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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar grönboken om en europeisk strategi för en hållbar, 
konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning.

2. Europaparlamentet betonar att Europeiska unionen åtagit sig att ta itu med 
klimatförändringarna och försöka begränsa temperaturökningen i världen så att rådande 
temperatur ligger maximalt 2°C över den förindustriella nivån.

3. Europaparlamentet påminner om att det krävs en rättslig grund för att uppnå en gemensam 
energistrategi inom EU, som kommer att garantera en säker, rimlig, decentraliserad och 
effektiv energiekonomi samtidigt som miljön skyddas. Parlamentet betonar att 
transporterna är en nyckelkomponent i en sådan hållbar energistrategi och därför måste tas 
upp till fullo.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, med tanke på den nuvarande situationen 
med 25 olika tillsynsmyndigheter för energi i medlemsstaterna, att fullborda en översyn av 
tillsynsmyndigheternas roll i varje medlemsstat, tillsammans med en fullständig 
bedömning av det eventuella behovet av en europeisk tillsynsmyndighet för energi.

5. Europaparlamentet understryker att den nuvarande användningen av fossila bränslen för 
energiproduktion leder till ogynnsamma klimatförändringar och framför allt till att det 
uppstår brist på dessa bränslen eller att de tar slut, så att medlemsstaterna blir beroende av 
energi som exporteras till dem från länder utanför EU. Parlamentet kräver därför att man i 
de föreslagna handlingsplanerna för energieffektivitet och för en hållbar, 
konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning är tillräckligt ambitiös för att föreslå en 
nedskärning med 20 procent av vår nuvarande energiförbrukning till 2020, att de
kompletteras med övervaknings- och kontrollmekanismer och att de är förenliga med 
varandra.

6. Europaparlamentet betonar att trygg energiförsörjning och klimatsäkerhet måste gå hand i 
hand och att alla ansträngningar för att diversifiera energiförsörjningen bör prioritera 
energieffektivitet och alternativ med låg kolförbrukning, med prioritering av förnybara 
energikällor.

7. Europaparlamentet betonar att trygg energiförsörjning och klimatsäkerhet för EU till stor 
del beror på utvecklingen i länder som Förenta staterna, Kina, Indien osv., och uppmanar 
kommissionen och rådet att öka ansträngningarna för att förmå dessa länder att vidta
klimatförändringsbekämpande åtgärder. Parlamentet anser att ett viktigt initiativ vore att 
bidra ekonomiskt till investeringar i effektivare energiteknik med låg kolförbrukning i 
utvecklingsländer som Kina och Indien.

8. Europaparlamentet påpekar att geotermisk energi liksom vågenergi har enorm potential 
när det gäller energiförsörjningen, bland annat i Europa, och att en omfattande utbyggnad 
bör ske på dessa områden.
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9. Europaparlamentet påminner om vikten av att öka såväl industrins som medborgarnas 
medvetenhet om rationell energianvändning och åtgärder som motverkar energislöseriet, 
och uppmanar till omfattande informations- och upplysningskampanjer i detta 
sammanhang samt främjande av förnybar energi.

10. Europaparlamentet betonar att den europeiska energistrategin bör omfatta ambitiösa mål 
för att gradvis öka andelen energikällor med låg kolförbrukning i sin energimix. 
Parlamentet stöder tanken på att enas om ett övergripande strategiskt mål som att sträva 
efter en miniminivå för hur stor del av EU:s totala energimix som skall utvinnas ur säkra 
energikällor med låg kolförbrukning.

11. Europaparlamentet påpekar att EU:s beroende av importerad energi redan haft avsevärda 
effekter och kommer att fortsätta att försvaga EU:s oberoende då man fattar beslut inom 
andra politikområden, om inte kraftfulla åtgärder vidtas för att stödja utveckling och 
användning av inhemska energikällor.

12. Europaparlamentet välkomnar, i samband med grönboken, kommissionens nyligen tagna 
initiativ att genomföra en undersökning som behandlar sambanden mellan hantering av 
naturresurser och konflikter i kommissionens externa relationer, och betonar i synnerhet 
sambandet mellan trygg energiförsörjning och klimatsäkerhet.

13. Europaparlamentet påminner om att 40 procent av EU:s energi används i byggnader. 
Parlamentet stödjer förslaget att utvidga det gällande direktivet om byggnader till att 
omfatta samtliga byggnader. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang kommissionen att 
undersöka möjligheten att skapa ett alleuropeiskt system med så kallade vita certifikat för 
energieffektivisering.

14. Europaparlamentet begär att transportsektorn skall ges adekvat uppmärksamhet inom 
ramen för strategin.

15. Europaparlamentet kräver att det skall införas bindande mål för CO2-utsläpp från bilar, 
dvs. gränsvärdet 120 gram CO2 per fordon/kilometer till 2012. Parlamentet anser att detta 
gränsvärde bör sänkas ytterligare med åtminstone 10g per km vartannat år därefter tills ett 
tak på 80g/km för samtliga vägfordon uppnåtts 2020.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att senast våren 2007 lägga fram 
genomförandebestämmelserna för produkter med hög energisparpotential inom ramen för 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG av den 6 juli 2005 om upprättande av 
en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter (EUT L 191, 
22.7.2005, s. 29).

17. Europaparlamentet anser att det är alarmerande att de mål som satts upp av 
Europeiska unionen när det gäller att öka användningen av förnybara energikällor fram till 
2010 förmodligen inte kommer att uppnås av alla medlemsstater. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att vidta de åtgärder som behövs för att se till att de mål som satts upp 
kommer att uppnås. 

18. Europaparlamentet understryker att ökade ansträngningar behövs inom forskning och 
teknisk demonstration, framför allt i de nya medlemsländerna, för att uppmuntra och ännu 
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mer effektivt utveckla användningen av förnybara energikällor. Parlamentet framhåller 
vikten av att införa skattelättnader vid användning av biobränslen inom transportsektorn, 
något som även kan bidra till alternativa inkomstkällor i vissa landsbygdsområden inom 
EU. 

19. Europaparlamentet anser att det i detta sammanhang behövs en kraftigare tillnärmning och 
harmonisering av främjandet av el som utvinns ur förnybara energikällor så att dessa 
kommer till användning framför allt på de ställen som har de bästa naturliga 
förutsättningarna för detta. Parlamentet anser, grundat på de kunskaper som finns idag, att 
en gemenskapsrättsakt om inmatning av förnybar el vore den bästa möjligheten, men att 
hänsyn kan tas också till andra system.

20. Europaparlamentet hoppas att den färdplan för förnybara energikällor som omnämns i 
grönboken kommer att vara ambitiös, betona forskning och omfatta en mekanism för årlig 
utvärdering för fastställande av vilka mål som uppnåtts.

21. Europaparlamentet anser att möjligheten att garantera och prioritera tillträde till nätet för 
energi från förnybara energikällor bör övervägas. Parlamentet uppmanar även till
samordnade ansträngningar för att skapa en gynnsammare ram för mikroprojekt för 
energiutvinning och för att de eventuella fördelarna med decentraliserad produktion i 
allmänhet skall beaktas.

22. Europaparlamentet påpekar att uppvärmningen av byggnader kräver stora mängder 
primärenergi, men att sparpotentialen inom detta område också är stor, och stödjer därför 
kommissionsledamoten Piebalgs tillkännagivande att ett direktiv om miljövänliga system 
för uppvärmning skall läggas fram redan i år.

23. Europaparlamentet påminner om att vissa av de förnybara energikällorna redan i dag är 
konkurrenskraftiga och att det bara krävs att dessa finansieras under inledningsfasen och 
att vissa hinder avlägsnas för att de skall få tillträde till marknaden. Parlamentet påminner 
också om att man, i de fall då kostnaderna ännu i dag är höga, måste fästa större vikt vid 
de risker som är förenade med andra energikällor, såsom produktion av koldioxid och 
import av råvaror från politiskt instabila regioner.

24. Europaparlamentet påminner om att en långsiktig strategi för att diversifiera 
energikällorna kommer att dra nytta av att lika villkor garanteras, villkor som innebär att 
jämförelser mellan olika energikällor görs efter fullständig internalisering av deras externa 
kostnader (avfall, nedmontering, utarmning av resurserna) och med beaktande av deras 
respektive fördelar för miljön.

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att engagera sig för såväl förnybara 
energikällor som energisparande och att integrera dessa perspektiv i all verksamhet som 
finansieras av struktur- och sammanhållningsfonderna (mainstreaming) och i synnerhet 
sådan verksamhet som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden i alla 
regioner, utan undantag, med hänsyn till deras särart, inom EU under den kommande 
programperioden (2007−2013).
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26. Europaparlamentet betonar att det måste upprättas ambitiösare mål för översynen av 
direktivet om handel med utsläppsrätter som en del av den strategi som läggs fram i 
kapitlet om klimatförändringar.

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att år 2010 lägga fram en halvtidsutvärdering 
av de åtgärder som föreslås i artikel 25 och slutligen även en efterhandsutvärdering efter 
programmets avslutande.

28. Europaparlamentet anser att effekterna av Europeiska unionens åtgärder skulle förstärkas 
åtskilligt med en kraftfull extern politik som syftar till att övertyga samtliga industriländer 
att gå med i kampen mot klimatförändringarna och att i större omfattning ta med program 
för ren och effektiv energi i unionens utvecklingspolitik.
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KORTFATTAD MOTIVERING

Inte sedan 70-talets energikris har energifrågan stått så högt på den politiska och samhälleliga
dagordningen. De förändringar som sker inom energisektorn är omfattande och radikala och 
de kommer på lång sikt att avsevärt prägla alla länders ekonomiska politik. Utan långsiktig 
planering på energiområdet löper EU risken att drabbas av den smärtsamma tillkomsten av en 
ny energiera.

I samhällsdebatten intresserar man sig huvudsakligen för det höga oljepriset (som inte 
beräknas sjunka till tidigare års låga nivåer). När det gäller rena energifrågor förs debatten 
bland experterna på många olika områden. Den främsta stridsfrågan gäller huruvida 
produktionen av argon har nått sitt maximum eller om oljeproduktionstoppen nås under det 
kommande årtiondet. Denna debatt har emellertid relativt begränsad inverkan på den 
långsiktiga planeringen. Därför anser föredraganden att det är nödvändigt att åtminstone 
fastställa en gemensam energipolitik gentemot omvärlden. Man bör inom EU bekämpa 
energislöseriet på alla fronter. I början av 80-talet, omedelbart efter den andra oljechocken,
gjordes inom EU mycket omfattande insatser för att spara energi, vilket resulterade i en 
tioprocentig nedgång i oljekonsumtionen i OECD-länderna på tre år, medan det ekonomiska 
resultatet samtidigt stadigt förbättrades. Om vi vill göra övergången till en ny energiera så 
smidig som möjligt och samtidigt skydda miljön är det absolut nödvändigt att begränsa 
energislöseriet och främja en rationell energianvändning. De höga olje- och gaspriserna 
understryker behovet av ansträngningar för att använda energi rationellt – ansträngningar som 
på kort sikt kommer att skapa en miljon arbetstillfällen inom EU (energiinspektörer, 
elektriker, arbete med isolering av byggnader, renoveringsarbeten i bostäder etc.).

Samtidigt skulle EU kunna minska sin nuvarande energiförbrukning med upp till 20 procent i 
byggnader och inom transport och industri. Hälften av denna minskning skulle vara en följd 
av att medlemsstaterna tillämpat den befintliga rättsliga ramen inom EU. Den andra hälften 
skulle vara en följd av innovativa lösningar. Därför uppmanar vi kommissionen att inte visa 
någon tolerans när medlemsstater inte tillämpat förordningen om energieffektivitet i 
byggnader.

Detta mål om energibesparingar på 20 procent bör enligt föredraganden vara bindande för 
medlemsstaterna. Samtidigt förblir det fullständiga införlivandet och tillämpningen av 
befintliga direktiv om byggnader, samproduktion av elektricitet och värme, ekodesign, 
energieffektivitet och energiförbrukningsmärkning i elektriska apparater i alla medlemsstater 
absolut nödvändiga åtgärder. Kommissionen uppmanas även att ta itu med märkningen av 
luftkonditioneringsaggregat i byggnader.

Med tanke på att även offentliga byggnader är delaktiga i energislöseriet bör återkommande
årliga energiinspektioner göras, och resultaten bör publiceras så att den offentliga kontrollen 
underlättas. Det är nödvändigt att inrätta ett oberoende organ som skall ansvara för 
övervakningen av energibesparingsplanen och som skall se till och bekräfta att de 
skyldigheter fullgjorts som utgör en följd av gemenskapens mål om besparingar på 
20 procent. Föredraganden anser dessutom att det är nödvändigt att årligen publicera en 
utvärdering av det som nämnts ovan och att hålla Europeiska kommissionen och 
Europaparlamentet informerade.
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När det gäller transportsektorn välkomnar föredraganden de ansträngningar som gjorts för att 
spara bränsle med hjälp av hybridmotorer och ”stopp-och-start”-motorer. Föredraganden 
anser dock att dessa ansträngningar bör omfatta även andra komponenter i bilar, som 
exempelvis luftkonditionering, och insisterar därför på att bilindustrin skall agera i frågan
efter samråd med Europeiska kommissionen inom ramen för ”frivilliga avtal”.

EU har emellertid tillgång till användbara medel för genomförandet av dessa strategier på 
EU-nivå, närmare bestämt strukturfonderna. Föredraganden anser att man i samband med all 
finansiering av uppförande av byggnader med hjälp av regionalfonden och även i samband 
med interventioner inom byggnadssektorn bör ta hänsyn till byggnadernas energitekniska 
egenskaper och möjligheten att använda interna energikällor (jordvärme, bioklimatologiskt 
baserade tekniker etc.).

Europeiska kommissionen uppmanas därför att fortsätta den politiska integreringen av inte 
bara det allmänna kravet på rationell energianvändning utan även främjandet av förnybara 
energikällor i alla regioner inom EU genom strukturfonderna.

På så vis agerar man i enlighet med Lissabonmålen, stärker den inre marknaden för 
energiförbrukning och flyttar samtidigt fram EU:s position i den internationella konkurrensen
med hjälp av en sektor inom vilken EU spelar en framträdande roll.
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