
 

   

Yttrande över remiss 
Meddelande från kommissionen En ren jord åt alla – En europeisk 
strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig 
och klimatneutral ekonomi  
 

 

Parisavtalets målsättning är nödvändig för att jordens klimat inte ska 

förändras i sådan utsträckning att människans livsvillkor kraftigt försämras. 

Trots den stora uppslutningen av världens länder om att minska utsläppen så 

att den globala genomsnittliga medeltemperaturen håller sig så långt under 2 

grader som möjligt, och med ambitionen att inte överstiga 1.5 grader, så är 

de hittills inte beredda att själva bidra med egna utsläppsminskningar som 

gör att temperaturstegringen kan hållas inom denna ram.  

 

Det är därför välkomnande att EU har ambitionen att ligga i framkant. Det 

är också rimligt, inte minst mot bakgrund av våra historiska utsläpp. Vissa 

frågetecken reses dock om huruvida EU-kommissionens strategi håller sig 

inom Parisavtalets ramar.  

 

Syftet med EU-kommissionens strategi är att nå netto-nollutsläpp till 2050. 

Däremot avser den inte att revidera 2030-målen. Nuvarande beräkningar 

visar att EUs minskningar av växthusgasutsläpp mellan 1990 och 2030 

kommer att uppgå till 45%. Samtidigt presenterade IPCC nyligen en rapport 

där de globala utsläppen till 2030 måste minska med 45% jämfört med 2010 

för att den globala medeltemperaturen inte ska stiga mer än 1,5 grader1.    

 

Ska Parisavtalets mål bli verklighet, krävs samtidigt att övriga länder 

åtminstone följer tätt efter EU i minskningen av sina utsläpp. De två största 

utsläpparländerna är länder utanför den europeiska unionen; Kina, USA. De 

står idag för nästan 30% respektive 15 % av de globala utsläppen medan EU 

står för nästan 10%. Lägg därtill Indiens nästan 7% och Rysslands nästan 

5%, så har vi fångat in 65% av de globala utsläppen av vilka EUs 

medlemsländer står för 10%.  

                                                 
1 IPCC, Global warming of 1,5 C. Headline statements from the summary for policymakers. 
p. 2 
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Att ta ledarrollen för en progressiv klimatpolitik handlar inte bara om att 

visa hur en omställning kan ske rent tekniskt. Det är också nödvändigt att 

visa hur en sådan omställning är socialt och ekonomiskt möjlig.  

 

Länder som Kina och Indien befinner sig i en stark utvecklingsfas som 

möjliggör ett ökat generellt välstånd hos befolkningen. Där finns en 

förväntan och ambition om att fortsätta denna utveckling. Inom EU ser vi 

samtidigt hur vissa regioner ännu är i stort beroende av olja, kol och 

naturgas för att skapa välstånd, sysselsättning och överkomliga energipriser. 

En rättvis omställning, där också dessa regioner och dess invånare upplever 

att de får stöd i att ställa om utan att drabbas av försämrade ekonomiska och 

sociala villkor, är inte bara nödvändigt för att EU ska klara av sina 

utsläppsminskningar. Det är också nödvändigt för att andra länder och 

regioner ska se att det är möjligt att följa efter. 

 

EU-kommissionens strategi för att EU ska leva upp till Parisavtalet är 

ambitiös och omfattande. Den förefaller inbegripa alla de olika områden 

som berörs och behöver involveras i den samhällsomställning som krävs för 

att minska utsläppen till hållbara nivåer.  

 

I egenskap av facklig organisation uppmärksammar och uppskattar vi 

särskilt att kommissionen lyfter fram nödvändigheten av en rättvis 

omställning och att ingen region, gemenskap eller individ ska lämnas i 

sticket. Likaså att kommissionen poängterar behovet av att satsa på 

utbildning och kompetensutveckling så att nuvarande och kommande 

generationer ska kunna ta de jobb som uppstår.    
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