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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030

(2013/2135(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens grönbok En ram för klimat- och energipolitiken fram 
till 2030 (COM(2013)0169),

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 191, 
192 och 194,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 994/2010 av 
den 20 oktober 2010 om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EG av 
den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, 

– med beaktande av kommissionens vitbok Färdplan för ett gemensamt europeiskt 
transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem
(COM(2011)0144) och Europaparlamentets resolution av den 15 december 2011 om 
färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och 
resurseffektivt transportsystem1,

– med beaktande av kommissionens meddelande Färdplan för ett konkurrenskraftigt 
utsläppssnålt samhälle 2050 (COM(2011)0112 och Europaparlamentets resolution av den 
15 mars 2012 om en färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 20502,

– med beaktande av kommissionens meddelande Färdplan för ett resurseffektivt Europa
(COM(2011)0571) och Europaparlamentets resolution av den 24 maj 2012 om ett 
resurseffektivt Europa3,

– med beaktande av sin resolution av den 21 november 2012 om miljöpåverkan av 
utvinning av skiffergas och skifferolja4,

– med beaktande av sin resolution av den 21 november 2012 om industriella, energimässiga 
och andra aspekter på skiffergas och skifferolja5,

– med beaktande av sin resolution av den 22 november 2012 om 
klimatförändringskonferensen i Doha, Qatar (COP 18)6,

– med beaktande av kommissionens meddelande Energifärdplan för 2050
(COM(2011)0885) och Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2013 om 

                                               
1 Antagna texter, 15.12.2011, P7_TA(2011)0584.
2 Antagna texter, 15.3.2012, P7_TA(2012)0086.
3 Antagna texter, 24.5.2012, P7_TA(2012)0223.
4 Antagna texter, 21.11.2012, P7_TA(2012)0443.
5 Antagna texter, 21.11.2012, P7_TA(2012)0444.
6 Antagna texter, 22.11.2012, P7_TA(2012)0452.



PE521.547v01-00 4/9 PR\1005979SV.doc

SV

energifärdplanen för 2050, en framtid med energi1,

– med beaktande av kommissionens meddelande Förnybar energi: en viktig faktor på den 
europeiska energimarknaden (COM(2012)0271 och Europaparlamentets resolution av den 
21 maj 2013 om aktuella utmaningar och möjligheter för förnybar energi på den 
europeiska inre marknaden för energi2,

– med beaktande av kommissionens meddelande För en välfungerande inre marknad för 
energi (COM(2012)0663) och Europaparlamentets resolution av den 10 september 2012
om en välfungerande inre marknad för energi3,

– med beaktande av kommissionens rapport Tillståndet för den europeiska 
koldioxidmarknaden 2012 (COM(2012)0652),

– med beaktande av kommissionens meddelande En EU-strategi för klimatanpassning
(COM(2013)0216),

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av de gemensamma överläggningar som hållits av utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för industrifrågor, forskning och energi i 
enlighet med artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från utskottet för 
utveckling och utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7-0000/2013), och av 
följande skäl:

A. Försörjningstryggheten, konkurrenskraften och klimatmålen är av yttersta vikt för EU. De 
är oupplösligt förbundna med varandra och måste åtgärdas och behandlas på jämlik grund.

B. Detta erkänns i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), där det 
föreskrivs att målen för unionens politik på energiområdet ska vara att garantera att 
energimarknaden fungerar samt energiförsörjningen, energieffektivitet, energibesparingar, 
förnybara energikällor och sammankopplad energinät.

C. Vid toppmötet i Köpenhamn 2009 gick det internationella samfundet in för att den globala 
uppvärmningen under 2000-talet skulle begränsas till 2 °C.

D. Sifferuppgifter från Eurostat visar att EU mellan 1990 och 2011 minskat sina 
koldioxidutsläpp med 16,97 procent och är på god väg att uppnå sitt mål för 2020 i detta 
hänseende.

E. Enligt uppskattningar från Internationella energiorganet (IEA) svarar EU för endast 
11 procent av världens växthusgasutsläpp och denna andel kommer att sjunka i framtiden. 
Därav följer att EU, fastän dess kapacitet att med hjälp av ensidigt vidtagna åtgärder få 
ned utsläppen runtom i världen är begränsad, likväl har en viktig funktion att fylla, 

                                               
1 Antagna texter, 14.3.2013, P7_TA(2013)0088.
2 Antagna texter, 21.5.2013, P7_TA(2013)0201.
3 Antagna texter, 10.9.2013, P7_TA(2013)0344.
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framför allt när det gäller att uppnå ett bindande avtal i Paris 2015, och därför måste EU 
utforma en klar ståndpunkt.

F. Investerarna och näringslivet behöver en tydlig och långsiktig ram för EU:s klimat- och 
energipolitik, med högre nivåer av säkerhet för att uppmuntra till privata investeringar på 
lång sikt och minska de risker som är förknippade med detta.

G. I kommissionens meddelande Energifärdplan för 2050 står det att energieffektivitet, 
förnybara energikällor och energiinfrastrukturer är no regrets-alternativ och att hänsyn bör 
tas till en lämplig politik och lämpliga instrument för att främja Europas konkurrenskraft.

H. Under 2011 lade EU ned 573 miljarder euro på import av fossila bränslen och dess 
beroende av importerad energi förväntas stiga.

I. Undersökningar ger vid handen att en uppgradering av näten är det bästa sättet att 
förbättra den inre marknaden, minska energikostnaderna och förbättra näringslivets 
konkurrenskraft.

Mål

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens grönbok om en ram för klimat- och 
energipolitiken fram till 2030 och förväntar sig att Europeiska rådet ska bemöta dessa 
frågor med realistiska men ambitiösa svar.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att använda ett mångsidigt tillvägagångssätt, 
där ändamålsenligheten och kostnadseffektiviteten bör förstärkas med hjälp av en 
samordnad och samstämd politik som i lika måtto behandlar sådana frågor som 
konkurrenskraft, energitrygghet och klimatmål (såsom minskade växthusgasutsläpp, 
förnybara energikällor och energieffektivitet). 

3. Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att fortsätta med de framsteg som gjorts på 
EU-nivå och fastställa ambitiösa men realistiska mål för EU:s politik 2030, där det tas 
hänsyn till de ekonomiska, sociala, miljörelaterade, internationella och tekniska 
sammanhangen, och införa en tydlig, stabil, långsiktig och kostnadseffektiv ram för 
näringslivet och investerarna.

4. Europaparlamentet anser att stödsystemen, ifall de användes bättre, skulle kunna ge 
lämpliga incitament till utvecklingen av förnybara energikällor och energieffektivitet. 
Parlamentet anser att kommissionen har en viktig vägledande roll i detta hänseende.

5. Europaparlamentet konstaterar att somliga förnybara energikällor numera bör anses vara 
mogna energikällor och att subventionerna till dem därför bör utfasas i tidsordning så att 
dessa medel kan omfördelas, dels till program för forskning och utveckling och dels till 
förnybara energikällor som ännu inte blivit kostnadseffektiva. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka hur prioriterad utleverans av energi från förnybara källor 
påverkar energikostnaderna överlag.

6. Europaparlamentet betonar att ökad energieffektivitet och större energibesparingar 
kommer att bli väsentliga för utfasningen av fossila bränslen inom energisektorn.
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7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla bättre metoder och verktyg för 
beräkningen och övervakningen av framsteg, något som skulle kunna bidra till att EU tar 
ett mera konsekvent grepp på frågan om energieffektivitet. Parlamentet anser att det bör 
göras mer för att hjälpa näringslivet i EU med att ytterligare minska sin energiintensitet.

8. Europaparlamentet anser att EU:s system för handel med utsläppsrätter bildar en av 
hörnstenarna i EU:s klimat- och energipaket och att systemet därför bäst bör kunna fylla 
sin huvudsakliga funktion, nämligen att minska växthusgasutsläppen och ge ett effektivt 
gensvar på ekonomiska lågkonjunkturer och högkonjunkturer. Parlamentet påminner om 
att EU:s system för handel med utsläppsrätter i första hand finns till för att minska 
växthusgasutsläppen och inte för att ge investerarna tillräckligt med incitament för 
investeringar i teknik med låga koldioxidutsläpp, eftersom detta måste ses endast som 
något som kommer i andra hand och inte tas som en grund för en utvärdering av om 
systemet fungerar som det var avsett.

9. Europaparlamentet konstaterar att EU behöver en övergripande politisk ram för 2030 som 
uppmuntrar till investeringar i utfasning på lång sikt av fossila bränslen också inom 
sådana sektorer som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter. 
Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att se över målen för 
dessa sektorer, och samtidigt låta medlemsstaterna ha kvar sin handlingsfrihet att själva 
fastställa hur de ska uppnå sina mål i fråga om ansvarsfördelningen.

10. Europaparlamentet anser att kraftvärme är viktigt för ökad energieffektivitet i framtiden.

De politiska instrumentens samstämmighet

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna till bättre samarbete och samverkan på 
EU-nivå, för att de nationella åtgärderna ska bli mer konsekventa.

12. Europaparlamentet erinrar om att en tydlig, samstämd och konsekvent politik och 
lagstiftningsram är av stor vikt för att på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt bidra till att 
stimulera nödvändiga investeringar i den no regrets-teknik som definierats i 
Energifärdplan för 2050.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka växelverkan mellan klimat-
och energimålen, för att politiken på EU-nivå ska bli så ändamålsenlig som möjligt, och 
därvid ta hänsyn, inte bara till den nationella BNP utan också till varje medlemsstats 
respektive kapacitet.

14. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna och regionerna bör uppmuntras att förbättra 
sitt samarbete för att den utvidgade användningen av förnybar energi ska bli så 
ändamålsenlig som möjligt. Parlamentet anser att kommissionen har en viktig medlarroll i 
detta sammanhang, för att samordna, ekonomiskt stödja och utarbeta lämpliga analyser av 
tillgångarna på förnybara energikällor och deras potential för medlemsstaterna.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en analys av hur förnybara 
energikällor kan utvecklas på ett hållbart sätt och då ta hänsyn till miljöpåverkan, frågor 
med anknytning till råvaruberoendet och livscykeln och framför allt till hur man kan 
stödja stabila källor till förnybar energi, såsom vattenkraft, biomassa eller jordvärme.
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16. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna till en så 
heltäckande integration av resurseffektivitetsfrågorna som möjligt i all annan politik.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma hur energisparandet utvecklats i 
EU.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätta en lättillgänglig internetdatabas 
för bästa praxis på området resurseffektivitet.

Energitrygghet

19. Europaparlamentet understryker vikten av en energistrategi med fokus på ökad 
energitrygghet och ökad konkurrenskraft för EU:s ekonomi och näringsliv, samt 
sysselsättningsskapande, sociala aspekter och ekologisk hållbarhet, med hjälp av sådana 
åtgärder som diversifiering av försörjningsvägar, leverantörer och källor och genom ökad 
användning av förnybara energikällor.

20. Europaparlamentet betonar att medlemsstaterna, när de arbetar med att trygga 
försörjningen, måste kunna använda alla sina inhemska energitillgångar i enlighet med en 
politik som garanterar att de kan utforskas, utvinnas och användas under säkra och 
hållbara former.

21. Europaparlamentet betonar att medan EU söker uppnå målet om energitrygghet måste 
tyngdpunkten förskjutas i riktning mot en modell som innebär beroende mellan 
medlemsstaterna i energifrågor, genom att det ses till att EU:s inre energimarknad snabbt 
förverkligas. Parlamentet anser ytterligare att ett slutförande av EU:s infrastruktur för 
supernät som förbinder nord och syd, öst och väst, kommer att ge EU möjlighet att på 
bästa sätt utnyttja de komparativa fördelarna i varje medlemsstat och efterlyser ytterligare 
stöd till decentraliserad och småskalig energiproduktion och smarta energiinfrastrukturer i 
alla medlemsstater. Parlamentet understryker därför behovet av en stark samordning av 
medlemsstaternas politik och av gemensamma insatser, solidaritet och öppenhet, eftersom 
nationella energipolitiska beslut kan påverka andra medlemsstater. Parlamentet anser det 
önskvärt att undersöka huruvida och i så fall på vilket sätt expertis och struktur inom 
ramen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) skulle kunna 
utnyttjas för att utföra dessa uppgifter.

22. Europaparlamentet anser att den ofullständiga tillämpningen av lagstiftningen om den inre 
marknaden för energi alltjämt är ett av de främsta hindren mot ett fullbordande av den inre 
marknaden. Parlamentet framhåller att de återstående flaskhalsarna inom infrastrukturen 
måste bort, liksom också marknadsmisslyckanden, samt att man också måste se till att det 
inte skapas några nya hinder för integrationen av el- och gasmarknaderna.

23. Europaparlamentet betonar att slutförbrukare av energi – privatpersoner, små och 
medelstora företag, liksom också näringslivet överlag – står i själva centrum för 
energimarknaden och att de bör få dra nytta av lägre energipriser samt åtnjuta vederbörligt 
skydd och få exakta upplysningar genom att tillförsäkras lättillgänglig information. 
Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att skyndsamt slutföra 
den inre marknaden samt trygga försörjningen och sammankoppla näten, såsom det 
påyrkas i artikel 194 i EUF-fördraget.
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24. Europaparlamentet konstaterar att försörjningstrygghet förutsätter tillräcklig kapacitet för 
att kunna tillgodose efterfrågan under toppbelastningsperioder samt under perioder av 
(politiska eller tekniska) svårigheter och att det därför måste ses till att det finns och 
vidmakthålls en överskottskapacitet eller kapacitet för reservkraft. Parlamentet påpekar att 
den intermittenta karaktären hos vissa förnybara energikällor leder till ett behov av 
lagringsmöjligheter och ökad nätflexibilitet. 

25. Europaparlamentet noterar att vissa medlemsstater som utgör energiöar fortfarande är helt 
isolerade från de europeiska gas- och elnäten och att de alltjämt betalar högre energipriser, 
något som blir till skada för deras konkurrenskraft. Parlamentet påpekar att Europeiska 
rådets utfästelse om att senast 2015 bör ingen medlemsstat förbli isolerad från EU:s nät 
inte kommer att kunna infrias om det inte görs avsevärda investeringar i infrastrukturen 
och förespråkar med tanke på detta att den inre energimarknaden snabbt förverkligas.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utreda vilka möjligheter det finns att lagra 
energi i EU och vilka olika former av teknik som kan bli aktuella på detta område.

27. Europaparlamentet betonar att en stabil, välintegrerad och väl sammankopplad 
energimarknad förutsätter att den nuvarande infrastrukturen för energi moderniseras och 
att det byggs ut ny, smart och flexibel infrastruktur för produktion, överföring, distribution 
och lagring av energi, och framhåller att storskaliga investeringar bör genomföras 
parallellt med investeringar i regionala eller till och med lokala nät.

Främja EU:s ekonomiska konkurrenskraft

28. Europaparlamentet anser att en öppen och transparent inre marknad, där alla EU- och 
tredjelandsföretag följer unionens regelverk på energiområdet, kan hjälpa till att stärka 
förhandlingspositionen för EU:s energileverantörer gentemot externa konkurrenter.

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda en undersökning av nya och 
kostnadseffektiva marknadsupplägg för att konsumenterna ska få el till överkomliga priser 
och för att koldioxidläckage ska förhindras. Parlamentet uppmanar därför kommissionen 
att så snart som möjligt lägga fram en ytterligare bedömning med rekommendationer som 
begränsar riskerna för koldioxidläckage till följd av utlokalisering av 
produktionsanläggningar till platser utanför EU, med särskild inriktning på 
kompletterande scenarier där inga eller begränsade ytterligare åtgärder vidtas för att 
minska koldioxidutsläppen.

30. Europaparlamentet konstaterar att EU:s huvudsakliga konkurrenter på världsmarknaden 
fäster stort avseende vid teknisk utveckling, innovation och förbättrade industriella 
processer. Parlamentet konstaterar också att de har åtskilligt snabbare ekonomisk tillväxt 
än EU och sluter sig till att EU måste prioritera forskning, utveckling och innovation.

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram ett sätt att mäta konkurrenskraften 
mellan EU och dess huvudsakliga konkurrenter, till exempel utgående från skattepolitik, 
forskning och utveckling, innovation, industrins energipriser och regelbördorna.

32. Europaparlamentet understryker med skärpa att EU i all framtida politik måste gripa sig 
an de komparativa för- och nackdelarna i sin ekonomi, framför allt med tanke på alla 
frihandelsavtal som EU kan komma att underteckna och särskilt med tanke på det 
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planerade frihandelsavtalet med Förenta staterna (det transatlantiska partnerskapet för 
handel och investeringar).

Att ta hänsyn till medlemsstaternas olika förmåga

33. Europaparlamentet välkomnar kommissionens påpekande om att EU:s klimat- och 
energimål har olika inverkan på varje enskild medlemsstat och dess invånare och att detta 
gör det befogat med arbete för en mer jämbördig grund för ansvarsfördelningen, där det 
tas hänsyn till ländernas BNP, till hur varje land minskat sina utsläpp sedan 1990, samt till 
utsläppen per capita, den ekonomiska potentialen och potentialen för förnybara 
energikällor och energieffektivitet.

34. Europaparlamentet understryker, i linje med artikel 194 i EUF-fördraget, att det är 
medlemsstaterna själva som i sista hand ska besluta om sin energimix och att de bör kunna 
använda och utveckla olika tillvägagångssätt i fråga om teknik och energikällor, som är 
miljöriktiga och socialt och ekonomiskt acceptabla.

35. Europaparlamentet påpekar att de åtgärder som planeras bör inriktas huvudsakligen på att 
genomföra åtgärdsscenarier där det tas hänsyn till den nuvarande potentialen i 
medlemsstaterna, möjligheten till utveckling av kostnadseffektiv ny teknik samt de 
globala effekterna av genomförandet av den föreslagna politiken, så att minskningsmål för 
de kommande åren kan föreslås.

36. Europaparlamentet konstaterar att tillgången till kapital, till och med för sektorer inom den 
tunga industrin, ofta hindrar investeringar i renare teknik och uppmanar därför 
kommissionen att undersöka om det skulle gå att inrätta en fond som skulle kunna bidra 
till att skapa investeringar, eventuellt med finansiering via en del av intäkterna från 
systemet för handel med utsläppsrätter.

EU på internationell nivå

37. Europaparlamentet konstaterar att vissa tillväxtekonomier och utvecklade länder för 
närvarande bedriver klimatpolitik och gör klimatinvesteringar av annat slag, också i form 
av att utveckla egna system för handel med utsläppsrätter.

38. Europaparlamentet konstaterar att det är viktigt för EU att ha kvar sin ledande roll och för 
medlemsstaterna att tala med en röst för att fastställa en kraftfull och gemensam 
ståndpunkt som ska försvaras vid förhandlingarna i Paris 2015, där avsikten är att ett nytt 
globalt bindande klimatavtal ska uppnås. 

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


