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Energi- och klimatfrågan är i dag högst upp på agendan internationellt såväl som nationellt och lokalt.
Att begränsa klimatförändringen samtidigt som vi har en hållbar och trygg energiförsörjning är en av
de stora utmaningarna idag. Världens energibehov ökar dramatiskt och därmed också behovet av att
arbeta fram alternativ till nuvarande energikällor, samtidigt som vi måste satsa på
energieffektivisering.
För Norra Sverige innebär detta att vi måste verka förebyggande för att skydda vår unika natur - fjäll,
sjöar, älvar, skog och kustområden – samtidigt det också innebär en stor utvecklingspotential för
produktion av förnybar energi. Den stora utmaningen ligger i att på ett förnuftigt sätt avväga hur stor
del av regionens råvara som kan användas för framställning av energi.
Norra Sverige ska utveckla de energislag där vi har bäst kompetens och komparativa fördelar i
förhållande till andra regioner. Det gäller att ta tillvara de unika förutsättningar som regionen har. Det
är då vi kan utveckla effektiva lösningar som inte bara tillgodoser norra Sveriges behov utan också kan
exporteras och därmed skapa tillväxt och välfärd för medborgarna.
Den kompetens och erfarenheter som finns i norra Sverige inom energi och miljösidan ska tillföras
övriga Europa i syfte att uppfylla de gemensamma mål som antagits i såväl Lissabonstrategin som
Göteborgsstrategin.
EU presenterade under 2007 ett energi- och klimatpaket som bland annat innebär att EU:s
energikonsumtion ska minska med 20 procent fram till 2020, att en femtedel av EU:s energi ska
komma från förnybara källor år 2020, och att biobränslen ska stå för 10 procent av transportsektorns
konsumtion senast 2020. Europaforum Norra Sverige tror att energi-, miljö och klimatfrågan inte kan
separeras från varandra, utan måste samverka för att vi ska nå en hållbar utveckling i Norra Sverige.
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 som för industrin som för medlemsstater och regioner.

•

Betonar att Lissabonstrategin, som syftar till att göra EU till världens mest
konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsekonomi till år 2010, kompletterades med
den så kallade Göteborgsstrategin 2001. Denna lägger en miljödimension till
Lissabonstrategin och befäster att utvecklingen måste vara hållbar. Dessutom tillkommer
EU:s övergripande Hållbarhetsstrategi (SDS). Dessa bör ligga till grund i översynen av
EU:s budget, inklusive jordbrukspolitiken (CAP) och sammanhållningspolitiken.

•

Uppmanar EU att ta en ledande roll i arbetet med ett nytt internationellt protokoll att ta
vid när Kyoto-protokollet avslutas år 2012, och att föregå med gott exemplet i kampen
mot klimatförändringar och för en hållbar energiförsörjning.

•

Betonar att Norra Sverige har en enorm potential vad gäller produktion av förnybar
energi, men att bakomliggande infrastruktur/distributionskanaler måste förbättras för att
man effektivt ska kunna exportera energiöverskott från förnybar energi.

•

Uppmanar EU att satsa mer resurser på Forskning och Utveckling, samt att förbättra
tillgängligheten till dessa. Genom satsningar inom FoU tar vi tillvara på de resurser som
finns inom området som möjliggör en tillväxt och samhällsutveckling samtidigt som
klimatförändringar motverkas. Europaforum ser FoU som ett viktigt fokusområde som
ger ett långsiktigt mervärde för hela den Europeiska Unionen.

