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1. INLEDNING 
 
Syftet med detta meddelande är att undersöka de följder, utmaningar och förslag som berör 
struktur- och sammanhållningspolitiken inom ramen för den nuvarande energipolitiken. 
 
Europa står inför en rad grundläggande utmaningar på energiområdet, bland annat den ökade 
prisinstabiliteten, det ökade importberoendet, behovet av en ökad diversifiering av energikällor 
såväl som länder som energin importeras från och transportvägar, vikten av en ökad integration 
av energimarknaderna, investeringsbehovet och klimatförändringen. 
 
Mot bakgrund av dessa utmaningar har Europeiska unionen gjort energin till sitt mest 
prioriterade insatsområde och har på så vis bekräftat behovet av en ny energipolitik. 
 
Denna nya energipolitik bör vara förenlig med och komplettera de åtgärder som har utvecklats 
inom unionens olika politikområden, i detta fall de åtgärder som genomförts inom jordbruks-, 
transport-, fiske- och regionalpolitiken. På samma sätt bör man med hänsyn till vikten av ”bättre 
lagstiftning” kunna dra fördel av de olika synergierna för att åstadkomma en effektiv och 
ändamålsenlig politik genom vilken nuvarande och framtida utmaningar kan antas. 
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2. STRUKTUR- OCH SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 
 
2.1. Jordbrukspolitik 
 
2.1.1 Nuvarande situation: Förhållandet mellan denna sektor och energi 
 
Det höga oljepriset har gjort att bland annat jordbrukssektorn har fått känna av ett ökande 
beroende av importerad energi. För att möta dessa utmaningar måste energikällorna diversifieras 
och förtroendet för förnybar energi ökas. Biomassa utgör nämligen i dagsläget nästan hälften av 
den förnybara energin inom EU. 
 
Biomassa erbjuder en mängd fördelar jämfört med andra konventionella förnybara energikällor, 
i första hand förhållandevis låga kostnader och ett minskat beroende av klimatförändringar på 
kort sikt samt utveckling av regionala ekonomiska strukturer och skapandet av alternativa 
inkomstkällor för jordbrukarna. I handlingsplanen för biomassa anges dels åtgärder för att 
utvinna biomassa ur trä, jordbruksrester och jordbruksgrödor, dels incitament för att främja 
användning av biomassa, vilka baseras på marknadssituationen, och hindren för dess utveckling 
undanröjs. Andra åtgärder som anges i handlingsplanen är utveckling av biomassa inom 
sektorerna uppvärmning, el och transporter, vilka kompletteras med vertikala åtgärder som rör 
energiförsörjning, finansiering och forskning på området för biomassa. 
 
Användningen av grödor för icke-livsmedelsändamål1 kan bidra till att nya viktiga marknader 
öppnas för de europeiska jordbrukarna. Utvecklingen av denna sektor kan ge sociala och 
ekonomiska vinster samt miljövinster. Några exempel: 

 Användningen av förnybara bioråvaror för produktion av energi och bränsle kan bidra 
till att minska utsläppen av växthusgaser.  

 Nya grödor som framställs för industriändamål kan bidra till att nya livsmiljöer uppstår 
och att den biologiska mångfalden därmed främjas.  

 Fördelarna på sysselsättningsområdet och för utvecklingen av landsbygden kan visa sig 
vara avsevärda.  

 
Genom höjningen av oljepriset främjas utvecklingen av bränslen, energi och råvaror från 
jordbruksgrödor. Jordbruket kan följaktligen på ett avgörande sätt medverka till att möta de 
framtida utmaningarna på energiområdet. Ett antal negativa faktorer kvarstår emellertid, bland 
annat kostnaden för grödor för råvaruframställning, konsumenternas dåliga kunskap om de 
talrika produkter och tekniker som härrör från grödor, liksom avsaknaden av etablerade 
distributionskanaler, det dåliga informationsutbytet mellan de berörda parterna och 
nödvändigheten av att olika konsumentgrupper skapar en stabil och konkurrenskraftig marknad 
för jordbruksprodukter för icke-livsmedel. Genom avsaknaden av en harmoniserad och 
sammanhållen marknad för bioenergi hindras utvecklingen av grödor för energi- och 
bränsleändamål. 
 
Det både volym- och värdemässigt viktigaste användningsområdet för grödor gäller bränslen 
och energi. Det totala alstrandet av energi från biomassa motsvarar 56 miljoner ton olja årligen, 
och EU framställde 2004 över två miljoner ton biobränsle. Odlingsarealerna för grödor för 
                                                 
1  Extern undersökning från Europaparlamentet: ”Främjande av grödor för icke-livsmedelsändamål”, 

IP/B/AGRI/2005-02, juli 2005. 
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framställning av bränsle och energi skulle behöva ökas avsevärt för att målen för 2010 ska 
uppnås när det gäller förnybara energikällor och bränslen för transportsektorn. 
 
EU ligger för närvarande långt framme inom energisektorn – tekniken är följaktligen väl 
utvecklad, och såväl produktiviteten som kvaliteten på grödorna är hög. Inom sektorerna för 
biomassa och bränslen finns en betydande möjlighet till mervärde för jordbruket som den sista 
länken i försörjningskedjan, nämligen när det gäller det primära bearbetningsskedet i lantbruket 
och en potentiell slutanvändning. Det för närvarande främsta hindret för att öka produktionen 
och utnyttja grödor är råvarukostnaden jämfört med andra mer ekonomiska energikällor, 
exempelvis restprodukter för uppvärmning, eller kostnaden för billigare importmaterial, 
exempelvis palmolja för framställning av biobränsle. 
 
Flera av EU:s politiska åtgärder och en omfattande lagstiftning bidrar till att påverka marknaden 
för de icke-livsmedelsgrödor som framställs inom EU. Reformen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken (GJP) är en av de mest betydande förändringar på senare tid som direkt 
påverkar odlarna. Flera andra politiska åtgärder påverkar emellertid marknaden för 
icke-livsmedelsgrödor. Vissa politiska åtgärder syftar särskilt till att utveckla användningen av 
grödor för andra ändamål än livsmedel, såsom biobränslen. Flera av åtgärderna har emellertid 
som främsta mål att främja miljövinster eller reglera marknaden. 
 
Genom reformeringen av den gemensamma jordbrukspolitiken2, inklusive frikopplandet av 
stöd3, uttaget av åkermark4, stödet till grödor som används för energi eller bränsle och 
användningen av stärkelse för icke-livsmedelsändamål, har förutsättningar skapats för 
utvecklingen av grödor för icke-livsmedel. Jordbrukarna kommer emellertid endast att välja 
detta alternativ om de marknader där de finner avsättning för sina produkter är lönsamma och 
säkra. 
 
Genom sin politik visar EU att unionen är medveten om att energi från biomassa samt 
biobränslen kan bidra till såväl miljömålen som tryggheten i energiförsörjningen och 
jordbrukarnas möjligheter att få tillträde till nya marknader. Ett flertal instrument som av allt att 
döma bidragit till expanderingen av dessa sektorer har tagits fram de senaste åren. Tillväxten har 
emellertid inte, vilket kommissionen har tillstått, nått den förväntade nivån, och nya åtgärder 
krävs för att målen på energiområdet och bränsleområdet ska uppnås. När det gäller råvaror från 
skördar för icke-livsmedel finns det endast mycket få tecken som tyder på en verklig utveckling 
på EU-nivå inom denna sektor. Det viktigaste är att en mer omfattande lagstiftning tas fram, 
framför allt när det gäller restprodukter, så att EU kan dra största möjliga fördel av grödorna för 
icke-livsmedel. 
 

                                                 
2  Genom den fortlöpande reform av den gemensamma jordbrukspolitiken som inleddes 1992 har prisstödet kunnat  

minskas och EU:s konkurrenskraft inom jordbruksproduktionen stärkas på de mest skilda marknader, bland annat på 
livsmedelsmarknaden och marknaden för djurfoder samt marknaden för icke-livsmedel, däribland biobränslen. 
Detta har en alldeles särskild betydelse för spannmål, som för närvarande är en av de viktigaste råvarorna för 
framställning av bioetanol inom gemenskapen. 

3  Att stödet för inkomster som intjänats 2003 frikopplades från produktionen kommer att öka utbudet av 
energigrödor. Grödor som endast var berättigade till direktstöd enligt reglerna för icke-livsmedel på uttagen mark 
kan nu odlas var som helst utan att inkomststödet faller bort.  

4  Kravet att ta ut mark, som infördes i 1992 års reform i syfte att balansera spannmålsmarknaden, har integrerats 
med det nya gårdsstödet. Odlingen av icke-livsmedelsgrödor (inklusive energigrödor) är emellertid tillåten om 
användningen av biomassa garanteras, antingen genom ett kontrakt eller av jordbrukaren själv. Därför utgör 
reglerna för uttagen mark ett incitament för att odla icke-livsmedelsgrödor.  
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2.1.2 Rekommendationer 
 

→ Den maximala areal som berättigar till tilläggsstöd för odling av energigrödor och som 
för EU:s del ligger på 1,5 miljoner hektar bör höjas. Man har beräknat att för att EU:s 
mål ska uppnås kommer det 2011 att totalt krävas mer än 13 miljoner hektar 
energigrödor för att framställa bränslen och energi, vilket innebär att det nuvarande taket 
kommer att vara i stort sett betydelselöst.  

→ Målen i Kyotoprotokollet och direktivet om biobränslen bör bli obligatoriska genom 
inrättandet av kraftfulla övervakningsmekanismer.  

→ Ett tvingande krav på att få fram förnybar värme kommer att stimulera till effektiv 
användning av biomassa som en förnybar energikälla och till utveckling av nya lokala 
marknader för jordbruksprodukter.  

→ Ett övervakningssystem på gemenskapsnivå bör inrättas för att säkra att den biologiska 
mångfalden inom EU inte äventyras av produktionen av bränslen, olika energiformer och 
bioråvaror. En kompletterande undersökning kan visa sig vara nödvändig, eftersom det 
komplexa samspelet mellan olika jordbrukssystem och den biologiska mångfalden endast 
delvis är känt.  

→ Ekonomiska medel bör ställas till förfogande för en undersökning om utvecklingen av 
odling av oljeväxter, framställning av kolhydrater och biomassa, som kräver mindre 
mängder kvävehaltigt gödningsmedel, liksom om utvecklingen av skötselrutiner som gör 
att arealerna kan minskas utan att avkastningen påverkas. Detta ger vinster som genom 
införandet av förnybara energikällor skulle möjliggöra en minskning av utsläppen av 
växthusgaser och därmed minska risken för eutrofiering av bioprodukter och även 
minska den odlingsbara areal som krävs för att möta efterfrågan på bränsle, energi och 
material.  

→ EU:s lagstiftning på bland annat miljöområdet får oönskade effekter som innebär att man 
inom sektorn har svårt att se fördelarna med förnybara råmaterial. Lagstiftningen bör ses 
över i syfte att undanröja dessa effekter. 

→ Ett klart och tydligt informationssystem bör tas fram på EU-nivå och ställas till 
allmänhetens förfogande, liksom ett instrument som är allmänt accepterat och där 
fördelarna med de förnybara råmaterialens livslängd lyfts fram. Detta skulle utgöra 
underlag för utvecklingen av standarder för att fastställa miniminivåer för förnybara 
råmaterial. Detta skulle i sin tur främja såväl den offentliga upphandlingen av 
miljövänliga produkter som övriga stimulansåtgärder och göra det möjligt att 
internalisera miljökostnaderna.  

→ Produktstandarderna och stödet till förnybar energi måste harmoniseras inom EU som 
helhet. Därmed skapas en inre marknad för jordbruksprodukter som kan utnyttjas för att 
alstra energi och bränslen. Stödet bör baseras på de samlade miljövinsterna och kopplas 
till handeln med utsläppsrätter för koldioxid.  

→ Strategierna för offentlig upphandling bör medverka till att främja införandet av material 
från förnybara bioråvaror. Strategierna bör vara ett led i en informationskampanj som 
syftar till att öka allmänhetens kunskap om de potentiella användningsområdena för 
förnybar energi och om dess betydande miljömässiga och hälsomässiga fördelar.  
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→ Stödet till spridning och översättning av europeisk teknik för forskning om och 
utveckling av biomaterial, bioenergi och biobränslen bör bibehållas och utökas. En 
kampanj för att öka allmänhetens kunskap bör också utformas.  

→ Nationell forskning och utveckling på området för biomaterial måste integreras på 
EU-nivå, vilket skulle kunna ske inom ramen för ERA-NET-initiativet. Ett viktigt 
forskningsprogram på gemenskapsnivå med inriktning på teknik för omvandling av 
biomassa, särskilt biomassa innehållande lignocellulosa, till energi, bränslen och 
kemikalier. 

Direktoratet för struktur- och sammanhållningspolitik har genomfört en extern undersökning 
om ”främjande av grödor för icke-livsmedelsändamål”, och initiativbetänkandet av 
Europaparlamentsledamoten Neil Parish5 antogs den 23 november 2004. 

 

Tabeller 

Produktionen av flytande biobränslen  inom Europeiska unionen  

 

 2002 2003 2004 2002 2003 2004
 
Czech Rep. 5   69 70 60
Denmark 10 41 70
Germany 20 450 715 1035
Spain 177 160 194  6 13
France 91 82 102 366 357 348
Italy 210 273 320
Lithuania 5
Austria 25 32 57
Poland 66 60 36    
Slovak Rep. 15
Sweden 50 52 52 1 1 1
UK 3 9 9
from interv. stocks 70 87
EU25 388 425 491 1134 1504 1933

1000 t 

Bioethanol

1000 t

Biodiesel

 
 

Källa: EurObservER 2005. 

                                                 
5  Internet: http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5217932. 
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Bioetanol 
 

Världsproduktionen av etanol (bränslen och övriga ändamål)  

Ethanol production
2005 bio 

litres*
2004 bio 

litres
Brazil 16.7 14.6
United States 16.6 14.3
European Union 3.0 2.6
Asia 6.6 6.4
    China 3.8 3.7
    India 1.7 1.7
Africa 0.6 0.6
W orld 46.0 41.3

* F.O. Licht's estim ate  
 
 

 
Stöd till energigrödor (2004: subventionerad areal; 2005: areal för vilken subvention 

begärts) 
 

2004 2005
Belgique/België 12.90  2,434.78  
Česká Republika*
Danmark 4,450.36  17,763.44  
Deutschland 109,100.36  244,206.86  
Eesti*
Ellas 0.00  0.00  
España 6,704.98  27,321.38  
France 130,034.00  123,825.70  
Ireland 379.45  1,613.08  
Italia 0.00  318.13  
Kypros*
Latvija*
Lietuva*
Luxembourg 107.72  221.01  
Magyarország*
Malta 0.00  0.00  
Nederland 138.58  352.27  
Österreich 3,497.97  8,370.88  
Polska*
Portugal 0.00  77.45  
Slovenija 291.76  304.10  
Slovakia*
Suomi/ Finland 3,475.34  9,765.88  
Sverige 14,547.26  31,450.00  
United Kingdom 32,927.84  99,351.00  
Total 305,668.52  567,375.96  

* No communications required from: 
CZ, EE, CZ, LV, LT, HU, PL, SK (applying SAPS)

Country Area (hectares)
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2.2 Fiskeripolitik 
 
2.2.1. Nuläget: Sambandet mellan denna sektor och energin 
 
Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken år 2003 har visserligen bidragit till en 
moderniserad förvaltning av EU:s fiske och inlett en utveckling mot hållbarhet, men den senaste 
tidens ökning av driftskostnaderna till följd av högre oljepriser har lett till hittills aldrig skådade 
problem. Under de senaste åren har många fiskeföretag hamnat i ett sämre ekonomiskt läge, i 
första hand till följd av minskade inkomster. Dessa ekonomiska svårigheter drabbar samtliga 
nivåer av fiskeflottan, i olika utsträckning. Men de slår allra hårdast mot bottentrålarna, som 
förbrukar mest dieselolja per kilo fångst.  
 
Dessa ekonomiska problem berör i olika utsträckning alla delar av fiskeflottan, men i synnerhet 
fartyg som använder släpredskap och bedriver riktat fiske efter bottenlevande arter, dvs. 
bottentrålare, som utgör det absolut största segmentet av fiskeflottan.  

Mellan januari 2003 och december 2005 ökade priserna för sjötransportbränsle kraftigt6. 
Priserna på det bränsle som används i långväga fiske (380 CST) var fortfarande relativt stabila 
under 2004, men under 2005 nästan fördubblades de. Priserna på det bränsle som användes i 
kustfiske (marindieselolja) ökade stadigt till september 2005 för att därefter minska något. Detta 
har inneburit en allvarlig försämring av fiskeföretagens lönsamhet, även om inverkan på 
kostnaderna beror på vilken typ av redskap (släpredskap eller andra redskap) och på målarterna. 

 
Mellan 2003 och 2005 ökade bränslepriserna från cirka 18 procent till 36 procent av 
landningarnas värde för trålare, och från cirka 9 procent till 18 procent för flottor som använde 
passiva redskap. Detta tyder på en negativ nettovinst. Denna kostnadsökning påverkar också 
besättningsmedlemmarna på ett kännbart sätt, eftersom deras lön beräknas som en andel av 
intäkterna från fångsten (efter avdrag av driftskostnader, inbegripet bränslekostnader). 
Besättningsmedlemmar kan i vissa fall ha förlorat upp till 25 procent av sina inkomster. Den 
minskade lönsamheten kan också leda till minskad säkerhet ombord.  
 
Detta tyder på att de flesta bottentrålarna (som utgör det största segmentet av fiskeflottan) har en 
negativ nettovinst7. Beräkningar visar att detta kan beröra ca 18 000 arbetstillfällen, vilket utgör 
9 procent av sysselsättningen inom hela sektorn. 
 
I Europeiska kommissionens meddelande om förbättring av fiskerinäringens ekonomiska läge8 
presenteras en lista över olika förslag som syftar till att förbättra fiskenäringens ekonomiska 
läge. Här analyseras även diverse allmänna åtgärder som skulle kunna tillämpas för att komma 
till rätta med den här situationen. Det gäller i första hand stöd för räddning och omstrukturering 
samt åtgärder på längre sikt, vilket är nödvändigt för att främja en ökad och bibehållen 
lönsamhet inom den europeiska fiskenäringen i dess helhet. 
 

                                                 
6  Se diagram 4.  
7  Utgående från balansräkningar för 2003 i ”Economic Performance of Selected European Fishing Fleets - 

Annual Report 2004” (se föregående fotnot och tabell 3). 
8  KOM(2006)0103. 
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Bland de åtgärder som planeras kan följande nämnas: 

 Ett första byte av fiskeredskap för att införa en mindre bränslekrävande fiskemetod.  

 Köp av utrustning för att öka bränsleeffektiviteten, t.ex. ekonometer.  

 Ett motorbyte, under förutsättning att  

o den nya motorn för fartyg under en största längd av 12 meter som inte använder 
släpdon har samma effekt som, eller lägre än, den gamla motorn,  

o den nya motorn för alla fartyg med en största längd av upp till 24 meter har minst 
20 procent lägre effekt än den gamla, eller,  

o den nya motorn för trålare över en största längd av 24 meter har minst 20 procent 
lägre effekt än den gamla och fartyget byter till en mindre bränslekrävande 
fiskemetod. 

Andra åtgärder och initiativ på längre sikt. Det handlar framför allt om att 

• förbättra fiskeförvaltningen i syfte att uppnå maximala hållbara avkastningsnivåer, i 
enlighet med de internationella åtaganden som ingicks under världstoppmötet om hållbar 
utveckling i Johannesburg, 

• förbättra kontrollerna för att åstadkomma en bättre efterlevnad av reglerna för 
fiskeförvaltning och skärpa åtgärderna mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske,  

• förbättra mekanismerna för organisation och drift av fiskmarknaderna för att öka 
intäkterna från landning av fångster (t.ex. uppförandekod för fiskhandel och 
miljömärkning),  

• främja forskningen om bränsleeffektiva och miljövänligare fiskemetoder (t.ex. nya typer 
av biobränsle, förbättrad konstruktion av fiskeredskap). 

 
Europaparlamentets fiskeriutskott anordnade den 3 maj 2006 en utfrågning på temat ”de högre 
bränsleprisernas inverkan på den europeiska flottans konkurrenskraft”.  

Vid detta tillfälle presenterades en preliminär version av en extern studie om detta tema som 
hade begärts av fiskeriutskottet (”L’incidence de la hausse des prix pétroliers sur le secteur de 
la pêche”, som har utarbetats av forskningsinstitutet LEI, Nederländerna) och flera experter och 
branschföreträdare i de olika medlemsstaterna har delat med sig av sina erfarenheter.  
Branschen underströk att de högre bränslepriserna kan få förödande konsekvenser för sektorn. 
Mellan 2004 och 2006 uppgick ökningen till mer än 100 procent och motsvarar i dag upp till 
40 procent av rörelsekostnaderna.  
 
2.2.2. Rekommendationer 
 
Sektorn presenterade följande rekommendationer: 
 

→ Att främja och undersöka i synnerhet bränsleekonomi (t.ex. användning av t.ex. två typer 
av motorer beroende på avsedda manövrer) samt användning av alternativa energikällor 
(naturgas, vind- och solenergi och väteenergi).  
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→ Av majoriteten av de framförda synpunkterna att döma är inte de föreslagna åtgärderna i 
kommissionens meddelande tillräckligt långtgående för att det skall gå att komma till 
rätta med den rådande krisen. Åtgärderna anses vara otillräckliga, senkomna och inte 
anpassade till situationens allvar.  

→ Att se över den övre gränsen för mindre stöd på 3 000 euro per fiskeföretag och under en 
treårsperiod höja det till 100 000 euro, som gäller i de flesta andra av ekonomins 
sektorer. 

→ Att skapa nya tillfälliga och specifika instrument, t.ex. en garantifond för ett maximipris 
på dieselolja och en särskild fond för skrotning av fiskefartyg, forskningsstöd för 
minskad bränsleförbrukning eller användning av alternativ förnybar energi. 

→ Att bevilja vissa segment av fiskeflottan skattefördelar samt upprätta ett särskilt register 
för denna flotta. 

→ Att inrätta en ”byrå för sektorsutveckling”, som skall fokusera på stöd till företag genom 
att ge dem tillgång till kreditkapital samt på sanering av företag som befinner sig i 
svårigheter. 

→ När det gäller stödet för att skydda sektorn skall tidsfristerna för återbetalning av bidrag 
förlängas från kort sikt (6 månader) till lång sikt (18 månader). 

→ Bränslepriskrisen bör jämställas med en ”oförutsebar händelse” i enlighet med artikel 16 
i förordningen om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom 
fiskerisektorn (2792/1999), ersättningsperioden bör ökas och ett tillfälligt anstånd 
beviljas.  

 
Andra rekommendationer framfördes vid den konferens som anordnades av 
Europeiska kommissionen den 11–12 maj 2006 om ny teknik som kan bidra till att fiskefartygen 
kan få bättre bränsleekonomi, med ett scenario där oljepriset fortsätter att öka inom fiskesektorn: 
 

→ Energieffektivitet till havs bör prioriteras i programmen för omstrukturering av 
fiskefartyg i svårigheter.  

→ Ekonometrar bör installeras på fartygen och redskapets höjd sänkas. Det bör införas 
större maskstorlek i nätets övre del samt hjul som skall minska friktionen mot 
havsbottnen, men även dubbla nät (mindre maskstorlek) i syfte att skapa bränsleekonomi. 

→ Användningen av nät som är utrustade med rörliga plattor på havsbottnen i stället för 
”dynor” bör främjas i syfte att minska motståndet, förbättra utrustningens hydrodynamik 
genom ökade nät.  

→ Användningen av nya fiskeredskap som man nyligen har kommit fram till genom en 
numerisk simulering av nätens beteende (med programvaran DynamiT) bör främjas: 
Räknät med Dyneema-maskor (i stället för traditionella maskor av polyetylen, större), ett 
nät för fiske av cefalopoder (vilket möjliggör en minskad dragkraft i storleksordningen 
30 procent), dubbla nät eller den nya modellen för bottenlevande arter (fiske på kummel 
på 130 meters djup, med 5 procents mindre spänning).  

→ Vissa tillvägagångssätt bör främjas, t.ex. byte av lossningshamn (för att undvika alltför 
långa sträckor till havs samt tillvarata fångsten), motorbyte (15 procent mindre energi), 
en motor med hybriddrivsystem (diesel och elektricitet) och vätemotor, förändring av 
vissa fiskemetoder (dubbla nät, räkfiske i stället för torskfiske), reducerad nätlängd (för 
räkfiske i Skottland).  

→ Man bör också främja flytande laboratorier som gör det möjligt att sammanställa en 
fullständig energibalans för fartygen.  
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Europaparlamentets förslag till betänkande av Guerreiro gällande detta meddelande från 
kommissionen är planerat till mötet den 20–21 juni 2006.  
 
 
 

Tabeller 
 

Table 3: Fuel cost as a percentage of the value of landings - some examples (data from 2003, i.e. before the recent price increases for fuel) 
 

Member 
State Segment Number of 

vessels
Total
kW

Type of 
gear

Target 
species

Value of 
landings

M€
LT Baltic Trawlers < 24 m 48            9.900       T BDP 3,40         1,00         29,4%
EL Thermaikos Trawlers < 24m 14              4.100         T D 2,00          0,50         25,0%
PT NAFO Trawlers 14            28.100     T BD 31,30       7,60         24,3%
SE Pelagic trawlers purse seiners > 24 m 55              63.600       PO P 41,30        9,40         22,8%
BE Beam trawlers > 24 m 58              49.400       T B 66,60        14,80       22,2%
FR Mediterannean trawlers 18-25 m 140            41.700       T DP 68,80        12,60       18,3%
LV Gillnetters 60              9.500         P D 5,60          1,00         17,9%
DE Baltic Trawlers 93              18.200       T DP 12,60        2,10         16,7%
IE Polyvalent 18 -< 24m 133            43.200       PO D 60,20        9,50         15,8%
ES 300 fleet 196            99.000       PO D 201,40      29,70       14,7%
UK Scottish nephrops trawlers 296            44.900       T BD 69,70        10,10       14,5%
NL Pelagic freezer trawlers 17              99.000       T P 143,30      20,50       14,3%
NL Beam trawlers <= 24 m 173            37.900       T BD 56,70        7,90         13,9%
DK Trawlers < 24m 375          85.500     T DP 88,40       12,00       13,6%
UK Scallop trawlers 237            47.400       T B 70,60        9,40         13,3%
PT Longliners 26            11.000     P P 11,50       1,50         13,0%
FI Coastal  vessels 188            15.600       P P 6,00          0,60         10,0%
DE Shrimp Beam Trawlers 289            49.600       T B 55,10        5,10         9,3%
SE Gillnetters >= 12 m 49              7.800         P D 3,80          0,30         7,9%
FR Atlantic longliners 174            16.000       P P 14,00        1,00         7,1%
DK Danish gillnetters 380            37.300       P D 49,10        2,70         5,5%
ES Galician Purse Seiners 209            35.500       S P 36,00        1,80         5,0%

Targeted species: D demersal, P pelagic, B benthic
Type of gear: T  Trawler, S  Seiner, PO Polyvalent, P  Passive gear

Fuel cost
M€ and % of 

landing

Source: Economic Performance of Selected European Fishing Fleets ( Annual Report 2004 based on 2003 accounts )
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Bränsleprisutvecklingen 2003–2005 (Europeiska kommissionen/Fiske) 
 

Evolution of Maritime Bunker Fuel Prices 
January 2003- December 2005
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Uppskattning av de högre bränsleprisernas inverkan på besättningsmedlemmarnas 
inkomster (fiskare som avlönas i form av vinstdelning) 

 
 2004 2005 Difference 

 % %  

Gross Value 100 100  

Taxes and Fees 10 10  

   

15 15  

Operating Costs:  

- other than fuel. 

- fuel 15 30  

Total Operating Costs 30 45  

Remainder to be shared 60 45  

Share for the Ship-owner  30 22,5 -25% 

Share for the Crew  30 22,5 -25% 
 
Antaganden: 
(1) Priset på olja som används till marinbränsle fördubblades mellan 2003 och 2005, från 0,30 EUR till 

0,60 EUR/liter. 
(2) Alla andra faktorer som gäller inkomst- och kostnadsfunktioner antas ha varit oförändrade i % mellan 

2003 och 2005.  
(3) Källa: Europeiska kommissionen, Fiske. 
(4) Política de Transportes. 
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2.3. Transportpolitiken 
 
2.3.1. Aktuellt sammanhang: Förbindelsen mellan transportsektorn och energisektorn 
 
Från klimat- och energisynpunkt är transportsektorn ett av de områden som leder till flest 
problem. Europeiska miljöbyrån tar i sin senaste rapport9 upp följande fakta och siffror:  
 

 Transporter utgör 31 procent av den slutliga energiförbrukningen i unionens 25 
medlemsstater (utom internationella sjötransporter).  

 Transportsektorn står för cirka 21 procent av alla utsläpp av växthusgaser i unionen 
(utom internationella flygtransporter och sjötransporter)10. Trots att unionen har antagit 
flera åtgärder har denna procentsats fortsatt öka.  

 Utsläppen av växthusgaser har ökat med nära 23 procent11 sedan 1990. 
Huvudproblemet kan alltså ligga i den kraftigt ökade efterfrågan på transporter, vilken 
inte har kompenserats av fordonens energieffektivitet.  

 Man räknar med att ökningen av vägtransporterna skall leda till en ökad 
energiförbrukning på cirka 10 procent under de kommande tio åren.  

 Transporter utgör 98 procent av energiförbrukningen12.  
 Flyget ökar snabbare än något annat transportmedel och koldioxidutsläppen har ökat 

med omkring 62 procent i EU-15 mellan 1990 och 2003. Flyget (inklusive 
internationella flygtransporter) bär därför ansvar för 13,6 procent av koldioxidutsläppen 
inom transportsektorn (i detta ingår internationella flygtransporter, men inte 
sjötransporter). De totala effekterna av flyget uppskattas vara två till fyra gånger så 
höga som de direkta effekterna av koldioxidutsläppen.  

 För närvarande svarar sjötransporter för 13 procent av de totala utsläppen av 
växthusgaser inom världens transportsektor. I beräkningarna förutses en ökning på 
mellan 35 och 45 procent i absoluta tal mellan 2001 och 2020, vilket grundas på 
förväntad forsatt ökning av världshandeln.  

 Kommissionen räknar med att efterfrågan på energi inom transportsektorn kommer att 
öka med minst 30 procent före 2030, och flygtransporterna kan öka med upp till 
5 procent per år.  

 59 procent av den olja som konsumeras i EU-25 förbrukas inom transportsektorn.  

                                                 
9  ”Transport et environnement: face au dilemme”,Europeiska miljöbyråns rapport nr 3/2006. 
10  Den stora skillnaden mellan utsläppen av växthusgaser och energiförbrukningen kan delvis förklaras med att 

den internationella flygtrafiken hara tagits med på energinotan, och delvis med användningen av motorbränsle 
som avger koldioxid (kol) på ett mer intensivt sätt inom elproduktionen.  

11  Utom internationella flygtransporter och sjötransporter.  
12  Hittills har bensin och diesel utgjort 98 procent, medan de miljövänliga motorbränslena utgör mindre än 

1 procent av den totala bränsleförbrukningen inom vägtransporterna. Den återstående procentenheten utgörs 
framför allt av gas.  
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2.3.2. Rekommendationer  
 
Om inte förändringar kommer till stånd och avsevärda insatser görs kan inte energiproblemet i 
Europa lösas, och följaktligen kan inte Europeiska unionen hålla fast vid sina åtaganden enligt 
Kyotoprotokollet.  
 
För att göra något åt energisäkerheten och miljöproblemen inom transportsektorn bör unionen 
införa en integrerad ram som å ena sidan är inriktad på att främja ny teknik (t.ex. avancerad 
motorteknik och biobränslen) och å andra sidan på att minska vägtransporter till förmån för mer 
miljövänliga transportmedel.  
 
2.3.2.1. Ny motor- och fordonsteknik  
 
Vägtrafiken är avgörande för vår rörlighet. Europeiska unionen bör därför utveckla en tydlig 
vision om på vilket sätt den vill åstadkomma en livskraftig rörlighet som på lång sikt inte är 
beroende av konventionella energikällor, tekniska lösningar som unionen planerar för en ny 
generation driftsystem, hur den planerar tidsfristen innan serieproduktion har kommit igång och 
det sätt på vilket de olika övergångsperioderna skall organiseras.  
 
Förbättrad bränsleförbrukning vid vägtransporter  
 
Bränsleförbrukningens effektivitet i personbilar har förbättrats, men arbetet måste ändå fortsätta. 
Biltillverkarna har förbundit sig att begränsa koldioxidutsläppen i nya personbilar som säljs i 
unionen till 140 g/km. Detta mål skall uppnås före 2008 (för de europeiska biltillverkare som är 
medlemmar i ACEA) och 2009 (för de japanska och koreanska biltillverkare som är medlemmar 
i JAMA och KAMA).  
 
Även om de genomsnittliga koldioxidutsläppen i de nya personbilar som säljs i EU-15 har 
minskat mellan 1995 och 2003 med 12,3 procent (diesel) och 9,5 procent (bensin) visar de 
senaste bedömningarna att biltillverkarna inte har lyckats hålla alla sina löften. Det nuvarande 
genomsnittet för koldioxidutsläpp per kilometer är fortfarande 20 gram över det mål som 
tidigare fastställts till 140 g/km. Bristen på framsteg beror på att motorn är tyngre och på den 
energi som förbrukas av tilläggsutrustning (t.ex. luftkonditionering) i de nya personbilarna. 
Denna utrustning har ännu inte genomgått något effektivitetstest för bränsleförbrukning. De 
senaste åren har dessutom försäljningen av fordon som kan användas i alla terränger ökat på 
bekostnad av bilar som är effektiva från energisynpunkt. 
 
Det tycks följaktligen vara nödvändigt att förnya och befästa de åtaganden som 
fordonstillverkarna ingått rörande gemenskapsmålen och minskning av koldioxidutsläppen till i 
genomsnitt 120 g/km före 2010 för att nå unionens mål. Ett liknande åtagande att minska 
lastbilars koldioxidutsläpp kan dessutom avsevärt bidra till att respekten för miljön på 
vägtransportområdet förbättras.  
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Energieffektivitet inom transportsektorn 
 
I mars 2006 antog Europaparlamentets transportutskott (TRAN) ett yttrande till industriutskottet 
(ITRE) om energiutnyttjande13. Transportutskottet anser att energieffektivitet bör vara en av de 
vägledande principerna i diskussionen om omarbetning av vitboken om transportpolitiken, och 
anser att koldioxidutsläppen måste minskas till hälften av mandatet. Detta har visat sig vara 
ännu mer drastiskt än grönboken (minskning av koldioxidutsläppen från 100 till 80 g/km före 
2020). Transportutskottet betonar också att energieffektiviteten gör det nödvändigt att införa ett 
integrerat system för transporter och rörlighet, och huvuddelen av den lagstiftning som 
parlamentet redan har antagit måste verkligen tillämpas. 
 
Skatteåtgärder  
 
Skatteåtgärder kan vara ett viktigt komplement till gemenskapens strategi att minska 
koldioxidutsläppen från personbilar och stimulera användning av mer bränslesnåla fordon. 
Kommissionen har lagt fram ett förslag till direktiv14 i vilket beräkningsnormer för skatt på 
personbilar fastställs med utgångspunkt från bilarnas koldioxidutsläpp. Transportutskottet 
stödde kommissionens förslag, även om flera ändringar antogs för att inte enbart utgå från 
koldioxidutsläppen, utan också från bränsleförbrukningen och utsläpp av föroreningar.  
 
Högnivågruppen, CARS 21, har förklarat att den övervägande delen av de berörda föredrog 
harmonisering av skatteåtgärder för att undvika snedvridning av marknaderna mellan 
medlemsstaterna.  
 
Kraftigt främjande av biobränslen  
 
I direktivet om biobränslen från 2003 föreslogs en kraftigt ökad användning av miljövänliga 
bränslen för vägtransporter. För närvarande har nationella åtgärder införts i syfte att ersätta 
5,75 procent av alla fossila bränslen inom transporter (bensin och diesel) med biobränslen före 
2010.15 Även om fordon med bränsleceller som drivs med vätgas inte är kommersiellt 
lönsamma kan biobränslen bidra till att minska ökningen av koldioxidutsläppen från transporter.  
 
Om vi successivt minskar vårt oljeberoende, som för närvarande är 98 procent, kan biobränslen 
bidra till att diversifiera och förbättra vår säkerhet inom bränsleförsörjningen, och kan dessutom 
vara alternativa inkomstkällor i vissa jordbruksregioner/landsbygdsområden i unionen. 
 
Europeiska kommissionen har nyligen lagt fram en europeisk strategi för biobränslen16

 för att i högre grad främja biobränslen i unionen och i utvecklingsländerna,  
 för att förbereda sig på användning av biobränslen i stor skala genom att förbättra sin 

konkurrenskraft beträffande kostnader,  

                                                 
13  ”Grönbok om effektivare energiutnyttjande eller hur man kan göra mer med mindre”, KOM(2005)0265 

(föredragande: Marta Vincenzi).  
14  Förslag till rådets direktiv om beskattning av personbilar, KOM(2005)0261.  
15  Under perioden 2003−2004 ökade produktionen av biodiesel i EU-25 medlemsstater med 29 procent och 

produktionen av bioetanol med 16 procent. 2004 var Tyskland den största producenten av biodiesel (54 procent 
av produktionen), och Spanien var den största producenten av bioetanol (66 procent).  

16  KOM(2006)0034. 
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 för att undersöka vilka möjligheter det finns i utvecklingsländerna att producera råvaror 
och biobränslen.  

 
Detta initiativ mottog parlamentet med glädje i mars 2006, och parlamentet har uppmanat alla 
gemenskapsinstitutioner att påskynda sina insatser för att använda den potential som biomassa 
utgör genom att samtidigt uppmärksamma miljömässiga överväganden. Transportutskottet 
väntas lägga fram ett detaljerat yttrande för industriutskottet om detta initiativ 
den 19 och 20 juni.  
 
Beträffande kostnad och nytta för miljön anser Europeiska miljöbyrån att biobränslen inte 
saknar effekter av kol, men att utsläppen främst uppstår vid odling, skörd och gödning, och att 
produktionen kan ha betydande negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden och 
markanvändningen. Biobränslen kräver alltså stora odlingsytor och konkurrerar med annan 
markanvändning (t.ex. jordbruk eller extensiv återplantering av skog). Man bör beakta dessa 
effekter på miljön och den biologiska mångfalden.  
 
Flera avancerade tekniker håller för närvarande på att utvecklas för att förvandla ett betydligt 
större antal råvaror till flytande biobränslen. Högnivågruppen, CARS 21, anser att andra 
generationens biobränslen har en lovande potential och rekommenderar att de får omfattande 
stöd.  
 
Övergång till ett system med vätgasdrivna fordon 
 
Högnivågruppen, CARS 21, anser att vätgas är en energibärare och att detta bränsle därför 
innebär stora möjligheter och är en garanti på lång sikt. För att detta skall bli verklighet är det av 
yttersta vikt att stora insatser görs inom forskning och utveckling.  
 
Transportutskottet ställer sig positivt till en handlingsplan som syftar till att främja införandet av 
vätgas och hybridteknik i fordonen för att kunna öka energieffektiviteten.  
 
Bilar med vätgasmotor släpper endast ut vatten, och det kan därför innebära avsevärda 
miljömässiga fördelar, särskilt för luftkvaliteten lokalt. Beträffande koldioxidutsläpp och 
energieffektivitet är det viktigt att betona att vätgas måste produceras på ett hållbart sätt, och 
inte komma från kol eller naturgas, för att få positiva effekter i form av minskade utsläpp av 
växthusgaser.  
 
Även om övergången till en ekonomi med vätgas blir svår och lång på grund av de stora hindren 
i form av höga kostnader och acceptans, är det enligt mycket optimistiska prognoser under vissa 
omständigheter möjligt att hälften av alla nya bilar med lägre antal hästkrafter som säljs i OECD 
drivs med vätgas före 2030.17

 
Främjande av rena vägtransportfordon 
 
Kommissionens förslag till direktiv om främjande av rena vägtransportfordon18 syftar till att 
främja rena och energieffektiva fordon i trafiken och tvingar offentliga organ att köpa en viss 
procentandel sådana fordon då de förnyar sin fordonspark. Dessa åtgärder föreskrivs för att 

                                                 
17  Se arbetsdokumentet ”Reducing Oil Consumption in Transport: Combining Three Approaches”,  IEA/EET, 

april 2004.  
18  KOM(2005)0634. 
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minska den höga energiförbrukningen, ökningen av koldioxidutsläppen och beroendet av 
importerad olja.  
 
Transportutskottet väntas anta sitt yttrande19 den 20 juni 2006.  
 
2.3.2.2. Främjande av byte av färdmedel 
 
I vitboken om transporter presenteras byte av färdmedel som en viktig prioritering. Europeiska 
miljöbyrån har meddelat att byte av färdmedel inte alltid är önskvärt, för i vissa fall kan det öka 
miljöeffekterna och stimulera järnvägstransporter utan att volymen inom vägtransporterna 
minskar. I ASSESS-rapporten20 om halvtidsöversynen av vitboken uppmärksammas att byte av 
färdmedel kan vara nödvändigt, men att det inte ersätter åtgärder för aktuella och framtida 
transportmedel som ökar, vilket är fallet med vägtransporter, personbilstransporter och 
flygtransporter. Denna andra pelare har lika stor betydelse som främjande av ny teknik och bör 
inte underskattas.  
 
Byte av färdmedel förutsätter forskning om hållbara alternativa lösningar för vägtransporter, 
som järnväg, sjöfart och/eller avsändande på korta avstånd. Vi finner flera relevanta 
lagstiftningsinitiativ som berör detta:  

 Förnyelse av järnvägstransporter genom att första och andra järnvägspaketet fortfarande 
gäller. Det tredje paketet, som ännu inte har antagits, återstår.  

 Byte av färdmedel förutsätter forskning om hållbara alternativa lösningar för 
vägtransporter, som järnväg, sjöfart och/eller avsändande på korta avstånd. 

 Förbättring av trafiken genom att flytta program som Marco Polo eller det framtida 
Marco Polo II. 

 
Trots dessa åtgärder ökar fortfarande vägtrafikens marknadsandelar.  
 
I december 2005 förutsågs att Eurovignette-direktivet som antogs av Europaparlamentet skulle 
harmonisera vägtullarna och vägavgifterna i alla medlemsstater, för att på så sätt stabilisera den 
inre marknaden och införa ett bidragssystem för betalning av infrastruktur med utgångspunkt 
från principerna att ”användaren betalar” och ”förorenaren betalar”. Direktivet innehöll också en 
arbetsplan för internalisering av externa kostnader för alla transportmedel. 
 
Det gradvisa öppnandet av de nationella järnvägsmarknaderna bör fullföljas på ett enhetligt sätt i 
alla medlemsstater. Samtidigt bör järnvägsföretagen öka sin verksamhet, och bli mer attraktiva 
och effektiva. Det är alltså viktigt att program som det kommande Marco Polo II inte drabbas av 
nedskärningar i gemenskapens budget. Järnvägsföretagen måste bli mer attraktiva och effektiva.  
 
2.3.2.3. Minskad bränsleförbrukning inom flygtrafiken  
 
Flygplanens bränsleförbrukning har blivit 70 procent mer effektiv under de senaste 40 åren. 
Trots detta har den totala bränsleförbrukningen ökat starkt på grund av den stora ökningen av 
flygtrafiken. Utsläppen av växthusgaser från den internationella flygtrafiken har därför ökat med 
73 procent mellan 1990 och 2003. Om ökningen fortsätter på samma sätt som nu kommer 

                                                 
19  Föredragande: Helmuth Markov.  
20  ”ASSESS: Assessment of the contribution of the TEN and other transport policy measures to the mid-term 

implementation of the White Paper on the European Transport Policy for 2010”, oktober 2005. 
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utsläppen från den internationella flygtrafiken från unionens flygplatser att ha ökat med 
150 procent mellan 1990 och 2012.  
 
Transportutskottet stöder Europeiska kommissionens åsikt att det lämpligaste sättet att lösa detta 
problem är att inkludera flygtrafiken i de totala utsläppen i Europa, vilka man förhandlar om i 
utbytessystemet.21

 
2.3.2.4. Stadsområdena  
 
Omkring 40 procent av de totala koldioxidutsläppen inom transportsektorn släpps ut i Europas 
städer, vilket innebär att det särskilt i dessa områden finns stor potential att se till att 
energieffektivitet inom transporter blir verklighet, och detta på följande sätt: 

 Att främja kollektivtrafik av hög kvalitet. 
 Att byta invanda transportsätt mot cykling och promenader, t.ex. genom att investera i 

cykelbanor.22 
 
Europa kan bidra till detta mål, som inriktas på bästa praxis eller hållbara projekt för stadstrafik, 
genom att införa tidsfrister för obligatoriskt införande för att åstadkomma förändringar som 
gynnar kollektivtrafik, cykling och promenader.  
 
 

                                                 
21 Föredragande: Jeanine Hennis-Plasschaert. 
22 Politiska åtgärder för att främja cykling kan vara ett ganska lönsamt sätt att minska biltrafiken i städerna. Mellan 
1999 och 2002 var t.ex. staden Odense (med en befolkning på 150 000 invånare) den nationella cykelstaden i 
Danmark. Projektet har lett till 50 initiativ som gynnar cykling. Under projekttiden gjorde invånarna i Odense 
35 miljoner nya resor med cykel (cirka 25 000 om dagen), varav hälften tidigare gjordes med bil.  
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2.4. Regionalpolitik 
 
2.4.1. Aktuellt sammanhang: Förhållandet mellan denna sektor och energin 
 
En analys av åtgärder på energiområdet som skulle kunna finansieras genom strukturfonderna 
och en sammanfattning av resultaten och de politiska rekommendationerna i studien om 
regionala tendenser i fråga om energitjänster, nätverk och EU:s energipolitiks regionala 
genomslag, från ORATE23 2005, har utförts inom ramen för regionalpolitiken. I slutet av 
kapitlet kommer en kort beskrivning av lokala nätverk som stöder förnybar energi. 
 
2.4.1.1. Åtgärder som finansieras genom strukturfonderna  
 
Hur kan energibehovets utveckling styras genom att en förändring i medborgarnas, användarnas 
och producenternas beteende påskyndas? Den politiska stimulansen av EU:s regioner är en 
faktor som kommer att vara avgörande, i synnerhet för framtida generationer. Mot bakgrund av 
detta tillämpar kommissionen en politik för att fortlöpande främja förnybar energi.  
 
Under perioden 2000−2006 gav strukturfonderna stöd till projekt för hållbar utveckling, med 
särskilt två aspekter i fokus: energieffektivitet och diversifiering av de energikällor som 
används.  
 
Inför den nya programperioden 2007−2013 kommer betoningen att ligga på åtgärder för att 
främja förnybar energi samt på energieffektivitet. En del sådana projekt kan finansieras genom 
sammanhållningsfonderna och ERUF enligt deras tre mål, nämligen sammanhållning, regional 
konkurrenskraft och sysselsättning och regionalt samarbete.  
 
ERUF 
 
I enlighet med målet sammanhållning är stödet från ERUF inriktat på att stödja hållbar 
utveckling. Detta mål avser särskilt en förbättring av de transeuropeiska nätverk som bidrar till 
försörjningstryggheten, till att miljöhänsyn integreras, till att energieffektiviteten förbättras och 
till att förnybar energi utvecklas.  
 
Målet regional konkurrenskraft och sysselsättning stöder strategier för hållbar utveckling, 
huvudsakligen när det gäller att stimulera energieffektivitet, produktion av förnybar energi och 
utveckling av effektiva system för energihantering.  
 
Aspekten europeiskt regionalt samarbete skall uppmuntra till en minskning av den regionala 
isoleringen genom en bättre tillgång till gränsöverskridande energianläggningar och system.  
 
 

                                                 
23  ORATE är den franska initialförkortningen för Observatoire en réseau de l’aménagement du territoire européen 

[Observationsorgan i samverkan för europeisk regional utvecklingsplanering]. Detta observationsorgan 
genomför studier av utveckling och planering i regioner med ett nationellt, regionalt eller lokalt perspektiv.  
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Sammanhållningsfonderna  
 
Fonderna kan användas inom områden för hållbar utveckling som tydligt visar på miljöfördelar 
med avseende på energieffektivitet och förnybara energikällor.  
 
Nedmonteringen av kärnkraftverk kan inte finansieras genom dessa två fonder.  
 
2.4.1.2. Lokala nätverk för förnybar energi  
 
A) Energistäder är en ideell förening som samlar europeiska kommuner som satsar på förnybar 
energi och som vill dela med sig av sina erfarenheter och tekniska kunskap. Föreningen omfattar 
över 120 medlemsstäder (inklusive kollektiva medlemmar) vilket motsvarar totalt 
400 europeiska städer i 25 länder.  
 
B) Klimatalliansen är ett nätverk av europeiska städer och kommuner som har bildat en 
organisation tillsammans med regnskogens ursprungsbefolkningar för att bekämpa 
klimatförändringen. Organisationen arbetar särskilt för en diversifiering av målen i det 
avseendet på lokal nivå. Nätverket består av 1 300 medlemmar från 14 europeiska länder.  
 
C) Cities for Climate Protection Europe är den europeiska grenen av en global rörelse som 
arbetar för att bromsa den globala uppvärmningen samt för att förbättra levnadsvillkoren i 
städerna genom lokala myndigheters miljöpolitik.  
 
2.4.2. Rekommendationer 
 
Huvudsakliga rekommendationer24 på energiområdet inom ramen för regionalpolitiken. 
 

• Inrättande av lokala energiorgan bör uppmuntras. Dessa organ har till uppgift att sprida 
information om en rationell energianvändning och därmed bidra till energieffektivitet. 
De lokala energiorganen kan bli centrala aktörer i arbetet med att främja en rationell 
energianvändning i industrin och i byggnader samt med att främja förnybara lokala 
energikällor.  

 
• Åtskillnad mellan lokal politik och nationell politik: Energipolitiken och dess följder 

för ekonomin och människors välbefinnande formuleras i allmänhet på nationell nivå 
snarare än på regional nivå. Det är avgörande att verkligen skilja dessa två nivåer åt vid 
utarbetandet av politiken. Prispolitiken hör till den nationella nivån medan det snarare 
bör vara den regionala nivån som ger incitament till odling av biobränsle.  

 
• Utveckling av förnybara energikällor: Genom sin decentraliserade karaktär kan 

förnybara energikällor få en mycket positiv effekt på att arbetstillfällen skapas och lokala 
inkomster genereras. Elproduktion utifrån förnybara energikällor är ett mål som skall nås 
före år 2010.  

 

                                                 
24  ”Tendances territoriales en matière de services et de réseaux d’énergie et incidence territoriale de la politique 

énergétique de l’UE”, ORATE, 2005  
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Både kampen mot utsläpp av växthusgaser och oljeberoendet i flertalet av länderna i 
fråga kräver en aktiv strategi till förmån för förnybara energikällor på lokal nivå.  
 
Energipolitikens lokala påverkan beror tydligt på främjandet av förnybara energikällor 
som leder till inkomster på lokal nivå och skapar tillfällen för företag och sysselsättning. 
Strategin för att främja förnybara energikällor kan således visa sig vara mycket viktig för 
att skapa förutsättningar för ett flerkärnigt Europa.  
 

• Flexibilitet i prispolitiken: Elpriset för industrin och för hushållen varierar enormt från 
ett land till ett annat. I flera länder ökar skillnaderna mellan priserna som tillämpas på 
industrin respektive hushållen. Elpriserna tycks emellertid inte förklara skillnaderna 
mellan länderna vare sig när det gäller konsumtion eller utveckling.  

 
Att konstatera detta är mycket viktigt för prispolitiken. Prispolitiken kan och bör 
användas för att skapa ekonomiska medel som bör gå till sådant som att främja förnybar 
energi, energieffektivitet och konsumentinformation.  

 
• Främjandet av forskning och utveckling på området för energieffektivitet och 

användning av förnybar energi. Europa förfogar över avsevärda energitillgångar från 
förnybara källor, såsom biomassa, vindkraft, vattenkraft och solenergi. Emellertid finns 
det för närvarande tekniska begränsningar för att utnyttja den förnybara energins 
potential. Elmängden som produceras i vindkraftverksparker till exempel begränsas av 
tekniska svårigheter med nätet.  

 
Det centrala i främjandet av förnybar energi och Europas energioberoende är att tänja på 
dessa gränser. Det är en särskilt känslig fråga på grund av uppbyggnaden av 
energiproduktion på öar och i de mest isolerade regionerna, där uppkopplingen mot 
transeuropeiska nätverk är omöjlig eller alltför kostsam.  

 
• Behov av en samlad strategi för energipolitiken: Hittills har EU:s politik (och ofta även 

den nationella politiken) varit en ”à la carte”-politik. Konkurrenskraften, miljön och 
regional utveckling kan sträva mot motstridiga mål och allt som oftast skapa oönskade 
effekter.  

 
Detta framstår mycket tydligt när det gäller prispolitiken. Även om energi till ett lågt pris 
kan tyckas vara en attraktiv aspekt som gör det möjligt att gynna EU:s konkurrenskraft 
på den globala marknaden (och en avreglering av marknaden har visat sig vara rätt 
åtgärd för att sänka priserna) medför detta tydligt höjda konsumtionsnivåer och 
uppmuntrar i mindre grad till energieffektivitet.  
 
Som det ser ut för närvarande på teknikens område och på den globala marknaden 
främjar höga priser i mycket liten grad efterfrågan på fossila bränslen och kärnkraft. Att 
nå en bra balans mellan konkurrenskraft, miljö och lokal utveckling kräver en samlad 
strategi som syftar mot alla tre mål samtidigt och som beaktar kostnaden på medellång 
sikt för de beslut som fattas nu.  
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3 SLUTSATS 
 
Energifrågan har åter hamnat i fokus i Europa: vårt beroende av import ökar, reserverna är 
koncentrerade till ett fåtal länder, efterfrågan på energi i världen växer, priset på olja och gas 
fortsätter att stiga, vi känner av klimatuppvärmningen och Europa har fortfarande inte utvecklat 
några riktigt konkurrenskraftiga marknader. 
 
Sådan är energisituationen under vårt århundrade, en situation där struktur- och 
sammanhållningspolitiken direkt påverkas och även kan bidra till lösningar på dessa konkreta 
utmaningar för framtiden. Effekterna påverkar dessutom det dagliga livet för alla 
EU-medborgare och konsumenter. 
 
Unionen förfogar över ett antal politiska instrument som behövs för att bemöta den nya 
energisituationen. Instrumenten måste kunna utnyttja olika synergier mellan de olika 
politikområdena men det är grundläggande att agera på ett integrerat sätt och inom en allmän 
ram. 
 
Struktur- och sammanhållningspolitiken måste ställa upp olika målsättningar, bland annat:  
 
Jordbruk: Att främja odling av industri- och energigrödor, öka odlingsytorna med hjälp av 
anslag, införa ett obligatoriskt villkor för förnybar värmegenerering, finansiera forskning om 
utsäde, se över lagstiftningen för att undvika negativa effekter på industri- och energigrödor, 
utveckla ett öppet och offentligt informationssystem om fördelarna med industri- och 
energigrödor, harmonisera standard för produkter och stödja förnybara råvaror, stödja spridning 
och översättning av forskning om biomaterial, bioenergi och biobränsle och avslutningsvis 
integrera inhemsk FoU-verksamhet på EU-nivå. 
 
Fiske: Att uppmuntra studier av bränsleekonomi, skapa tillfälliga och specifika instrument för 
att bemöta prishöjningarna på bränsle, bevilja skattefördelar för vissa segment inom fiskeflottan, 
bestämma att energieffektiviteten till havs skall prioriteras.  
 
Transporter: Att minska bränsleförbrukningen när det gäller vägtransport genom att förnya 
biltillverkarnas åtaganden rörande koldioxidutsläpp, införa incitament i form av skatteåtgärder, 
främja biobränsle i stor utsträckning, införa ett system med vätgasdrivna fordon, främja ”rena” 
fordon, uppmuntra förändringar på världsnivå, minska bränsleförbrukningen inom flyget och i 
städerna, utveckla offentliga transporter av god kvalitet liksom andra traditionella 
transportmedel. 
 
Regionalpolitik: Att inrätta lokala energikontor. Det är grundläggande att skilja den nationella 
politiken från den lokala när de utarbetas.  De senare borde ta hand om incitament för att främja 
biobränsle. Utvecklingen av förnybar energi kommer att påverka sysselsättningen och de lokala 
inkomsterna, en flexibel prispolitik för att främja förnybar energi, främjande av forskning och 
utveckling inom energieffektivitet och användning av förnybar energi och slutligen behovet av 
en integrerad ram för energipolitiken. 
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