållbar
skogsbaserad bioekonomi. EFNS ser stora möjligheter till ökad regional tillväxt samtidigt som stora
miljövinster kan uppnås för hela EU. Norra Sverige har stora möjligheter att bli det goda exemplet i
EU för hur en utvecklad bioekonomi kan förenas med ekonomisk tillväxt och miljöhänsyn. Vid EFNS-
mötet 2 juni antogs en position kring just skog och klimat, till stöd för den inriktning som Sverige
och Finland driver i förhandlingarna.

I den välkomnas EU-kommissionens förslag om mark/skog och klimatet, LULUCF, vilket innebär en
målsättning och ett regelverk för utsläpp och upptag av koldioxid från markanvändning och
skogsbruk inom EU:s klimat- och energiramverk till 2030. Det utgör viktiga delar av EU:s
genomförande av Parisavtalet, COP21. EFNS anser att det är viktigt att bioekonomins framväxt i EU
är långsiktig, hållbar och ansvarsfull där skogens naturvärden och biodiversitet också fortsatt
säkerställs inom EU. Ett aktivt hållbart brukande av skog möjliggör ett ökat upptag av koldioxid
vilket tillsammans med utsläppsminskningar från energiproduktion och transporter samt
energieffektivisering motverkar klimatförändringen. Vidare betonas att åtgärder inom LULUCF ska
utformas så att de främjar en långsiktigt ökad och hållbar produktion av bioenergi, livsmedel och
fossilsnåla material från jord- och skogsbruket. Vill du ta del av hela positionen och tidigare
ställningstagande kring skogliga frågor läs mera på EFNS hemsida.

Bevaknings- och påverkansarbete
Den fråga som engagerar Mid Sweden regionerna och många andra aktörer i Sverige och Finland
gäller just skogen och klimatet. En viktig uppgift är och har varit att söka öka kunskapen hos andra
aktörer i EU kring hur en skogsbaserad hållbar bioekonomi kan bidra till att EU når sina klimat- och
miljömål och främjar omställningen till fossilfria samhällen. För att ha en chans att kunna påverka
processen i det här skedet, när förhandlingarna kommit in i detaljdiskussioner, är att formulera
konkreta lagtextförslag. De bör nu inriktas på att komplettera liggande huvudförslag snarare än att
sikta på att få till stora ändringar. Här är Mid Sweden-kontoret en konstruktiv partner utifrån sina
resurser där vi stödjer och samverkar med andra intressenter i bevaknings- och påverkansarbetet. I
kommande nyhetsbrev kommer vi ta upp förslagen inom energiområdet vilka ska medverka till
uppsatta klimatmål för 2030. Ett exempel är förslaget om hållbarhetskriterier för fast biomassa.

Zofia Tucinska
Mid Sweden European Office

* Land Use, Land Use Change and Forestry

.

Transportinfrastruktur i Almedalen
och Pat Cox gästar 
Politikerveckan i Almedalen närmar sig och ett
flertal evenemang inom ramen för Botniska
korridoren och Nya Ostkustbanan finns på
agendan. I årets regi medverkar den europeiska
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samordnaren för stomnätskorridoren ScanMed,
Pat Cox, vilket ger möjlighet till viktiga samtal
om framtida europeiskt samarbete kring
utveckling av transportinfrastruktur i norra
Sverige. 

Läs mer...

Estland ordförande i Europeiska
unionens råd
Den 1 juli tar Estland för första gången över
ordförandeklubban i Europeiska unionens råd
och efterträder därmed Malta som innehaft
uppdraget det första halvåret 2017.

Läs mer...

Högnivåbesök till Mid Sweden-
regionerna i sommar 
Politiker från Europaparlamentets utskott för
Transport och Turism kommer att besöka Mid
Sweden-regionerna 17-19 juli under ledning av
Europaparlamentariker Jens Nilsson (S). 

Läs mer...

Politisk allians för att höja förtroendet
för EU
Torsdag 11 maj offentliggjordes den politiska
allians mellan Europaparlamentet och
Regionkommittén som har skapats för att bygga
upp förtroendet för EU hos medborgarna.
Överenskommelsen kan ses som en motreaktion
till Brexit samt den växande EU-skepsisen som
syns allt mer.

Läs mer...

”EU har varit en framgångssaga för
kommuner och regioner” 
Den 10 maj gästade EU-parlamentarikern Jens
Nilsson, S & D, Mid Swedens kontor för att
träffa praktikanterna på de olika regionkontoren
här i Bryssel. 

Läs mer...
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Ny kommissionär för den digitala
ekonomin och det digitala samhället
Den 16 maj tillkännagav kommissionens
ordförande, Jean-Claude Juncker att han vill ge
ansvaret som digitalkommissionär till
kommissionärkandidaten Mariya Gabriel,
Bulgarien. Men innan hon kan installeras ska
Europaparlamentet säga sitt.

Läs mer...

House of European History är nu
öppet! 
Den 4 maj invigdes museet House of European
History där Europaparlamentets talman Antonio
Tajani fick äran att klippa av bandet under
öppningsceremonin. Syftet med museet är att
uppmuntra medborgare till reflektera och
diskutera kring Europas historia och europeisk
integration. 

Läs mer...

High-Level Artic Stakeholder Forum
Meeting
Mellan den 15-16 juni kommer konferensen
”High-Level Artic Stakeholder Forum Meeting” i
Oulu, Finland, att äga rum. Är du involverad i
regionernas politik, akademi, näringsliv eller
civilsamhälle? Ta chansen att delta och påverka!

Läs mer...

Reformer för en säkrare och mer
moderniserad transport inom Europa 
Onsdagen 31 maj presenterade kommissionen
ett nytt reformerat transportpaket – för en
säkrare och mer moderniserad transport och
vägtrafik inom EU. I den första omgången
lanserades åtta skarpa lagförslag och tanken är
att flera förslag ska kunna läggas till.
Lagförslagen behandlar bland annat social
dumping, vägtullar och minskad miljöpåverkan. 

Läs mer...

Mid Sweden European Office www.midsweden.se zofia.tucinska@lvn.se
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