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ENERGIPOLITIKEN: ALLMÄNNA PRINCIPER

De utmaningar som EU står inför på energiområdet är bland annat ökande
importberoende, begränsad diversifiering, höga och instabila energipriser, ett
växande globalt energibehov, säkerhetsrisker som påverkar produktions- och
transitländer, de ökande hot som klimatförändringarna innebär, minskningen av
koldioxidutsläppen, långsamma framsteg med energieffektiviteten, utmaningar till
följd av ökad andel förnybar energi och slutligen behovet av ökad insyn samt
ytterligare integrering och sammankoppling av energimarknaderna. I centrum för
EU:s energipolitik står en rad åtgärder som syftar till att åstadkomma en integrerad
energimarknad, en tryggad energiförsörjning och en hållbar energisektor.

RÄTTSLIG GRUND

Artikel 194 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).
Särskilda bestämmelser:
— Försörjningstrygghet: artikel 122 i EUF-fördraget.

— Energinät: artiklarna 170–172 i EUF-fördraget.

— Kol: I protokoll 37 anges de finansiella konsekvenserna av upphörandet av
fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen 2002.

— Kärnenergi: Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen
(Euratomfördraget) är den rättsliga grunden för de flesta av EU:s åtgärder på
kärnenergiområdet.

Andra bestämmelser som påverkar energipolitiken:
— Den inre energimarknaden: artikel 114 i EUF-fördraget

— Den externa energipolitiken: artiklarna 216–218 i EUF-fördraget.

MÅL

Enligt Energiunionen (2015) är EU:s energipolitiks fem främsta mål att
— diversifiera Europas energikällor och säkerställa energitrygghet genom solidaritet

och samarbete mellan EU-länderna,

— säkerställa en fullt integrerad inre energimarknad som möjliggör ett fritt flöde av
energi genom EU genom lämplig infrastruktur och utan tekniska eller rättsliga
hinder,
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— förbättra energieffektiviteten och minska beroendet av energiimport, minska
utsläppen och stimulera sysselsättning och tillväxt,

— fasa ut fossila bränslen i ekonomin och övergå till en koldioxidsnål ekonomi i
enlighet med Parisavtalet,

— främja forskning om koldioxidsnål och ren energiteknik och prioritera forskning och
innovation för att främja energiomställningen och förbättra konkurrenskraften.

Artikel 194 i EUF-fördraget gör vissa delar av energipolitiken till ett område med
delad befogenhet, vilket tyder på en utveckling mot en gemensam energipolitik. Dock
behåller medlemsstaterna rätten att ”bestämma villkoren för utnyttjandet av [sina]
energikällor, [sina] val mellan olika energikällor eller energiförsörjningens allmänna
struktur” (artikel 194.2).

RESULTAT

A. Den allmänna politiska ramen
Den nuvarande politiska agendan drivs av anpassningen av EU:s energimål till
klimatmålen i det nya 55 % -paketet som föreslogs i juli 2021, bland annat följande:
— En minskning av växthusgasutsläppen med minst 55 procent jämfört med 1990 års

nivåer senast 2030.

— En minskning till nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050.

Den omfattande integrerade klimat- och energipolitik som antogs av Europeiska rådet
den 24 oktober 2014 och reviderades i december 2018 går ut på att nå följande mål
före 2030:
— Att öka andelen förnybar energi i energiförbrukningen till 32 procent.

— Att öka energieffektiviteten med 32,5 procent.

— Att sammanlänka minst 15 procent av EU:s elsystem.

Det pågår förhandlingar om EU:s nya energimål. Dessa mål kommer att föreslås för
2030:
— Att öka andelen förnybar energi i energiförbrukningen till 42–45 procent.

— Att minska EU:s primära energiförbrukning med 40–42 % och den slutliga
energiförbrukningen med 36–40 %.

Den 25 februari 2015 offentliggjorde kommissionen strategin för en energiunion
(COM(2015)0080) med målet att bygga en energiunion som ger EU:s hushåll och
företag en säker, hållbar och konkurrenskraftig energiförsörjning till överkomligt pris.
Den 30 november 2016 lade kommissionen fram paketet Ren energi för alla i
EU (COM(2016)0860). Det består av åtta lagstiftningsförslag som omfattar styrning
(förordningen om styrningen av energiunionen (EU) 2018/1999)), utformningen av
elmarknaden (eldirektivet (EU) 2019/944), elförordningen (EU) 2019/943, förordningen
om riskberedskap (EU) 2019/941, energieffektivitet (energieffektivitetsdirektivet (EU)
2018/2002), direktivet om byggnaders energiprestanda (EU) 2018/844, förnybar energi
(direktivet om förnybar energi (EU) 2018/2001) och regler för tillsynsmyndigheter, EU:s
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byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) (förordning (EU) 2019/942
om inrättande av Acer). Den sista delen av paketet, förordningen om styrningen av
energiunionen, antogs slutligen den 4 december 2019. Enligt förordningen ska EU:s
medlemsstater utarbeta tioåriga integrerade nationella energi- och klimatplaner för
perioden 2021–2030, lämna in en lägesrapport vartannat år och utarbeta konsekventa
nationella långsiktiga strategier för uppnåendet av målen i Parisavtalet.
I beslut (EU) 2019/504 införs ändringar av EU:s energieffektivitetspolitik och styrningen
av energiunionen mot bakgrund av Förenade kungarikets utträde ur EU. I beslutet
görs tekniska anpassningar av den förväntade energianvändningen för 2030 för att
motsvara en union med 27 medlemsstater.
Den 14 juli 2021 och den 15 december 2021 lade kommissionen fram 55 %-
paketet med målet att senast 2030 minska utsläppen med minst 55 % jämfört
med 1990 års nivåer och göra EU koldioxidneutralt senast 2050. Detta stora
paket består av en översyn av alla befintliga EU-rättsakter om klimat och energi,
inbegripet direktivet om förnybar energi (COM(2021)0557), energieffektivitetsdirektivet
(COM(2021)0558), energiskattedirektivet (COM(2021)0563) direktivet om
byggnaders energiprestanda (COM(2021)0802), gasdirektivet (COM(2021)0803)
och gasförordningen (COM(2021)0804). Det innehåller också nya förslag,
såsom förordningen om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen
(COM(2021)0559), initiativet ReFuelEU Aviation (COM(2021)0561) och initiativet
FuelEU Maritime (COM(2021)0562).
Den 18 maj 2022 lade kommissionen fram planen RePowerEU (COM(2022)0230)
som svar på svårigheter och störningar på den globala energimarknaden till följd av
Rysslands invasion av Ukraina. Planen syftar till att både få ett slut på EU:s beroende
av ryska fossila bränslen och göra ytterligare framsteg i hanteringen av klimatkrisen.
B. Fullbordande av den inre marknaden för energi
En fullt integrerad och välfungerande inre marknad för energi säkerställer överkomliga
energipriser, ger nödvändiga prissignaler för investeringar i grön energi, säkrar
energiförsörjningen och öppnar för den minst kostsamma vägen mot klimatneutralitet.
Lagstiftningen om den inre marknaden för energi infördes första gången i det
tredje energipaketet (2009–2014) och omfattade fem områden: uppdelning, nationella
oberoende tillsynsmyndigheter, samarbete, Acer och rättvisa detaljhandelsmarknader.
För att förbättra det gränsöverskridande samarbetet inrättades genom paketet de
europeiska nätverken av systemansvariga för överföringssystemen för el (Entso-E)
och de europeiska nätverken av systemansvariga för överföringssystemen för gas
(Entso-G). Paketet omfattade bland annat förordning (EU) nr 1227/2011 om integritet
och öppenhet på grossistmarknaderna för energi och politiken för transeuropeiska
energinät (TEN-E), som grundar sig på förordning (EU) nr 347/2013 om riktlinjer för
transeuropeiska energiinfrastrukturer.
Det fjärde energipaketet (2015–2020) Ren energi för alla i EU var inriktat
på utformningen av elmarknaden (eldirektivet, elförordningen, förordningen om
riskberedskap, Acer-förordningen). Den införde nya elregler för energilagring,
incitament för konsumenter i syfte att bidra till en bättre fungerande inre marknad för
energi, tioåriga nationella energi- och klimatplaner för 2021–30 och en förstärkt roll för
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Acer. Det behandlade för de sista åren också brexit (se faktablad 2.1.9 om den inre
marknaden för energi).
Det femte energipaketet 55 % -paketet offentliggjordes i två delar den 14 juli
och den 15 december 2021 och diskuteras för närvarande. Syftet är att anpassa
energimålen till den nya europeiska klimatambitionen att minska utsläppen med minst
55 % senast 2030 jämfört med 1990 års nivåer och bli koldioxidneutral senast 2050.
Det är främst inriktat på förnybara energikällor, energieffektivitet, energibeskattning,
luftfart och sjöfart och byggnader.
I december 2021 föreslog kommissionen en översyn (COM(2021)0803,
COM(2021)0804 av gasdirektivet (2009/73/EG) och gasförordningen ((EG)
nr 715/2009). I översynen föreslås också ett regelverk för konkurrenskraftiga
koldioxidfria gasmarknader, inbegripet utformning och utveckling av EU:s nya
vätgasmarknad.
Den 18 maj 2022 föreslog kommissionen, som en del av sin REpowerEU-plan
(COM(2022)0230), ett mål på 10 miljoner ton inhemsk produktion av förnybar
vätgas och 10 miljoner ton import fram till 2030 för att ersätta naturgas, kol och
olja i industrier och transportsektorer där det är svårt att fasa ut fossila bränslen.
Den 14 september 2022 föreslog kommissionen en krisintervention på Europas
energimarknader (COM(2022)0473) för att komma till rätta med den senaste tidens
dramatiska prisökningar. Kommissionens förslag bestod av exceptionella åtgärder
för att minska efterfrågan på el och åtgärder för att omfördela energisektorns
överskottsintäkter till slutförbrukarna.
C. Energieffektivitet
Hörnstenen i EU:s energieffektivitetspolitik är direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet,
som fastställer en rad bindande åtgärder för att EU ska nå sitt energieffektivitetsmål på
20 % senast 2020. Genom direktivet infördes också energibesparingsmål och många
energieffektivitetsstrategier, däribland energieffektiva renoveringar och obligatoriska
energicertifikat för byggnader, minimistandarder för energieffektivitet för en rad
olika produkter, energieffektivitetsmärkning och smarta mätare samt fastställande av
konsumenträttigheter. I det reviderade energieffektivitetsdirektivet 2018/2002/EU från
december 2018 ökades EU:s övergripande energieffektivitetsmål för 2030 till minst
32,5 %, mätt i förhållande till de grundscenarioprognoser som gjordes 2007.
I juli 2021 föreslog kommissionen ett reviderat energieffektivitetsdirektiv
(COM(2021)0558), som ökar energieffektivitetsmålen för 2030 till 39 % för
primärenergiförbrukning och 36 % för slutlig energiförbrukning, mätt i förhållande
till de grundscenarioprognoser som gjordes 2007. I direktivet fastställs också
medlemsstaternas årliga energibesparingskrav till 1,5 % av deras slutliga
energiförbrukning 2024–2030.
Som en del av sin RepowerEU-plan (COM(2022)0230) föreslog kommissionen i maj
2022 en översyn av energieffektivitetsmålen (COM(2022)0222) för att fasa ut importen
av ryska fossila bränslen genom att minska energiförbrukningen med minst 13 %
fram till 2030, mätt i förhållande till grundscenarioprognoserna som gjordes 2007 (i
absoluta tal till högst 750 miljoner ton oljeekvivalenter (Mtoe) och 980 Mtoe av EU:s
slutliga energiförbrukning och primärenergiförbrukning fram till 2030). Förslaget, som
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för närvarande är under förhandling, innehåller minskningsmål på 40–42 % och 36–
40 % för EU:s primära och slutliga energiförbrukning.
I det ändrade direktivet om byggnaders energiprestanda (direktiv (EU) 2018/844)
anges färdplaner med vägledande milstolpar för 2030, 2040 och 2050 och långsiktiga
strategier för medlemsstaterna till stöd för renovering av det nationella beståndet
av bostadshus och andra byggnader än bostäder, både offentliga och privata, till
ett byggnadsbestånd med en hög grad av energieffektivitet där fossila bränslen
fasas ut senast 2050. I oktober 2020 offentliggjorde kommissionen den nya strategin
för en renoveringsvåg (COM(2020)0662), som syftar till att fördubbla den årliga
energirenoveringen under de kommande tio åren.
I juli 2021 föreslog kommissionen ett reviderat direktiv om byggnaders energiprestanda
(COM(2021)0802) som ökar renoveringstakten, särskilt för byggnader med sämst
energiprestanda i varje land, ersätter långsiktiga renoveringsstrategier med nationella
byggnadsrenoveringsplaner och inför EU-minimistandarder för effektivitet.
I EU:s direktiv om ekodesign (direktiv 2009/125/EG) och ramförordningen om
energimärkning (förordning (EU) 2017/1369) fastställs krav på ekodesign och
energimärkning för enskilda produktgrupper (se faktablad 2.4.8 om energieffektivitet).
D. Förnybar energi
Solenergi, landbaserad och havsbaserad vindkraft, havsenergi och vattenkraft,
biomassa, biobränslen och vätgas är alla förnybara energikällor. Energimarknaderna
kan inte ensamma åstadkomma den önskade nivån av förnybar energi i EU, vilket
innebär att det kan behövas nationella stödsystem och EU-finansieringssystem. En av
de prioriteringar som man kom överens om vid Europeiska rådet i maj 2013 var att
ytterligare diversifiera EU:s energiförsörjning och utveckla inhemska energiresurser för
att garantera trygg energiförsörjning och minska det externa energiberoendet. I fråga
om förnybar energi infördes genom direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 ett mål
om 20 % som skulle uppnås senast 2020.
I december 2018 fastställdes i det nya direktivet om förnybar energi (direktiv (EU)
2018/2001) att EU:s bindande övergripande mål för förnybar energi för 2030 ska
vara minst 32 %. Den 19 november 2020 offentliggjorde kommissionen EU:s strategi
för förnybar energi till havs (COM(2020)0741), som intensifierade insatserna för att
göra unionen klimatneutral senast 2050. I strategin föreslås att Europas kapacitet för
havsbaserad vindkraft ska ökas från nuvarande nivå på 12 GW till minst 60 GW senast
2030 och till 300 GW senast 2050. Det finns olika strategier för att öka användningen
av varje förnybar energikälla (se faktablad 2.4.9 om förnybar energi).
I ett förslag till ett nytt direktiv om förnybar energi (COM(2021)0557) från juli 2021
fastställs att det övergripande målet för förnybar energi ska höjas till 40 % senast 2030.
I maj 2022 föreslog kommissionen, i linje med REPowerEU-planen (COM(2022)0230)
som syftar till att fasa ut ryska fossila bränslen i EU, att det mål för förnybar energi
som för närvarande är under förhandling ökas till 45 % senast 2030. Närmare bestämt
har kommissionen lagt fram en solenergistrategi (COM(2022)0221) för att fördubbla
solcellskapaciteten senast 2025 genom installation av 600 GW senast 2030. I den
fastställs också mål för produktion av förnybar vätgas som ska uppnås senast 2030
(10 miljoner ton inhemsk produktion och 10 miljoner ton import), och en handlingsplan
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för biometan för att öka produktionen till 35 miljarder kubikmeter (bcm) senast 2030
och kortare och enklare tillståndsförfaranden föreslås.
E. Att stärka de externa förbindelserna på energiområdet
EU inrättade 2012 en mekanism för informationsutbyte för att underlätta samordningen
mellan EU-länder och tredjeländer och för att säkerställa att EU-lagstiftningen
följs (beslut 994/2012/EU). EU-länderna ska lämna in alla befintliga internationella
energiavtal till kommissionen för bedömning och det ska ske visst informationsutbyte
mellan EU:s medlemsstater.
Kommissionen reagerade på Rysslands invasion av Ukraina i sitt meddelande
REPowerEU (COM(2022)0108) av den 8 mars 2022 genom att föreslå minskningar av
användningen av fossil gas med minst 155 miljarder kubikmeter, vilket motsvarar den
volym som importerades från Ryssland 2021, i syfte att uppnå nästan två tredjedelar
av minskningen inom ett år.
I linje med REPowerEU-planen (COM(2022)0230) som syftar till att fasa ut ryska fossila
bränslen i EU, samarbetade kommissionen i maj 2022 med internationella partner
för att diversifiera försörjningen och säkra importen av flytande naturgas (LNG) och
leveranser av gas i rörledning från internationella partner. Kommissionen inrättade EU:s
energiplattform, en frivillig samordningsmekanism som stöder gemensamma inköp av
gas och vätgas för EU och offentliggjorde EU:s externa energistrategi (JOIN/2022/23)
som stöder Ukraina, Moldavien, Västra Balkan och östliga partnerländer samt EU:s
svagaste partner.
F. Att trygga energiförsörjningen
Som en del av paketet Ren energi för alla i EU ska EU:s medlemsstater enligt förordning
(EU) 2019/941 om riskberedskap inom elsektorn samarbeta för att el vid en elkris ska
gå dit där behovet är störst. Enligt förordningen ska medlemsstaterna införa lämpliga
verktyg för att förebygga, förbereda sig inför och hantera eventuella elkriser i en anda
av solidaritet och öppenhet.
Mot bakgrund av att gas och olja är avgörande för en trygg energiförsörjning i
EU har EU antagit flera åtgärder för att se till att riskbedömningar genomförs
och att adekvata förebyggande handlingsplaner och krisplaner utarbetas. Genom
förordningen om försörjningstryggheten för gas (förordning (EU) 2017/1938) infördes
2017 skyddsåtgärder för gasförsörjningen och förbättrade förebyggande-, solidaritets-
och krishanteringsmekanismer. Enligt direktivet om EU:s lagring av olja (direktiv
2009/119/EG) ska medlemsstaterna inneha minimilager av olja motsvarande antingen
90 dagars genomsnittlig daglig nettoimport eller 61 dagars genomsnittlig daglig
inhemsk förbrukning, beroende på vilken mängd som är störst. Kommissionen har
föreslagit att utöka tillämpningsområdet för gasdirektivet (direktiv 2009/73/EG) till
gasledningar till och från tredjeländer, inbegripet befintliga och framtida gasledningar
(COM(2017)0660). Gasdirektivet ändrades 2019 genom direktiv (EU) 2019/692,
som säkerställer att bestämmelserna för EU:s inre marknad för naturgas gäller för
gasöverföringsledningar mellan en medlemsstat och ett tredje land, med undantag för
befintliga ledningar. Särskilda bestämmelser finns i direktivet om säkerhet för olje- och
gasverksamhet till havs (direktiv 2013/30/EU). Förordning (EU) 2017/1938 föreskriver
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förbättrat regionalt samarbete, regionala förebyggande åtgärdsplaner och krisplaner
och en solidaritetsmekanism för att säkerställa försörjningstryggheten för gas.
Prioriteringen av försörjningstryggheten på EU:s energimarknad ökade dramatiskt
efter Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022. Den 8 mars 2022 föreslog
kommissionen i sitt meddelande REPowerEU (COM(2022)0108) flera åtgärder för att
hantera användningen av rysk olja och gas som vapen, t.ex. avbrutna gasleveranser
till flera EU-medlemsstater. Den 23 mars 2022 offentliggjorde kommissionen ett
meddelande om försörjningstrygghet och överkomliga energipriser (COM(2022)0138)
och ett förslag till ny förordning om gaslagring (COM(2022)0135). I den föreslagna
förordningen om gaslagring införs ett krav på en gaslagringsnivå på minst 80 %
senast den 1 november 2022, en ökning av gaslagringsnivåerna till 90 % under de
följande åren, delmål och en ny certifieringsprocess för att minska risken för externa
störningar. Den 18 maj 2022 fastställde REPowerEU-planen (COM(2022)0230) de
operativa villkoren för ett slut på EU:s beroende av ryska fossila bränslen genom
energibesparingar, diversifiering av energiförsörjningen och snabbare utbyggnad av
förnybar energi. Den 27 juni 2022 antogs på rekordtid förordning (EU) 2022/1032 om
införande av minimikrav på gaslagringsnivåer.
Med tanke på risken för ytterligare avbrott i gasleveranserna från Ryssland föreslog
kommissionen i juli 2022 en ny rådsförordning om samordnade åtgärder för att minska
efterfrågan på gas (COM(2022)0361) för att minska gasförbrukningen i Europa med
15 % senast våren 2023. Den offentliggjorde också meddelandet om EU:s plan för
energibesparing (COM(2022)0240), med många alternativ för kortsiktiga besparingar,
såsom riktad minskning av uppvärmning och kylning i offentliga byggnader.
Som en del av den europeiska gröna given stöder den föreslagna Fonden för en rättvis
omställning (COM(2020)0022) kol- och koldioxidintensiva regioner i övergången till
energikällor med låga koldioxidutsläpp.
EU-ländernas energiinfrastruktur omfattas av politiken för transeuropeiska energinät
(TEN-E) (förordning (EU) nr 347/2013), som är inriktad på att sammanlänka
EU-ländernas energiinfrastruktur och identifierar nio prioriterade korridorer (fyra
elkorridorer, fyra gaskorridorer och en oljekorridor) och tre prioriterade tematiska
områden (smarta nät, motorvägar för el, gränsöverskridande koldioxidnät) för att
utveckla mer sammankopplade energinät i EU. TEN-E finansieras genom energidelen
av Fonden för ett sammanlänkat Europa 2021–2027 (förordning (EU) 2021/1153).
I förordningen om styrningen av energiunionen (2018/1999) fastställs ett
sammanlänkningsmål på minst 15 % senast 2030 för att uppmuntra EU-länderna
att sammanlänka sin installerade elproduktionskapacitet. Den gränsöverskridande
kapacitetsgraden på 15 % beräknas genom att importkapaciteten divideras med EU-
ländernas installerade produktionskapacitet.
I april 2022 antog medlagstiftarna den nya TEN-E-förordningen (EU) 2022/869,
i linje med unionens energi- och klimatmål för 2030 och 2050. Förordningen
identifierar EU-projekt av gemensamt intresse (femte förteckningen över projekt av
gemensamt intresse) och projekt av ömsesidigt intresse, som kopplar samman EU med
tredjeländer, avslutar stödet till nya naturgas- och oljeprojekt och inför obligatoriska
hållbarhetskriterier för alla projekt.
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G. Forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt
Horisont Europa (förordning (EU) 2021/695) är det ramprogram som löper från 2021
till 2027. Det är EU:s främsta verktyg för att främja energiforskning med en budget på
95,5 miljarder euro (i 2018 års priser), varav 5,4 miljarder euro från NextGenerationEU-
programmet.
Syftet med den europeiska strategiska planen för energiteknik (SET-planen),
som antogs 2007, är att påskynda införandet och genomslaget på marknaden
av ett klimatneutralt energisystem genom antagandet av koldioxidsnål teknik.
Planen fastställer tio forsknings- och innovationsinsatser (förnybar teknik, minskade
kostnader för teknik, ny teknik och nya tjänster för konsumenterna, energisystemens
motståndskraft och säkerhet, nya material och ny teknik för byggnader,
energieffektivitet för industrin, konkurrenskraft inom den globala batterisektorn och e-
mobilitet, förnybara bränslen och bioenergi, avskiljning och lagring av koldioxid samt
kärnsäkerhet), täcker hela innovationskedjan, inklusive finansiering och rättsliga ramar,
och har en övergripande styrningsstruktur.
På grund av elens viktiga roll för utfasningen av fossila bränslen har batterier som
ellagringsenheter identifierats som viktig möjliggörande teknik för en koldioxidsnål
ekonomi. EU-lagstiftningen om förbrukade batterier återfinns i batteridirektivet (direktiv
2006/66/EG). Den strategiska handlingsplanen för batterier (COM(2018)0293) syftar
till att bygga en globalt integrerad, hållbar och konkurrenskraftig industriell bas för
batterier.
Den 10 december 2020 lade kommissionen fram ett förslag (COM(2020)0798) till en
ny batteriförordning för att säkerställa att batterier som kommer in på EU-marknaden
är hållbara och säkra under hela livscykeln. Interinstitutionella förhandlingar om
batteriförordningen pågår för närvarande.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Parlamentet har alltid uttryckt sitt fulla stöd för en gemensam energipolitik för
utfasning av fossila bränslen och för lösning av konkurrens-, säkerhets- och
hållbarhetsfrågor. Parlamentet har vid upprepade tillfällen uppmanat medlemsstaterna
att visa sammanhållning, beslutsamhet, samarbete och solidaritet samt politisk vilja
inför de nuvarande och framtida utmaningarna på den inre marknaden samt efterlyst
ett kraftfullt initiativ från kommissionen gällande framsteg med uppfyllandet av 2030-
och 2050-målen.
Parlamentet har strävat efter en större integration på energimarknaden och antagandet
av ambitiösa, rättsligt bindande mål för förnybar energi, energieffektivitet och minskade
växthusgasutsläpp. I detta sammanhang efterlyser parlamentet större uppslutning
kring EU:s egna mål och betonar att den nya energipolitiken måste stödja målet att
EU:s växthusgasutsläpp ska minskas och att klimatneutralitet ska uppnås senast 2050.
Parlamentet har i sina senaste resolutioner om energi i ännu högre grad velat lyfta fram
alla klimat- och miljömål som ligger till grund för EU:s energipolitik. Den 28 november
2019 utlyste parlamentet klimat- och miljönödläget i Europa[1]. Den 15 januari 2020

[1]Resolution av den 28 november 2019 om klimat- och miljönödläget (EUT C 232, 16.6.2021, s. 28).
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bekräftade parlamentet den europeiska gröna given som riktlinje för energiunionens
klimatmål[2]. Den 10 juli 2020 uppmanade parlamentet kommissionen att uppdatera
riktlinjerna för transeuropeiska energiinfrastrukturer så att de överensstämmer med
EU:s nya klimatpolitik[3]. Den 8 oktober 2020 röstade parlamentet för att inleda
förhandlingar med rådet med ett övergripande mål om att växthusgasutsläppen ska
minskas med 60 % senast 2030 och att alla direkta och indirekta subventioner av
fossila bränslen ska fasas ut senast 2025[4]. Till följd av covid-19-pandemin bekräftas de
gröna och digitala strategierna som hörnstenar i en mer integrerad, robust och effektiv
europeisk energiunion.
Parlamentet har antagit följande viktiga ståndpunkter om Rysslands invasion av
Ukraina och den efterföljande energikrisen:
— Den 1 mars 2022 fördömde parlamentet Rysslands olagliga, oprovocerade

och oberättigade militära aggression mot Ukraina och Rysslands invasion av
Ukraina[5].

— Den 7 april 2022 krävde parlamentet ett omedelbart och fullständigt embargo mot
import av rysk olja, kol, kärnbränsle och gas[6].

Parlamentet har också antagit flera andra resolutioner om särskilda aspekter av
konflikten, och välkomnat kommissionens formella rekommendation att bevilja Ukraina
och Moldavien status som kandidatland och Georgien utsikter till ett EU-medlemskap.
En resolution tog upp förbättring av EU:s skydd av barn och ungdomar som flyr på
grund av kriget i Ukraina och en annan konsekvenserna av kriget för kvinnor.
Parlamentet har antagit följande ståndpunkter om det nuvarande 55 % -paketet:
— Den 14 september 2022 ställde parlamentet sig bakom ambitiösare

energieffektivitetsmål än kommissionens ursprungliga förslag från juli 2021[7],
dvs. en minskning med 40 % av den slutliga energiförbrukningen och en minskning
med 42,5 % av primärenergiförbrukningen, vilket motsvarar absoluta maxgränser
på 740 Mtoe respektive 960 Mtoe. Detta är något ambitiösare än de reviderade
mål som kommissionen föreslog i maj 2022 i sin RepowerEU-plan.

— Den 14 september 2022 ställde parlamentet sig bakom ett ambitiösare mål för
förnybar energi på 45 % förnybar energi i den slutliga energiförbrukningen senast
2030[8]. Detta är förenligt med RepowerEU-planen att fasa ut energiimporten från
Ryssland och påskynda utbyggnaden av förnybar energi.

Parlamentet stöder likaså diversifiering av energikällor och leveransvägar, och har
betonat vikten av gas- och elsammanlänkningarna genom centrala och sydöstra
Europa längs en nord–syd-axel, i form av skapandet av fler sammanlänkningar,

[2]Resolution av den 15 januari 2020 om den europeiska gröna given (EUT C 270, 7.7.2021, s. 2).
[3]Resolution av den 10 juli 2020 om en översyn av riktlinjerna för transeuropeiska energiinfrastrukturer (EUT C 371, 15.9.2021,
s. 68).
[4]Europaparlamentets ändringar antagna den 8 oktober 2020 av den europeiska klimatlagen (Antagna texter, P9_TA(2020)
0253).
[5]Resolution av den 1 mars 2022 (Antagna texter, P9_TA(2022)0052).
[6]Resolution av den 7 april 2022 (Antagna texter, P9_TA(2022)0121).
[7]Resolution av den 14 september 2022 (Antagna texter, P9_TA(2022)0315).
[8]Resolution av den 14 september 2022 (Antagna texter, P9_TA(2022)0317).
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diversifiering av terminaler för flytande naturgas och utbyggnaden av rörledningar,
vilket skulle öppna upp den inre marknaden.
Parlamentet har betonat forskningens viktiga roll för att trygga en hållbar
energiförsörjning och behovet av gemensamma insatser inom området för ny
energiteknik, både när det gäller förnybara energikällor och hållbar teknik för fossila
bränslen samt att ytterligare offentliga och privata medel måste ställas till förfogande
för att planen ska kunna genomföras.

Matteo Ciucci
09/2022
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