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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en europeisk strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning
– Grönbok
(2006/2113(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens grönbok – en europeisk strategi för en hållbar, 
konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning (KOM(2006)0105),

– med beaktande av det gemensamma dokumentet från kommissionen och den höge 
representanten om energipolitikens externa aspekter,

– med beaktande av parlamentets ståndpunkt som antogs vid andra behandlingen 
den 8 mars 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om 
villkoren för tillträde till naturgasöverföringsnät1,

– med beaktande av parlamentets ståndpunkt som antogs vid första behandlingen den 
26 oktober 2005 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om allmänna 
regler för gemenskapens finansiella stöd på området för transeuropeiska transport- och 
energinät och om ändring av rådets förordning (EG) nr 2236/952,

– med beaktande av parlamentets ståndpunkt som antogs vid andra behandlingen 
den 13 december 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om 
effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster och om upphävande av rådets 
direktiv 93/76/EEG3,

– med beaktande av parlamentets ståndpunkt som antogs vid andra behandlingen 
den 4 april 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om riktlinjer 
för transeuropeiska energinät och om upphävande av besluten nr 96/391/EG och 
nr 1229/2003/EG4,

– med beaktande av parlamentets ståndpunkt av den 18 maj 2006 om förslaget till rådets 
beslut om Europeiska gemenskapens ingående av fördraget om en energigemenskap5,

– med beaktande av parlamentets ståndpunkt av den  16 november 2005 om förslaget till 
rådets förordning om genomförande av protokoll nr 9 om kärnkraftverket Bohunice V1 i 
Slovakien, som bifogades Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, 
Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien6,

  
1 EUT C 320 E, 15.12.2005, s. 14.
2 Antagna texter från detta datum, P6_TA(2005)0403.
3 Antagna texter från detta datum, P6_TA(2005)0496.
4 Antagna texter från detta datum, P6_TA(2005)0118.
5 Antagna texter från detta datum, P6_TA(2005)0219.
6 Antagna texter från detta datum, P6_TA(2005)0429.
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– med beaktande av sin resolution av den 16 november 2005 om användningen av de 
ekonomiska resurserna för avveckling av kärnkraftverk1,

– med beaktande av parlamentets ståndpunkt av den 14 december 2004 om förslaget till 
rådets direktiv om en skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja 
och/eller petroleumprodukter (kodifierad version)2,

– med beaktande av parlamentets ståndpunkt som antogs vid första behandlingen den 
5 juli 2005 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att 
trygga elförsörjning och infrastrukturinvesteringar3,

– med beaktande av parlamentets ståndpunkt av den 5 juli 2006 om förslaget till rådets 
direktiv om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt 
kärnbränsle4,

– med beaktande av sin resolution av den 14 februari 2006 med rekommendationer till 
kommissionen om användning av förnybara energikällor för uppvärmning och 
nedkylning5,

– med beaktande av sin resolution av den 29 september 2005 om andelen förnybar energi i 
EU och förslag på konkreta åtgärder6.

– med beaktande av sin resolution av den 23 mars 2006 om tryggad energiförsörjning i 
Europeiska unionen7,

– med beaktande av sin resolution av den 1 juni 2006 om effektivare energiutnyttjande eller 
hur man kan göra mer med mindre – grönbok8,

– med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet den 23–24 
mars 2006 om Europeiska rådets stöd för grönboken om en energipolitik för Europa och 
den 15–16 juni 2006 om det gemensamma dokumentet från kommissionen och den höge 
representanten om energiförsörjningens externa aspekter,

– med beaktande av övervägandena vid den offentliga utfrågning som utskottet för 
industrifrågor, forskning och energi genomförde den 12 september 2006,

– med beaktande av fördraget om upprättande av en konstitution för Europa, enligt vilket 
energi är ett område där behörigheten delas med medlemsstaterna,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

  
1 Antagna texter från detta datum, P6_TA(2005)0432.
2 EUT C 226 E, 15.9.2005, s. 22.
3 EUT C 157 E, 6.7.2006, s. 61.
4 Antagna texter från detta datum, P6_TA(2005)0300.
5 Antagna texter från detta datum, P6_TA(2005)0058.
6 Antagna texter från detta datum, P6_TA(2005)0365.
7 Antagna texter från detta datum, P6_TA(2006)0110.
8 Antagna texter från detta datum, P6_TA(2006)0243.
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– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för utrikesfrågor, utskottet för utveckling, utskottet för 
internationell handel, utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet, utskottet för transport och turism och utskottet för regional 
utveckling (A6-.../2006):

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens grönbok om en europeisk strategi för en 
hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning men betonar att vi Europa måste 
inse att vi befinner oss i en helt ny energisituation som kräver att det utvecklas en 
europeisk energipolitik som så långt möjligt tillhandahåller ekonomiskt överkomlig energi 
från inhemska resurser och samtidigt skyddar miljön och bekämpar klimatförändringar. 
Parlamentet anser att energin bör tillhandahållas via öppna och rättvisa marknader som 
samtidigt dock återspeglar behovet av bibehållen konkurrenskraft i en global kontext.

Hållbarhet

Klimatförändringar

2. Europaparlamentet inser att klimatförändringarna orsakar allvarliga problem som kräver 
omedelbara EU-insatser och anser att huvudparten av EU:s energi senast år 2050 måste 
komma från kolfria resurser och att det därför måste fastställas en tydlig färdplan för att 
detta mål skall uppnås:

a) EU-ledarna bör under det kommande året enas om ett bindande koldioxidmål till 2020 
och ett vägledande koldioxidmål till 2050 i linje med målet om 2 grader.
Kommissionen bör föreslå en översyn av systemet för handel med utsläppsrätter 
(ETS), med bland annat fullständig försäljning av ETS-krediter från och 2012, varvid 
de pengar som kommer in skall gå till EU:s forskning och utveckling avseende energi 
och energieffektivitetsåtgärder.

b) ETS bör utvidgas till att gälla även internationellt och bör gälla i 20 år.

c) Ytterligare sektorer för tunga energiförbrukare, exempelvis luftfart och 
godstransporter, bör inkluderas i ETS efter en konsekvensbedömning.

d) Det bör lämnas in ett lagförslag som syftar till att förenkla den nuvarande metoden för 
ETS och göra den mer transparent.

Forskning och utveckling

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta fram en strategi för att samordna de 
nationella forskningsbudgeterna på EU-nivå utöver det sjunde ramprogrammet för 
forskning, teknisk utveckling och demonstration.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en energibesiktning av 
befintliga teknikplattformar.

5. Europaparlamentet begär att en del av energianslagen inom det sjunde ramprogrammet
skall gå till analyser av socialt och ekonomiskt beteende i anslutning till energi och att 
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dessa anslag skall kopplas till CIP-programmet och EIB.

Försörjningstrygghet

Energieffektivitet

6. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att göra energieffektivitet till en 
prioritering i EU, eftersom detta är den mest kostnadseffektiva metoden att minska 
energibehovet. Parlamentet kräver att gemenskapens direktiv på området genomförs i tid 
och att kommissionen genomför sina tidigare resolutioner i denna fråga. 

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionens ordförande att organisera och leda ett möte 
med de 30 största städerna i EU och att ta fram riktmärkningsinitiativ för att minska 
energiförbrukningen i urbana områden tillsammans med en strategi för stadsplanering. 
Parlamentet anser att krafttag bör tas för ökad elenergi via kombinerad kraft- värme- och 
kylproduktion och fjärrvärme.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att titta vidare på smart mätning och smarta 
avgifter.

9. Europaparlamentet förordar en övergång till de mest energieffektiva och renaste 
transportsätten, vilket skall åstadkommas främst genom nya lagstiftnings- och 
skatteinitiativ på nationell nivå, bland annat bindande lagstiftning inom bilindustrin. 
Vidare rekommenderar parlamentet att man utvecklar en strategi för att minska utsläppen 
från flygplan och fartyg.

Energimix

10. Europaparlamentet anser att en diversifiering av energikällorna kommer att bidra till att 
trygga försörjningen.

11. Europaparlamentet föreslår att EU fastställer en långsiktig och stabil politisk ram som ger 
investerarna tydliga riktlinjer om var marknaden bör investera. Parlamentet anser att 
denna ram bör innehålla ett EU-mål för energieffektivitet som åtminstone innebär en
tjugoprocentig förbättring till 2020, bindande sektorsmål för förnybara energikällor för att 
komma upp i 25 % förnybara energikällor inom primärenergin till 2020 och ett 
förutsägbart pris för koldioxid. Parlamentet anser vidare att det bör sättas upp ett 
vägledande mål på 50 % förnybara energikällor till 2040.

12. Europaparlamentet håller med om att det behövs en strategisk översyn av EU:s 
energipolitik som skall fungera som komplement till arbetet i det föreslagna 
energiförsörjningsobservatoriet, som inte bör vara ett oberoende organ, och att den 
strategiska översynen bland annat bör innefatta strategiska analyser av de problem som 
EU står inför inom energisektorn.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att använda den strategiska översynen av 
energipolitiken för att ta fram ett recept genom vilket medlemsstaterna kan analysera 
avvägningarna mellan olika policyalternativ med avseende på miljö, försörjningstrygghet, 
konkurrenskraft och skapande av arbetstillfällen och således minska riskerna. Parlamentet 
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uppmanar kommissionen att göra en ingående studie av de subsidier och kostnader som 
är förenade med alla energiresurser, inklusive en internalisering av externa kostnader.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla en systematisk strategi för 
produktion, distribution och förbrukning av biobränslen, i synnerhet sådana som används 
inom transport, och framhåller behovet av att införa bindande mål på detta område.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på medellång sikt beakta de fossila 
bränslenas viktiga roll och kräver att kommissionen skall göra ytterligare studier om en 
minskning av deras kolintensitet och uppmuntra en vidareutveckling av en ekonomisk 
metod för avskiljning och lagring av koldioxid när det gäller kol, gas och olja. 
Parlamentet vill att det senast 2020 finns tio fungerande storskaliga 
demonstrationsanläggningar i EU.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att leda om de transeuropeiska energinäten, 
så att förnybara energikällor får rättvis tillgång till kraftnäten. Parlamentet anser att 
kustnära vindkraftverk först bör integreras i ett lokalt nät och så småningom i det 
transeuropeiska energinätet.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en flexiblare tolkning av de fördelar 
för allmänheten som EU:s miljölagar kan innebära, där utveckling på energiområdet kan 
medföra koldioxidbesparingar.

18. Europaparlamentet accepterar att kärnenergi alltjämt är ett kontroversiellt område och att 
alla beslut om dess utveckling kommer att ligga kvar under medlemsstaternas behörighet.

Externa aspekter

19. Europaparlamentet anser att en strukturerad debatt om hur EU skall tala med en röst till 
tredjeländer kommer att öka EU:s möjligheter att förhandla med energiproducerande och 
energiförbrukande länder och att det i sådana förhandlingar även skall finnas en hög 
representant för energifrågor.

20. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inom ramen för ett förbättrat 
samarbete med EU-institutionerna fastställa en förteckning över prioriterade områden där 
de nått enighet om den externa energipolitiken, bland annat avseende 
klimatförändringsmål, energieffektivitets- och energibesparingsmål, utveckling av 
förnybar teknik, mänskliga rättigheter samt social dialog.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta mycket allvarligt 
på den reella risken för ett underskott i gasleveranserna från Ryssland efter 2010 
beroende på bristande investeringar och alltför stort svinn och energislöseri på den ryska 
inhemska marknaden. Europaparlamentet vill att medlemsstaterna inser att de 
investeringar som krävs knappast kommer att bli verklighet utan större 
investeringssäkerhet, något som endast kan garanteras genom en ratificering av 
energistadgefördraget.
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Inre marknad för energi och konkurrenskraft

22. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta hänsyn till att den nuvarande 
modellen för EU:s energimarknad inte fungerar och att vi inte enbart kan förlita oss på 
marknadsdrivna lösningar för att möta den nya verkligheten på energiområdet. 
Parlamentet anser att det behövs en tydlig politisk ram för att uppnå en hög grad av 
energioberoende, långsiktig stabilitet, effektivitet, miljökänslighet och 
försörjningstrygghet. Vidare anser parlamentet att regeringarnas, lagstiftarnas och 
marknadsaktörernas ansvar måste definieras bättre för att marknaden skall kunna fungera 
ordentligt.

23. Europaparlamentet lyckönskar kommissionen till genomgången av energisektorn och 
uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att se till att lagstiftningen efterlevs, bland 
annat genom böter mot företag som bryter mot konkurrenslagarna.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stämma medlemsstater som otillbörligen 
skyddar sina nationella storföretag på energiområdet eller försöker förhindra fusioner och 
uppköp.

25. Europaparlamentet anser att energipolitikens särart bör beaktas i konkurrenspolitiken och 
i lagstiftningsåtgärder och strävanden som syftar till en bättre efterlevnad av den inre 
marknadens bestämmelser.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder mot företag med 
långvariga kontrakt som de tagit över från tidigare monopolföretag och som sluter 
marknaderna och är oförenliga med bestämmelserna i EG-fördraget.

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta ytterligare åtgärder mot 
koncentrationer uppströms på energimarknaden.

28. Europaparlamentet föreslår att medlemsstaternas lagstiftare skall få kraftigt ökade 
befogenheter, eventuellt via införandet av gemensamma bestämmelser om transparens 
och avslöjande, bindande minimiriktlinjer om oberoende, tillsättningsförfarande för 
lagstiftare, transparens och ansvarsutkrävande. Parlamentet anser att de nationella 
energilagstiftarna bör fungera som rådgivare till medlemsstaternas 
konkurrensmyndigheter, se till att energiföretagen har en lagfäst skyldighet att ge råd om 
energibesparingar till kunderna och fastställa ett minimikrav för investeringar.

29. Europaparlamentet kräver att medlemsstaterna beviljar sina nationella lagstiftare 
befogenheter som beslutats på EU-nivå och som ger dem det redskap de behöver för att 
kunna åstadkomma resultat i fråga om gränsöverskridande el- och gasöverföring, bland 
annat genom icke-diskriminerande nättillträde, överföringsavgifter, kapacitetstilldelning, 
hantering av kapacitetsbegränsningar, anskaffande och nätdrift, samt en tydlig tidtabell 
för anbud på energimarknaden. Om detta inte har blivit verklighet inom två år anser 
parlamentet att kommissionen bör verka för en europeisk lagstiftare för 
gränsöverskridande energiförbindelser.

30. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa lagstiftning för att se till att 
medlemsstaterna inom en fyraårsperiod fattar beslut om huruvida byggnadstillstånd skall 
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beviljas vid gränser. Om inget negativt svar inkommit vid utgången av denna period skall 
byggnadstillstånd anses ha beviljats.

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att prioritera inrättandet av en 
välfungerande regional elmarknad senast 2008 och att fastställa ytterligare ett datum för 
inrättandet av en inre europeisk energimarknad och ett europeiskt nät.

32. Europaparlamentet kräver att kommissionen lägger fram ett tredje förslagspaket för att till 
fullo utveckla el- och gasmarknadens potential. Detta bör bland annat innefatta 
fullständig åtskillnad beträffande ägandet av energinäten.

33. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att åstadkomma resultat i fråga om rättslig 
åtskillnad och att uppfylla villkoren i både el- och gasdirektiven.

34. Europaparlamentet anser att kommissionen bör lägga fram en övergripande gasstrategi 
som tar upp behovet av att minska gasförbrukningen, diversifieringen av försörjningen, 
en förbättrad gasinfrastruktur samt vissa medlemsstaters behov av att vända gasflödena 
och ta tag i frågan om lagring.

Energifattigdom och konsumenträttigheter

35. Europaparlamentet anser att konsumenterna måste sättas i centrum för all framtida 
energipolitik och att energifattigdom bör bli ett tydligare inslag i kommissionens förslag.

36. Europaparlamentet uppmanar generaldirektoratet för energi och transport att utvärdera 
medlemsstaternas planer för strukturfonderna med avseende på deras kapacitet och 
föresats att ta tag i energifrågor.

37. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaternas energilagstiftare att se till att 
skyldigheter att tillhandahålla universella tjänster respekteras, med fokus på utsatta och 
fattiga konsumenter, som bör erbjudas nedsatta avgifter eller stöd.

38. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inrätta en konsumentombudsman på 
energiområdet, vars uppgift bland annat skall vara att se till att konsumenterna har 
obehindrad tillgång till uppgifter om pris och valmöjligheter, lätt kan byta 
energileverantör och systematiskt har tillgång till lagstiftarna i varje medlemsstat.

°

°           °

39. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.


