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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 uppmanar medlemsstaterna att anpassa infrastrukturnäten till den 
energimix som krävs för att uppfylla EU:s mål för förnybar energi, minskade utsläpp 
av växthusgaser och energieffektivitet. Medlemsstaterna uppmanas också att slutföra 
moderniseringen av EU:s energiinfrastruktur genom att upprätta försörjningskorridorer 
genom EU, omvandla nätverk till smarta nät och säkerställa en trygg gasförsörjning 
genom utvidgning av gasnäten, för att därigenom kunna minska utsläppen av 
växhusgaser.

2. Europaparlamentet framhåller att det krävs avsevärda investeringar i 
energiinfrastrukturen för att vi ska kunna nå målet om en koldioxidsnål ekonomi 
senast 2050. Om inte dessa investeringar görs kan kostnaderna komma att bli betydligt 
högre i form av miljöförsämringar, stigande energipriser, ökad energiotrygghet och 
energiberoende samt minskad sysselsättning och välfärd. Investeringarna skulle kunna 
hämtas både från privata och offentliga källor, och skatteinkomster från en skatt på 
finansiella transaktioner, från en grön/koldioxidskatt och från handel med 
utsläppsrätter i enlighet med ETS skulle kunna utnyttjas för att täcka 
finansieringsluckor och få fart på investeringar, t.ex. för en anpassning av våra 
energinät så att de kan hantera förnybar energi.

3. Europaparlamentet konstaterar att det finns betydande risker kopplade till 
energiinfrastrukturer; risker som hänger samman med driften (t.ex. överbelastning, 
kontinuitet i försörjningen) naturbetingade risker (t.ex. jordbävningar, 
översvämningar), sådana som orsakas av människor samt politiska risker (säkerhet, 
terrorism). Parlamentet begär därför att nyttan ska vägas mot kostnaderna när man 
fattar beslut om att utveckla de smarta näten såsom anges i direktiv 2008/114/EG om 
kritisk infrastruktur. Parlamentet föreslår att medlemsstaterna kartlägger riskerna för 
att ha en grund för beslutsfattandet och övervakar resultaten av inrättandet av de 
smarta näten för att förbättra sammankopplingen av näten.

4. Europaparlamentet vill att högsta möjliga säkerhets- och miljöstandarder tas fram 
inom all energiinfrastruktur, bland annat genom samarbetsprogram mellan 
medlemsstater, så att man kan minska allmänhetens tveksamhet och bidra till en större 
allmän acceptans. Parlamentet rekommenderar att medlemsstaterna ger medborgarna, 
det civila samhället, de ekonomiska aktörerna och arbetsmarknadens parter all den 
information de behöver om integrerade och pålitliga energinätverk, 
försörjningstrygghet och integration av förnybara energikällor, så att konsumenterna 
gynnas av den nya tekniken och den smarta energianvändningen och så att 
energieffektiviteten ökas.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att modernisera sina nationella 
energinät och sammanlänka dem med ett europeiskt supernät av smarta nät samtidigt 
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som de tillhandahåller viktig lagringskapacitet inom EU och ett stabilt och säkert flöde 
av energi till rimliga priser. Parlamentet betonar vidare att alla nät måste anpassas så 
att inmatningen av el från förnybar energi kan ske obehindrat. Näten måste även 
moderniseras så att man förhindrar energiförluster. Parlamentet framhåller också att 
ytterligare åtgärder måste vidtas för att länka isolerade territorier (t.ex. öar och 
avlägsna regioner) till det europeiska elnätet.

6. Europaparlamentet noterar den stora potential för skapande av nya arbetstillfällen som 
ryms i utvecklingen av energiinfrastrukturer (t.ex. tjänster inom försäkringsområdet, 
forskning och utveckling, teknik samt innovation). Kommissionen och 
medlemsstaterna uppmanas eftertryckligen att samordna sin politik för att omskola 
arbetstagare till gröna jobb med övrig EU-politik.

7. Europaparlamentet håller med kommissionen om att den metod som används för att ta 
fram utkast kommer att göra att de prioriterade projekten kan omsättas i verkligheten 
genom snabbare och mer transparenta tillståndsgivningsförfaranden, men uppmanar 
samtidigt kommissionen och medlemsstaterna att anpassa förfarandena för 
miljökonsekvensbedömningar och strategiska miljöbedömningar i enlighet med detta. 
Dessutom måste allmänhetens deltagande i beslutsfattandet öka, så att den får ett 
större förtroende och en större acceptans för installationerna.


