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Energi- och klimatfrågan är i dag högt uppe på agendan såväl internationellt som nationellt och lokalt.
Att begränsa klimatförändringen samtidigt som vi har en hållbar och trygg energiförsörjning är en av
de stora utmaningarna. Världens energibehov ökar dramatiskt och därmed också behovet av att arbeta
fram alternativ till nuvarande energikällor, samtidigt som vi fullt ut måste genomföra den stora
potential som finns inom energieffektivisering. EU har antagit ett energi- och klimatpaket som bland
annat innebär att år 2020 (i förhållande till år 1990) ska EU: s koldioxidutsläpp ha minskat med 20
procent, 20 % av EU: s energi ska komma från förnybara källor, energiförbrukningen ska ha sänkts
med 20 % samt att 10 % av transportsektorns bränslen ska komma från förnybar produktion.
Den kompetens och erfarenheter som finns i norra Sverige inom energi- och miljöområdena ska
tillföras övriga Europa och världen i syfte att uppfylla de gemensamma mål som antagits och
manifesterats i EU: s energi och klimatpaket och de globala överenskommelserna.
Norra Sverige ska kombinera konkurrenskraft med miljömässigt ansvar genom
effektivare användning av energi, råvaror och transportsystem. Norra Sverige ska
utveckla de energislag där vi har bäst kompetens och förutsättningar och på så vis
tillvarata de möjligheter till jobb och tillväxt som följer av en ökad efterfrågan på
miljöanpassade produkter och tjänster.
Europaforum Norra Sverige anser att energi-, miljö- och klimatfrågorna inte kan separeras från
varandra, utan måste samverka och ses som en helhet för att vi ska nå långsiktigt hållbar utveckling
och tillväxt. Frågorna kan inte heller lösas isolerat i Europa, utan måste integreras i EU: s globala
arbete och biståndspolitik.
Europaforum norra Sverige:


Välkomnar
- EU-kommissionens Energi- och klimatpaket och uppmanar EU att fortsätta sätta ut
ambitiösa mål, då de fungerar som drivkraft för fortsatt forskning och utveckling, såväl för
industrin som för medlemsstater och regioner.



Framhåller
- att genomförandet av Energi- och klimatpaketet inte enbart får bli en fråga för de centrala
och befolkningstäta delarna av EU. Hållbarhetsaspekten är viktig också för de mer perifera
regionerna inom unionen.
- norra Sveriges stora potential vad gäller produktion av förnybar energi, men påminner att
bakomliggande infrastruktur och distributionskanaler måste förbättras för att effektivt
kunna exportera energiöverskott från förnybar energi och bidra till energiomställning i
andra delar av Europa. Detta förhållande gäller även många andra regioner i Europa.



Påminner om
- att Lissabonstrategin och Göteborgsstrategin tillsammans med EU: s övergripande
hållbarhetsstrategi befäster att utvecklingen måste vara hållbar ekonomiskt, socialt och
miljömässigt. De bör ligga till grund i översynen av EU: s budget, inklusive
jordbrukspolitiken (CAP) och sammanhållningspolitiken.



Betonar
- betydelsen av regionernas roll i arbetet med att uppfylla gemensamma mål för hållbar
tillväxt och utveckling i Europa genom att tillföra regional kompetens och tekniska
lösningar som skapar ett mervärde för Europa

-





Anser
-

att framtidens energilösningar inte enbart är en teknisk fråga utan även handlar om en
samhällsomställning, där demokrati, jämställdhet, välfärd och solidaritet står i fokus.

att lagstiftning i vissa fall behövs för att tydliggöra EU:s och nationernas viljeinriktning i
energi-, klimat- och miljöfrågan.

Uppmanar EU och den svenska regeringen att
- kraftfullt verka för att ett ansvarstagande nytt globalt klimatprotokoll snarast fastställes
som efterföljare till Kyotoprotokollet
- ta en ledande roll i arbetet och föregår med gott exempel i kampen mot
klimatförändringar och för en hållbar energiförsörjning
- satsa på klimateffektiva transportlösningar som är en förutsättning för en långsiktigt
hållbar utveckling och tillväxt
- säkerställa att energipolitiken samverkar med miljölagstiftningen
- satsa resurser på forskning och utveckling inom energi och klimat. Europaforum ser forskning
och utveckling som ett viktigt fokusområde som ger ett långsiktigt mervärde för hela den
Europeiska Unionen
- stärka regionernas möjlighet till lokala och regionala lösningar, inklusive en
infrastrukturplanering som bidrar till en lokal energiförsörjning, sysselsättning och
långsiktigt hållbar utveckling.

Europaforum vill att norra Sverige gemensamt verkar för:
Styrdokument


En gemensam klimat-, miljö- och energipolitisk handlingsplan för norra Sverige



Att den regionala utvecklingsplaneringen och infrastrukturplaneringen integreras så att målen
om tillgänglighet och minskad klimatpåverkan kan uppnås.

Energiomställning till 2020


Att användningen av eldningsolja inom industrin i norra Sverige ska ha upphört senast 2020



Att uppvärmning med fossila bränslen ska ha upphört senast 2020

Energieffektivisering till 2020 (basår 1990)


Att bostäder, små och medelstora företag samt offentliga lokaler energieffektiviseras med 25
procent.



Att industrisektorn energieffektiviserar med 20 procent per BRP-krona



Att transportsektorns växthusgasutsläpp minskar med 30 % och andelen förnybara bränslen
uppgår till 10 %
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