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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om energifärdplanen för 2050, en framtid med energi
(2012/2103(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Energifärdplan för 2050” och de 
tillhörande arbetsdokumenten (COM(2011)0885),

– med beaktande av resolutionsförslaget om anläggningar för solcellsenergi och deras 
inverkan på betesmarker (B7-0186/2012),

– med beaktande av resolutionsförslaget om utvecklingen av tidvattenkraftverk 
(B7-0192/2012), 

– med beaktande av sitt resolutionsförslag av den 12 juni 20121om inledandet av ett 
energipolitiskt samarbete med partner utanför våra gränser: En strategisk metod för en 
trygg, hållbar och konkurrenskraftig energiförsörjning,

– med beaktande av sin resolution av den 15 mars 2012 om en färdplan för att övergå till ett 
konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 (2011/2095 (INI))2,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi samt 
yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd samt utskottet för regional utveckling (A7-0000/2012).

Målen för EU:s energifärdplan för 2050

1. Europaparlamentet erkänner fördelarna med att medlemsstaterna samarbetar kring den 
omställning av energisystemet som måste inledas nu. Europaparlamentet stöder därför 
kommissionens Energifärdplan för 2050 som grund för att föreslå lagstiftningsåtgärder 
och andra initiativ om energipolitik i syfte att utveckla en politisk ram fram till 2030, 
inklusive milstolpar och mål. Parlamentet konstaterar att en alleuropeisk styrelseform är 
förutsättningen för att kunna fastställa energimålen för 2050. Parlamentet driver i 
unionens anda en strategi som gör det möjligt för medlemsstaterna att samarbeta och inte 
känna sig pressade av färdplanen.

2. Europaparlamentet konstaterar att de föreslagna strategierna för 2030 och 2050 inte är av 
deterministiskt karaktär, utan snarare ligger till grund för en konstruktiv dialog om frågor 
som rör näringsliv, forskning och energi. 

3. Europaparlamentet betonar betydelsen av EU:s energipolitik mitt under finanskrisen. 
Parlamentet understryker den roll som energin kan spela för att sporra tillväxt och 

                                               
1Antagna texter, P7_TA(2012)0238.
2Antagna texter, P7_TA(2012)0086.
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konkurrenskraft i EU. Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå strategier för 
perioden efter 2020 och en politisk ram för europeisk energipolitik fram till 2030.

4. Europaparlamentet betonar att en tydlig politik och ett klart regelverk kommer att 
stimulera nödvändiga investeringar i energi med låga halter av koldioxidutsläpp. 
Parlamentet understryker vikten av en energistrategi inriktad på att öka 
EU:s energitrygghet och ekonomiska konkurrenskraft genom åtgärder som till exempel 
diversifiering av leveransvägar och -källor, samt energieffektivitet.

5. Europaparlamentet påminner om att varje medlemsstat är behörig att utforma sin egen 
energimix. Parlamentet konstaterar att energifärdplanen för 2050 kompletterar nationella, 
regionala och lokala insatser för att modernisera energiförsörjningen. Europaparlamentet 
erkänner därför att medlemsstaterna har ett behov av att samarbeta på grundval av 
gemensamma mål, liksom den viktiga roll som spelas av EU. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att fortsätta söka alternativ som kan uppfylla 
EU:s mål om minskade koldioxidutsläpp på ett ekonomiskt effektivt, säkert och hållbart 
sätt, samt att fortsätta med ansträngningar för att fullt ut utnyttja den potential för 
kostnadseffektiva energibesparingar, som bland annat stöds av unionens tillgängliga 
finansiella instrument. Parlamentet erkänner samtidigt fördelarna med att utveckla ett 
samordnat tillvägagångssätt, som även är gemensamt för Europa, där det visar sig vara 
lämpligt.

6. Europaparlamentet erkänner slutsatserna i energifärdplanen som säger att energisektorns 
fullskaliga övergång på EU-nivå är tekniskt och ekonomiskt genomförbar, och kan vara 
billigare på lång sikt än en fortsättning av den nuvarande politiken under vissa 
förutsättningar.

Viktiga inslag i en långsiktig strategi

7. Europaparlamentet erkänner slutsatserna i energifärdplanen för 2050 om att det finns 
likheter mellan de åtgärder som måste vidtas i de analyserade scenarierna för att ställa om 
EU:s energisystem, oavsett den specifika vägen som valts för att uppnå ett energisystem 
med låga koldioxidutsläpp 2050. Parlamentet anser att förnybar energi, energieffektivitet 
och en infrastruktur för energi är s.k. no regret-alternativ.

8. Europaparlamentet erkänner att en högre andel förnybar energi efter 2020 är en mycket 
viktig aspekt för ett mer hållbart energisystem. Parlamentet erkänner dessutom att alla de 
scenarier för minskade koldioxidutsläpp som utforskas i kommissionens meddelande 
förutsätter att förnybar energi får en ökad andel i EU:s energimix om cirka 30 % av den 
slutliga bruttoenergiförbrukningen år 2030.

9. Europaparlamentet betonar att förbättrad energieffektivitet och energibesparingar kommer 
att spela en viktig roll i omställningen av energisystemet och att uppfyllandet av 
2020-målen är en viktig grund för ytterligare framsteg fram till 2050. Parlamentet 
rekommenderar i detta sammanhang att energieffektivitet ska ingå i de nationella 
läroplanerna i utbildningssystemet i medlemsstaterna.

10. Europaparlamentet understryker det brådskande behovet av ny, smart och flexibel 
infrastruktur, inklusive smarta elnät och smarta mätare – och fullt integrerad nätplanering 
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för att, bland annat, integrera lokala och avlägsna förnybara energikällor i EU, vilket har 
visat sig vara nödvändigt. Parlamentet understryker dessutom det brådskande behovet av 
att inrätta mekanismer som möjliggör EU-finansiering av infrastrukturprojekt av 
gemensamt intresse.

Förnybar energi

11. Europaparlamentet betonar att det är mycket viktigt att en förnybar energipolitik på 
medellång och lång sikt får en starkare europeisk prägel. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att samarbeta för att optimera kostnadseffektiviteten, för att förnybara 
energikällor ska expandera och för att se till att investeringar görs där de kommer att vara 
mest produktiva och effektiva, med hänsyn till varje medlemsstats särskilda karaktär. 
Parlamentet understryker i sammanhanget kommissionens viktiga roll som kontaktpunkt. 
Parlamentet påpekar att förnybara energikällor på lång sikt kommer att förflyttas till 
mitten av energimixen i Europa, eftersom de går från införande av teknik till 
massproduktion och distribution, från småskalighet till storskalighet – samt genom 
samverkan mellan lokala och mer avlägsna källor och från subventioner till 
konkurrensutsatthet. Parlamentet betonar att den föränderliga karaktären hos förnybara 
energikällor kräver förändringar i politiken, som bör göras i syfte att uppnå ökad 
marknadsintegrering. Parlamentet betonar behovet av stödsystem, som ska fasas ut i takt 
med att teknik och försörjningskedjor mognar och marknadens misslyckanden är lösta.

Infrastruktur och den inre energimarknaden

12. Europaparlamentet betonar att medan medlemsstaterna söker uppfylla målet att nå 
energitrygghet och energioberoende, måste tyngdpunkten förskjutas i riktning mot en 
modell som innebär beroende av varandra i energifrågor. Det sker genom att säkra ett 
snabbt slutförande av EU:s inre energimarknad och EU:s supernät som förbinder nord och 
syd, öst och väst. Parlamentet betonar vikten av att den politik och lagstiftning som 
utvecklas i medlemsstaterna eliminerar kvarvarande ”flaskhalsar” i infrastrukturen och 
inte kommer att skapa nya hinder för el- och gas eller energimarknadens integrering. 
Parlamentet betonar dessutom att besluten om energipolitiken i varje nationellt system 
måste ta hänsyn till hur sådana beslut kan påverka andra medlemsstater.

13. Europaparlamentet betonar behovet av en helt integrerad marknad 2014. Parlamentet 
noterar vikten av ett fullständigt genomförande av en lagstiftning för den inre 
energimarknaden i alla medlemsstater och behovet av att se till att ingen medlemsstat eller 
region är isolerad från de europeiska gas- och elnäten efter 2015 eller att energisäkerheten 
äventyras av brist på lämpliga anslutningar.

14. Europaparlamentet pekar på nya utmaningar, såsom behovet av flexibla resurser i 
energisystemet (t.ex. flexibel produktion, lagring, efterfrågestyrning), som kommer att 
uppstå i takt med att en ökande andel energi kommer från diversifierade förnybara källor. 
Parlamentet betonar behovet av att ha tillräcklig kapacitet finns för att trygga 
elförsörjningen. Parlamentet understryker även i detta sammanhang att den politiska
utvecklingen i medlemsstaterna inte bör skapa nya hinder för integrering av el- eller 
gasmarknaden.
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15. Europaparlamentet är oroat över förseningarna som påverkar förverkligandet av den 
södra korridoren för energi och transport. Parlamentet betonar behovet av att uppnå 
energitrygghet genom diversifiering av energiförsörjningen. Parlamentet understryker 
vikten av en kompletterande ledning för flytande naturgas i östra Medelhavet, vilken kan 
utgöra en flexibel energikälla och bli ett incitament för ökad konkurrens i EU:s inre 
energimarknad.

16. Europaparlamentet påminner om att marknaderna måste fortsätta att spela huvudrollen i 
finansieringen av investeringar i infrastruktur för energi, samtidigt som parlamentet 
medger att det finns vissa projekt som kan behöva ett begränsat offentligt stöd för att öka 
den privata finansieringen. Parlamentet betonar att all offentlig finansiering bör grundas 
på klara och tydliga kriterier, inte snedvrida konkurrensen och bör ta hänsyn till 
konsumenternas intressen.

17. Europaparlamentet betonar vikten av en s.k. one-stop-shop-strategi för att komplettera 
EU:s förenklingsmål som syftar till att minska byråkratin. Därmed kan även rutinerna för 
godkännande och tillstånd påskyndas och den administrativa bördan minskas för företag 
som söker tillstånd för utveckling av infrastruktur för energi, samtidigt som respekten för 
gällande regler och förordningar garanteras. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se 
över sina rutiner i detta avseende.

18. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och det internationella samfundet att driva 
utbildningar för att se till att branscherna för energitrygghet, säkerhet och avfallshantering 
får välutbildad arbetskraft.

Specifika energikällors roll

19. Europaparlamentet är ense med kommissionen om att naturgas kommer att vara 
avgörande för omställningen av energisystemet, eftersom den är ett snabbt och 
kostnadseffektivt sätt att minska beroendet av andra, mer förorenande fossila bränslen och 
därigenom minska utsläppen av växthusgaser.

20. Europaparlamentet erkänner att gas har en nyckelroll både i omställningen till ett 
koldioxidsnålt energisystem och som en flexibel back-up, samt för att balansera tillgången 
av diversifierad energi från förnybara källor.

21. Europaparlamentet anser att den okonventionella gasen har en roll att spela i 
EU:s framtida energimix, och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att beakta 
utvecklingen kring okonventionell gas vid utformningen av framtida scenarier för energi.

22. Europaparlamentet understryker vikten av koldioxidlagring (CCS) på vägen till 2050 och 
utfasningen av fossila bränslen. Parlamentet understryker att ett system för 
koldioxidlagring bör vara klart 2030 om fossila bränslen ska fortsätta ha en viktig roll i 
energimixen. Parlamentet betonar att koldioxidlagring också är ett viktigt alternativ för att 
flera tunga industrier ska bli koldioxidfria, och i kombination med biomassa skulle detta 
kunna leda till värden som innebär en permanent reducering av koldioxid.

23. Europaparlamentet konstaterar att optimal, säker och hållbar användning av inhemska 
energiresurser och konkurrenskraften hos den infrastruktur som krävs för en stabil 
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försörjning av inhemsk eller importerad energi, inbegripet raffinering, kan bidra till ökad 
energitrygghet.

Globala utmaningar på energiområdet

24. Europaparlamentet konstaterar att EU är globalt verksamt, och erinrar om de slutsatser 
som rådet (transport, telekommunikation och energi) antog i november 2011 om 
förstärkningen av den yttre dimensionen av EU:s energipolitik, behovet av en bredare och 
mer samordnad EU-strategi för internationella energiförbindelser för att möta globala 
utmaningar inom områden som energi och klimatförändringar samt ta itu med frågor som 
rör konkurrenskraft och koldioxidläckage, samtidigt som man garanterar en säker, 
tillförlitlig och diversifierad energiförsörjning.

25. Europaparlamentet betonar behovet av att garantera en trygg energiförsörjning i EU 
genom alternativa energikällor och minska beroendet av import. Parlamentet understryker 
därför den framväxande vikten av att utforska olje- och gasfält i Medelhavet och i Arktis. 
Parlamentet anser att det finns ett brådskande behov av att utveckla en EU-politik för 
utvinning av olja och gas till havs, som bland annat innebär avgränsning av exklusiva 
ekonomiska zoner (EEZ) i EU:s medlemsstater och relevanta tredjeländer i enlighet med 
havsrättskonventionen, som alla EU-medlemsstater och EU har undertecknat.

26. Europaparlamentet betonar att beviljandet av licensrättigheter för borrning och 
avgränsningen av exklusiva ekonomiska zoner kommer att bli en källa till slitningar med 
tredjeländer och att EU bör hålla en hög politisk profil i detta avseende. Parlamentet 
understryker att energin ska användas som en drivkraft för fred, samarbete och stabilitet.

27. Europaparlamentet noterar betydelsen av ett brett samarbete i den arktiska regionen, 
särskilt bland länder i det euroatlantiska området. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att lägga fram en helhetsbedömning av fördelar och risker med 
EU:s engagemang i Arktis.

28. Europaparlamentet understryker vikten av att stärka samarbetet och dialogen med andra 
strategiska energipartner. Parlamentet betonar vikten av att EU uppvisar enighet i 
förhållande till tredje parter om energifrågor och betonar kommissionens roll för att 
samordna och stödja medlemsstaternas insatser.

EU:s system för utsläppshandel

29. Europaparlamentet erkänner att utsläppshandel (ETS) är det viktigaste – om än inte det 
enda - instrumentet för att minska industrins utsläpp och främja investeringar i teknik med 
låga koldioxidutsläpp. Parlamentet konstaterar att ytterligare förbättringar av ETS är 
nödvändigt. Parlamentet påpekar att alla ändringar av systemet med utsläppsrätter skulle 
kräva en noggrann bedömning av konsekvenserna för elpriserna och konkurrenskraften 
för elintensiva industrier. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 
underlätta utvecklingen av innovativa tekniska lösningar för de europeiska industrierna.

30. Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta spela en aktiv roll i de internationella 
förhandlingarna om ett globalt klimatavtal. Parlamentet anser att klimatdiplomatin borde 
hamna inom ramen för Europeiska utrikestjänsten. Parlamentet menar att EU måste känna 
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till vilka konsekvenserna blir om man misslyckas med att stoppa en global 
klimatförändring.

Forskning, ny teknik och alternativa bränslen

31. Europaparlamentet anser att prissättning spelar en avgörande roll i energirelaterade 
investeringar och energiproduktion. Parlamentet konstaterar att de olika medlemsstaternas 
politik för att främja förnybar energi visar på både framgångar och problem. Parlamentet 
anser att de senaste relativt höga priserna på fossila bränslen främjar utvecklingen av 
förnybar energi. Parlamentet konstaterar dock att i vissa medlemsstater kan främjandet av 
förnybar energi leda till höga energipriser.

32. Europaparlamentet anser att även om energikostnaderna i Europa har ökat under de 
senaste åren har denna utveckling gett upphov till en ”smart” metod för energieffektivitet 
och energibesparingar baserad på sunt förnuft. Parlamentet anser dessutom att 
informationsteknikens betydelse för energin växer. Parlamentet understryker i detta 
sammanhang den roll som smarta mätare kan spela för att ge konsumenterna fakta om 
energikonsumtionen i hushållen och i affärsverksamheter.

33. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att Horisont 2020 och det 
europeiska innovationspartnerskapet enligt innovationsunionen prioriterar behovet av att 
utveckla alla typer av hållbar teknik med låga koldioxidutsläpp för att sporra 
EU:s konkurrenskraft, främja arbetstillfällen och åstadkomma en förändring av 
konsumtionsvanorna.

34. Europaparlamentet betonar vikten av att branschen genomför ytterligare forskning och 
utveckling om användningen av naturgas inom sjö- och luftfartssektorn.

35. Europaparlamentet stöder ytterligare forskning om kyl- och värmesystem med syfte att 
genomföra EU:s ambitiösa politik. Parlamentet uppmanar de offentliga myndigheterna att 
ta fram en regional konsekvensbedömning av underjordiska energikällor i syfte att 
optimera resursfördelningen mellan geotermisk energi, skiffergas och andra resurser i 
jordskorpan, så att fördelarna kan maximeras för samhället.

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


