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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om den europeiska strategiska planen för energiteknik
(2008/2005(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande ”En europeisk strategisk plan för 
energiteknik (SET-planen): Mot en framtid med låga koldioxidutsläpp” 
(KOM(2007)0723),

– med beaktande av den fullständiga konsekvensbedömning som åtföljer det ovannämnda 
meddelandet (SEK(2007)1508),

 med beaktande av kommissionens meddelande ”Mot 20–20 till 2020: Europas möjligheter 
i samband med klimatförändringarna” (KOM(2008)0030),

 med beaktande av konsekvensbedömningen av paketet med genomförandebestämmelser 
för EU:s mål i fråga om klimatförändringar och förnybar energi fram till 2020 
(SEK(2008)0085),

 med beaktande av kommissionens meddelande ”Stöd till tidig demonstration av hållbar 
energiutvinning från fossila bränslen” (KOM(2008)0013),

 med beaktande av kommissionens meddelande ”En energipolitik för Europa”
(KOM(2007)0001),

 med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av 
användningen av förnybar energi (KOM(2008)0019),

 med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 
direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapens system för handel 
med utsläppsrätter för växthusgaser (KOM(2008)0016),

 med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om geologisk 
lagring av koldioxid och ändring av rådets direktiv 85/337/EEG, 96/61/EG, 
direktiv 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG och förordning (EG) 
nr 1013/2006 (KOM(2008)0018),

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av 
den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet 
inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013)1,

 med beaktande av rådets beslut 2006/976/Euratom av den 19 december 2006 om det 
särskilda programmet för genomförande av sjunde ramprogrammet (2007–2011) för 

                                               
1 EUT L 412, 30.12.2006, s. 1.
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Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och 
utbildning på kärnenergiområdet1,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut (EG) nr 1639/2006 av 
den 24 oktober 2006 om att upprätta ett ramprogram för konkurrenskraft och innovation 
(2007–2013)2,

 med beaktande av förslaget till rådets förordning om bildandet av det gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas (KOM(2007)0571),

 med beaktande av sin resolution av den 25 september 2007 om en färdplan för förnybar 
energi i Europa3,

 med beaktande av sin resolution av den 31 januari 2008 om en handlingsplan för 
energieffektivitet: att förverkliga möjligheterna4,

 med beaktande av sin resolution av den 13 mars 2008 om den globala fonden för 
energieffektivitet och förnybar energi5,

 med beaktande av sin ståndpunkt av den 11 mars 2008 om Europeiska institutet för 
innovation och teknik6,

 med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Bryssel 
den 8–9 mars 2007,

 med beaktande av slutsatserna från rådets möte (transport, telekommunikation och energi)
den 28 februari 2008 om den europeiska strategiska planen för energiteknik,

 med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Bryssel 
den 13–14 mars 2008,

 med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och av följande skäl:

A. Europaparlamentet, rådet och kommissionen har vid flera tillfällen betonat att hantering 
av klimatförändringarna, förbättring av energitryggheten och en konkurrenskraftig 
ekonomi är prioriterade frågor för EU.

B. Hotet från klimatförändringarna fortsätter att växa och partsmötena COP14 i Poznan och 
COP15 i Köpenhamn kommer att vara avgörande för att åstadkomma ett internationellt 
avtal om klimatförändringar som kan ersätta Kyotoprotokollet.

                                               
1 EUT L 400, 30.12.2006, s. 404.
2 EUT L 310, 9.11.2006, s. 15.
3 Antagna texter, P6_TA(2007)0406.
4 Antagna texter, P6_TA(2008)0033.
5 Antagna texter, P6_TA(2008)0096.
6 Antagna texter, P6_TA(2008)0081.
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C. EU:s beroende av importerade fossila bränslen kan öka till 65 procent av den totala 
förbrukningen fram till 2030.

D. Kommissionen har uppskattat att det kommer att kosta EU 70 miljarder euro per år till 
2020 att genomföra EU:s mål för minskade utsläpp av växthusgaser och förnybara 
energikällor.

E. I det sjunde ramprogrammet anslås endast 2,3 miljarder euro till energiforskning under 
den sjuåriga programperioden.

F. De offentliga och privata energiforskningsbudgetarna inom EU har minskat avsevärt 
sedan 1980-talet.

Behovet av en strategisk plan för energiteknik

1. Europaparlamentet välkomnar den europeiska strategiska planen för energiteknik (SET) 
och anser att en europeisk energipolitik är avgörande för att uppnå EU:s energi- och 
klimatförändringsmål för 2020. 

2. Europaparlamentet betonar att EU måste uppfylla sina mål i fråga om minskade utsläpp av 
växthusgaser och om förnybar energi och samtidigt upprätthålla en konkurrenskraftig 
ekonomi. Parlamentet anser att det måste utvecklas billig energiteknik med låga 
koldioxidutsläpp för att minska kostnaderna för att utsläppsminskning och skapa nya 
marknader för EU:s industri.

3. Europaparlamentet menar att det också krävs ny teknik för att underlätta diversifieringen 
av energikällor och tillhandahålla renare metoder för att använda inhemska resurser i syfte 
att öka energiförsörjningstryggheten. Parlamentet uppmanar kommissionen att göra en 
utvärdering av EU:s energiresurser för att förbättra exploateringen, bl.a. genom ny teknik.

4. Europaparlamentet anser att SET-planen bör stödja verksamhet som främjar allmänhetens 
acceptans av ny energiteknik.

5. Europaparlamentet anser att billigare och effektivare teknik med låga koldioxidutsläpp är 
avgörande för att ett nytt internationellt avtal klimatförändringsavtal som kan ersätta 
Kyotoprotokollet ska kunna utarbetas.

Samordning och strategisk planering

6. Europaparlamentet betonar behovet av att öka samordningen av strategisk energiteknik på 
olika nivåer och mellan olika parter. Parlamentet betonar vikten av att undvika onödig 
byråkrati och skapa enkelhet och tydlighet när samordningen förbättras, exempelvis
genom Europeiska gemenskapens styrgrupp och den europeiska alliansen för 
energiforskning.

7. Europaparlamentet konstaterar att de instrument som har utvecklats inom ramprogrammen 
(ERA-NET, NoE, ETP) kan användas för att stödja det europeiska informationssystemet 
för energiteknik. 
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8. Europaparlamentet betonar att det är av avgörande betydelse att samordningen förbättras 
även med tredjeländer, såväl med utvecklade ekonomier som med utvecklings- och
tillväxtekonomier. 

9. Europaparlamentet påpekar risken för att nya initiativ dubblerar varandra och uppmanar 
kommissionen att överväga hur de nya europeiska näringslivsinitiativen kommer att passa 
ihop med de befintliga programmen, inklusive det sjunde ramprogrammet, och särskilt 
med de gemensamma teknikinitiativ som inrättats inom ramen för det 
sjunde ramprogrammet, ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation och 
Europeiska institutet för innovation och teknik.

10. Europaparlamentet anser att de transeuropeiska energinäten har en grundläggande roll i 
EU:s strategiska energipolitik.

Europeiska näringslivsinitiativ

11. Europaparlamentet framhåller att stödet till teknik med låga koldioxidutsläpp för 
demonstrations- och kommersialiseringsfasen måste ökas snarast och välkomnar därför de 
föreslagna europeiska näringslivsinitiativen. Parlamentet betonar dock att det också krävs 
ett ökat stöd till FoU i fråga om teknik som kommer att behövas på längre sikt.

12. Europaparlamentet anser att de europeiska näringslivsinitiativen bör inriktas på de 
områden som har störst potential att bidra till att uppnå EU:s mål i fråga om 
klimatförändringarna och om förnybar energi till 2020 samt att bidra till lägre kostnader 
och marknadsintroduktion på längre sikt. 

13. Europaparlamentet stöder förslaget att europeiska näringslivsinitiativ ska genomföras på 
olika sätt beroende på hur tekniken ser ut och anser att den typen av flexibilitet skulle göra 
det möjligt att inrätta strategiska allianser mellan medlemsstater, lokala och regionala 
myndigheter, forskningscenter och den privata sektorn för att utveckla en viss teknik. 
Parlamentet uppmanar dessa organ att skyndsamt utveckla förslag till europeiska 
näringslivsinitiativ tillsammans.

14. Europaparlamentet stöder helhjärtat förslaget till europeiska näringslivsinitiativ i fråga om 
vindkraft, solkraft, bioenergi, avskiljning, transport och lagring av koldioxid, elnät och 
fissionsteknik.

15. Europaparlamentet anser att energieffektivitet bör lyftas fram mer i SET-planen eftersom 
detta område har störst potential när det gäller kostnadseffektiva utsläppsminskningar på 
medellång sikt. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga till energieffektiv teknik, 
inklusive kraftvärme och polygenerering, till de områden som omfattas av europeiska 
näringslivsinitiativ.

16. Europaparlamentet anser att utvecklingen av tekniken för att avskilja och lagra koldioxid 
kommer att få avgörande betydelse för att möta klimatförändringarna och uppmanar 
kommissionen att ta med de tolv föreslagna demonstrationsprojekten för avskiljning och 
lagring av koldioxid (EU:s huvudprogram) bland de europeiska näringslivsinitiativen.
Stödet till ren kolteknik kommer att göra det enklare och billigare att börja använda teknik 
för att avskilja och lagra koldioxid.
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17. Europaparlamentet konstaterar att det är viktigt att utveckla transportteknik med låga 
koldioxidutsläpp och uppmanar kommissionen att utvärdera och förbättra stödet till sådan 
teknik.

Finansiering

18. Europaparlamentet ser fram emot kommissionens föreslagna meddelande om finansiering 
av ny teknik med låga koldioxidutsläpp och beklagar att detta meddelande inte 
offentliggjordes samtidigt med SET-planen.

19. Europaparlamentet betonar att SET-planen inte bör finansieras genom omfördelning av 
medel som redan har anslagits till energi inom ramen för det sjunde ramprogrammet och 
ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation. 

20. Med tanke på hur angelägna klimatförändrings- och energifrågorna är anser 
Europaparlamentet att det bör anslås betydande extra resurser från EU för teknik med låga 
koldioxidutsläpp och att dessa bör utnyttjas snarast för att kunna bidra till att uppfylla 
EU:s mål till 2020.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast se till att det finns tillräcklig 
finansiering och stöd för FoU, demonstration och kommersialisering av ny teknik med 
låga koldioxidutsläpp så att det från och med 2009 anslås minst 2 miljarder euro per år ur 
EU:s budget till stöd för denna teknik, oberoende av det sjunde ramprogrammet och 
ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation. Dessutom uppmanar parlamentet 
kommissionen att föreslå ytterligare finansiering vid halvtidsöversynen av 
finansieringsramen 2007–2013. 

22. Europaparlamentet konstaterar att finansieringen måste utnyttjas i partnerskap med 
näringslivet för att dra fördel av privata investeringar i teknik med låga koldioxidutsläpp. 
Parlamentet betonar att det krävs en tydlig långsiktig vision och finansieringsram med 
stöd från finansiella institutioner som Europeiska investeringsbanken (EIB) för att ge 
partner inom den privata sektorn tillräckligt stor trygghet för att göra investeringar. Små 
och medelstora företag måste också involveras, särskilt i teknik för fjärrenergisystem.

23. Europaparlamentet konstaterar att enligt den föreslagna revideringen av EU:s system för 
handel med utsläppsrätter kommer auktionsintäkter att vara en viktig källa till finansiering 
av teknik med låga koldioxidutsläpp. Företag som redan påverkas av handeln med 
utsläppsrätter bör få delta i beslutet om hur dessa medel används.

°

°         °

24. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas parlament.
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MOTIVERING

Det behövs ny teknik

Den 23 januari 2008 lanserade Europeiska kommissionen ett paket med förslag vars syfte var 
att uppfylla de två huvudmål som Europeiska rådet kom överens om vid sitt möte 2007, dvs.
 att EU:s utsläpp av växthusgaser ska minskas med minst 20 procent till 2020,
 att förnybar energi ska stå för 20 procent av EU:s energiförbrukning senast 2020.

Dessa mål är ett viktigt bidrag till de globala insatserna för att möta klimatförändringarna. Om 
vi efter 2020 ska kunna uppfylla EU:s mål att begränsa den globala uppvärmningen till 2 oC 
kommer det troligen att krävas en utsläppsminskning på 60–80 procent inom EU fram till 
2050. För att kunna åstadkomma dessa minskningar måste ett pris på koldioxid införas via 
EU:s system för handel med utsläppsrätter, något som är ett verkligt banbrytande koncept för 
vår ekonomi.

EU måste uppfylla dessa mål på ett sätt som garanterar att ekonomin förblir 
konkurrenskraftig. Kommissionen beräknar att kostnaderna för att uppfylla EU:s mål kommer 
att uppgå till 0,45 procent av BNP, eller cirka 70 miljarder euro per år till 2020. 

Vid sidan av problemet med klimatförändringarna har vi problemet med att upprätthålla 
EU:s energiförsörjningstrygghet samtidigt som beroendet av importerad energi förväntas öka 
och uppgå till 65 procent 2030. Beroendet av importerad gas förväntas öka till 84 procent av 
försörjningen fram till 2030. 

För att möta båda dessa utmaningar – miljön och försörjningstryggheten – och samtidigt 
bevara EU:s globala konkurrenskraft måste utveckling och användning av ny energiteknik få 
spela en avgörande roll:

 För det första krävs ny teknik för att se till att EU uppfyller sina mål för 
utsläppsminskningarna till lägsta möjliga kostnader. Eftersom EU är ledande när det gäller 
att vidta åtgärder i fråga om klimatförändringarna bör vi också försöka utnyttja denna 
position genom att se till att företagen i EU leder utvecklingen av nya billiga teknikslag
och tjänster med låga koldioxidutsläpp. Förnyarna behöver starka incitament för att bryta 
igenom den teknik som används i dag.

 För det andra krävs ny teknik globalt. EU, som står för omkring 14 procent av de globala 
utsläppen av växthusgaser, kan inte ta itu med klimatförändringarna på egen hand. De 
utsläppsökningar som väntas följa av tillväxten i stora tillväxtekonomier som Kina och 
Indien är oroväckande. Indiens energibehov förväntas t.ex. fördubblas fram till 2020. Vi 
måste ha ett nära samarbete med dessa länder för att hjälpa dem att införa teknik som 
tillåter dem att uppnå sina tillväxtmål och samtidigt minimera utsläppen.

 Slutligen kommer ny teknik som förnybar energi och avskiljning och lagring av koldioxid 
(CCS), effektivare energiframställning och energibesparande åtgärder hos slutanvändare 
(särskilt hos den energiintensiva industrin) ha stor betydelse för energisäkerheten – t.ex. 
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genom att ge EU nya metoder för att utnyttja inhemska energikällor utan att öka 
utsläppen. Vi behöver ta fram en mycket tydligare bild av vilka inhemska energikällor 
som EU har och hur de skulle kunna utnyttjas bättre med ny teknik. 

De nuvarande investeringarna i energiteknik räcker inte

Rent generellt – och detta visas tydligt i SET-planen – gör EU inte tillräckligt, varken inom 
den offentliga eller inom den privata sektorn, när det gäller investeringar i ny energiteknik. 
Forskningsbudgetarna har minskat sedan 1980-talet. EU:s forskningsbudgetar har inte tagit 
tillräckligt stor hänsyn till de svårigheter som våra mål på medellång och lång sikt innebär och 
de avspeglar inte den prioritering av klimatförändringarna som kommissionen, rådet och 
parlamentet upprepade gånger har gett uttryck för. 

Inom ramen för det sjunde ramprogrammet avsätter EU nu en bråkdel av vad 2020-målen 
kommer att kosta till energiforskning (2,3 miljarder euro jämfört med upp till 
700 miljarder euro). Det går inte att genomföra SET-planen med de små medel som finns att 
tillgå inom det sjunde ramprogrammet eller genom att endast stödja frivilliga åtaganden från 
näringslivet, medlemsstaterna, lokala och regionala myndigheter och finansiella institutioner. 
Om vi vill att dessa organ ska anslå mer resurser måste vi börja med att anslå mer resurser på 
EU-nivå.

Det finns alltså goda skäl för att öka stödet till energiteknik på EU-nivå avsevärt. Att höja 
budgeten för energiforskning, demonstration och kommersialisering med ytterligare 
10 miljarder euro fram till utgången av finansieringsramen 2007–2013 skulle vara ett ganska 
blygsamt tillskott under omständigheterna.

Framför allt saknas det finansiering i demonstrations- och kommersialiseringsfasen för ny 
teknik. Detta är särskilt viktigt för utvecklingen av den teknik som krävs för att förverkliga 
EU:s 2020-mål. Men det kommer sannolikt också att krävas ökade investeringar i forskning 
som är avgörande för utvecklingen av teknik inför 2030 och därefter, varför det är viktigt att 
också öka finansieringen av energiprioriteringarna i ramprogrammen.

Detta är en brådskande fråga. I förhållande till ledtiderna för demonstration och 
kommersialisering av ny teknik ligger 2020 inte långt borta. Det krävs nya investeringar 
omedelbart om de ska få någon effekt sett ur det här tidsperspektivet och om vi verkligen vill 
hjälpa vår energiindustri och hela EU:s ekonomi.

Det är olyckligt att EU:s budgetprocess inte är i fas med SET-planen. Men kommissionen 
borde undersöka möjligheterna att sätta in ytterligare resurser. Halvtidsöversynen ger också 
en viktig möjlighet att föreslå ny finansiering, och det bör kommissionen göra.

Denna ökade finansiering på EU-nivå kan inte ersätta finansieringen inom den offentliga eller 
privata sektorn. Det bör utformas finansieringsmekanismer som kan utnyttja och samla 
finansiering från såväl privata som andra källor. EU:s finansiering bör också fungera parallellt 
med marknadsinstrument som produktnormer och handel med utsläppsrätter. Men en ökad 
finansiering på EU-nivå kommer att stärka viljan hos offentliga myndigheter och den privata 
sektorn att arbeta tillsammans och att investera. 
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I detta avseende är de föreslagna europeiska näringslivsinitiativen viktiga. Kommissionen har 
föreslagit att dessa initiativ ska genomföras på olika sätt beroende på behoven för den aktuella 
tekniken eller sektorn. Detta bör vara en nedifrån och upp-process som drivs av förslag från 
näringslivet, berörda medlemsstater, lokala och regionala myndigheter och/eller 
forskningscenter, där möjligheten till EU-finansiering fungerar som en viktig katalysator. På 
så sätt kommer dessa förslag att bilda grunden för strategiska allianser mellan dessa organ och 
för en mekanism där finansiella bidrag kan samlas och styras i olika riktningar. 

Det befintliga stödet är splittrat och behöver samordnas bättre

I SET-planen konstateras också att det befintliga stödet är splittrat och behöver samordnas 
bättre. Europeiska gemenskapens nya styrgrupp för medlemsstaterna och den nya europeiska 
alliansen för energiforskning för nationella forskningsinstitut är välkomna initiativ. Det är 
också av avgörande betydelse att det tas fram ny information om teknikutveckling och 
kapacitet så att alla partner arbetar utifrån samma förutsättningar och med liknande 
prioriteringar. Detta är det första område inom den kunskapsbaserade ekonomin där 
information och verksamhet i samband med FoU, demonstration och kommersialisering 
kommer att samordnas på EU-nivå. Resultatet av denna samordning är i hög grad beroende av 
att en gemensam energimarknad och en gemensam energipolitik utvecklas inom EU.

Det är mycket viktigt att se till att de nya initiativ som inleds genom SET-planen minskar –
inte ökar – splittringen. Dessa nya initiativ, t.ex. de europeiska näringslivsinitiativen, bör i 
största möjliga utsträckning skapa nära kopplingar till befintliga initiativ (t.ex. inom sjunde 
ramprogrammet) och minimera dubbelarbete.

Det är också mycket viktigt att SET-planen förbättrar samarbetet mellan tredjeländer och inte 
bara mellan medlemsstater. Klimatförändringarna är en global fråga och EU kan ha nytta av 
att knyta an till de stora forskningsinsatser som görs i andra länder, däribland Förenta staterna. 
Om vi ska kunna motverka klimatförändringarna måste den nya tekniken dessutom användas 
där den kan få störst effekt – exempelvis kanske avskiljning och lagring av koldioxid behöver 
användas i Kina och Indien.

Behovet av att utveckla transeuropeiska energinät är uppenbart och behöver inte diskuteras 
ytterligare.

Tekniska prioriteringar måste övervägas noggrant

När kommissionen fastställde de tekniska prioriteringarna för SET-planen och de europeiska 
näringslivsinitiativen tog den med rätta hänsyn till den strategiska dagordning som fastställdes 
i samband med de europeiska teknikplattformarna. Föredraganden stöder i stort sett valen av 
tekniska prioriteringar. Det finns emellertid vissa nyckelområden som SET-planen skulle 
kunna lyfta fram i högre grad:

 För det första har avsaknaden av fokus på effektiv energiframställning, 
kraftvärmeproduktion och polygenerering, energibesparande åtgärder hos slutanvändaren 
och energieffektivitet hos industrin gett upphov till många kommentarer. Det verkar 
underligt att det område som har den största kostnadseffektiva potentialen inte ingår i 
förteckningen över europeiska näringslivsinitiativ.
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 För det andra är kopplingen mellan SET-planen och EU:s viktiga åtaganden att genomföra 
tolv huvudprogram för att demonstrera avskiljning och lagring av koldioxid otydlig. 
Avskiljning och lagring av koldioxid kan vara avgörande både för de globala 
klimatförändringarna och för möjligheten att utnyttja EU:s inhemska energiresurser. Det 
är alltså ytterst angeläget att underlätta dessa demonstrationsprojekt. Det verkar logiskt att 
låta dessa demonstrationsprojekt ingå bland de europeiska näringslivsinitiativen, särskilt 
under övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp vid användning av fossila 
bränslen.

 För det tredje borde allmänhetens acceptans ha betonats mer i SET-planen. Om ny teknik 
ska införas måste allmänheten acceptera den. Denna fråga påverkar alla de viktiga 
försörjningsteknikerna, men framför allt kärnkraften. Behovet av bättre information och 
större delaktighet för allmänheten måste beaktas såväl inom den nya styrgruppen och 
alliansen för energiforskning som i de enskilda näringslivsinitiativen.
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