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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om aktuella utmaningar och möjligheter för förnybar energi på den europeiska 
energimarknaden
(2012/2259(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande Förnybar energi: en viktig faktor på den 
europeiska energimarknaden och de tillhörande arbetsdokumenten (COM(2012)0271),

– med beaktande av artikel 194.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av kommissionens meddelande Energifärdplan för 2050
(COM(2011)0885,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 
23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och 
om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 
25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 
om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av 
direktiv 2003/54/EG,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 
om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av 
direktiv 2003/55/EG,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för regional utveckling och utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet (A7-0000/2012), och av följande skäl:

A. Andelen förnybar energi ökar på kort, medellång och lång sikt i den europeiska 
energimixen.

B. Energipolitiken måste alltid vara i balans med målen försörjningstrygghet, lönsamhet och 
förenlighet med miljön.

C. Unionens energipolitik, som utarbetas i en solidarisk anda mellan medlemsstaterna inom 
ramen för förverkligandet av den inre marknaden, med beaktande av att miljön måste 
bevaras och förbättras, har bland annat som mål att främja utvecklingen av nya och 
förnybara energikällor.

D. Enligt de europeiska fördragen omfattas valet av energimix till medlemsstaternas 
behörighet.
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E. EU är enligt de senaste uppgifterna på god väg att uppnå sitt mål att till 2020 utvinna 
20 procent av energin från förnybara energikällor.

F. Den ekonomiska krisen och skuldkrisen har ännu inte övervunnits i Europa och de 
offentliga finanserna står inför stora utmaningar.

G. Investerare behöver säkerhet och kontinuitet för sina kommande investeringar även efter 
2020.

Möjligheter att utnyttja de förnybara energikällorna

1. Europaparlamentet instämmer i kommissionens bedömning att de förnybara 
energikällorna kommer att utgöra en ökande andel av energiförsörjningen, såväl för 
elförsörjningen, värme och kyla som transportsektorn, och att de kommer att minska 
Europas beroende av de konventionella energikällorna.

2. Europaparlamentet betonar att en säker, ekonomiskt överkomlig och miljöanpassad 
energiförsörjning är absolut nödvändig för den europeiska industrins konkurrenskraft. 
Parlamentet betonar att omställningen av energiförsörjningssystemet måste ske på ett 
kostnadseffektivt sätt genom en ökning av andelen förnybar energi, samtidigt som 
försörjningssäkerheten inte får påverkas negativt.

3. Europaparlamentet konstaterar att främjandet av förnybara energikällor i medlemsstaterna 
för närvarande sker på ett självständigt sätt och under mycket varierande administrativa 
förutsättningar, och att naturförhållandena leder till varierande utvecklingspotentialer i 
medlemsstaterna.

4. Europaparlamentet konstaterar att det förekommer olika grad av samhällelig och politisk 
acceptans av förnybar energi och att tillgången på offentliga och privata finansiella medel, 
som används för att främja förnybar energi, varierar i mycket hög grad.

5. Europaparlamentet beklagar att hittills endast en del av de förnybara energikällorna är 
marknadsekonomiskt konkurrenskraftiga på energimarknaden. Andra tekniker närmar sig 
dock också marknadspriserna. Parlamentet delar kommissions åsikt att alla tillbuds 
stående medel måste användas för att sänka kostnaderna så att de förnybara energikällorna 
blir marknadsekonomiskt konkurrenskraftiga.

Förnybara energikällor på den europeiska inre marknaden för energi 

6. Europaparlamentet konstaterar att den inre marknaden för gas och el ska ha genomförts 
till 2014. Kommissionens avsikt att inom kort rapportera om läget för genomförandet av 
den inre marknaden för energi välkomnas.

7. Europaparlamentet konstaterar att de cirka 170 olika stödmekanismerna för förnybar 
energi inom Europeiska unionen leder till betydande effektivitetsförluster i den 
gränsöverskridande handeln med el, eftersom de befintliga olikheterna permanentas eller 
till och med förstärks, och de strider därmed mot genomförandet av en inre marknad för 
energi.
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8. Europaparlamentet konstaterar att de som kommer att vinna mest på genomförandet av 
den inre marknaden för energi är konsumenterna. Parlamentet delar kommissionens 
bedömning att konkurrens måste tillämpas även i samband med förnybar energi, eftersom 
konkurrens är bästa sättet att stimulera innovativa språng och sänkta kostnader.

9. Europaparlamentet beklagar att de samarbetsmekanismer som inrättades genom 
direktiv 2009/28/EG hittills knappt kommit till användning. Parlamentet hänvisar till 
kommissionens rön enligt vilka ett bättre utnyttjande av de befintliga 
samarbetsmöjligheterna skulle medföra stor nytta. Kommissionens meddelande att 
riktlinjer för samarbetet inom EU ska utarbetas välkomnas. Medlemsstaterna uppmanas att 
utnyttja möjligheterna till samarbete bättre och att förstärka kontakterna sinsemellan.

10. Europaparlamentet betonar att de förnybara energikällorna så snart som möjligt i samtliga 
medlemsstater ska integreras fullt i den europeiska inre marknaden för energi. De måste 
på lång sikt uppfylla funktioner och uppgifter som krävs för systemstabiliteten, som 
hittills uppnåtts genom de konventionella energikällorna.

Krav på infrastruktur 

11. Europaparlamentet konstaterar att den inmatning av energi från förnybara energikällor 
som är mest decentraliserad och väderberoende och sker vid tidpunkter utanför 
efterfrågetoppar kräver andra infrastrukturåtgärder än den befintliga energiinfrastrukturen, 
som utvecklats enbart utifrån konventionella energikällor.

12. Europaparlamentet konstaterar att utbyggnaden av förnybara energikällor med 
oregelbunden inmatning kräver en reservkapacitet i de konventionella energikällorna som 
hittills inte föreligger för att försörjningstryggheten ska kunna garanteras. Utbyggnad av 
reservkapacitet är mycket dyrt. Parlamentet noterar att det allt mer krävs stöd till detta för 
att göra utbyggnad eller bevarande av konventionella reserver mer ekonomiskt attraktivt. 
Parlamentet avvisar en tävlan mellan olika subventioner för olika energikällor och kräver 
en utformning av energimarknaden som rättar sig efter marknadsekonomiska principer.

13. Europaparlamentet betonar att de förnybara energikällorna, om de utgör en hög andel i 
energimixen, ställer den befintliga nätinfrastrukturen inför enorma utmaningar. 
Parlamentet konstaterar att den ökade inmatningen av förnybar energi kraftigt påverkar 
försörjningstryggheten i vissa medlemsstater. Parlamentet ser med oro på att 80 procent av 
alla flaskhalsar i de europeiska energinäten, enligt Entso-E (europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen för el), direkt eller indirekt hänger samman med 
inmatning av förnybar energi.

14. Europaparlamentet konstaterar att de bästa och konkurrenskraftigaste platserna för 
förnybara energikällor i EU ofta ligger på betydande geografiskt avstånd från 
konsumtionscentrumen. Parlamentet noterar att dessa platser endast kan utnyttjas om 
överföringsnäten byggs ut.

15. Europaparlamentet konstaterar att den kraftiga utbyggnaden av förnybara energikällor och 
deras väderberoende inmatning vid tidpunkter utanför efterfrågetopparna kan utlösa 
okoordinerade gränsöverskridande energiflöden i andra medlemsstater (loop flows). Till 
följd av detta blir det alltmer nödvändigt att styra belastningen i näten för att upprätthålla 
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försörjningstryggheten, om utbyggnaden inte åtföljts av den utbyggnad av näten som 
krävs. Parlamentet bekymrar sig över situationen för utbyggnaden av nätinfrastrukturen i 
medlemsstaterna.

16. Europaparlamentet understryker att tekniker för lagring av el är nödvändiga för att de 
förnybara energikällorna ska ingå i energiförsörjningen. Ytterligare forskning om lagring 
av energi är absolut nödvändig.

17. Europaparlamentet är övertygat om att IKT kommer att spela en viktigare roll för 
energiförsörjningen i framtiden och för styrningen av de förnybara energikällorna. 
Kommissionen uppmanar att snarast lägga fram förslag om utbyggnad, stöd till och 
standardisering av smarta elnät och mätare. Parlamentet betonar att också acceptans hos 
konsumenterna och dataskydd måste spela en viktig roll i detta sammanhang jämte 
utbudssidans planeringssäkerhet.

18. Europaparlamentet betonar att den fortsatt utbyggnaden av de förnybara energikällorna 
kommer att ändra landskapsbilden i Europa för alltid. Samhällelig acceptans av de 
förnybara energikällorna kan endast uppnås genom öppna förfaranden för fysisk 
planering, byggnation och tillstånd som samliga aktörer deltar i.

Internationellt samarbete och handel

19. Europaparlamentet är medvetet om att världsmarknaderna för förnybara energikällor 
växer och att detta inverkar positivt på kostnaderna för och vidareutvecklingen av 
befintlig teknik. 

20. Europaparlamentet betonar att otillåten konkurrenssnedvridning på marknaden inte kan 
accepteras, och uppmanar kommissionen att avsluta pågående konkurrensärenden så snart 
som möjligt. Parlamentet betonar att fria globala marknader erbjuder de bästa 
förutsättningarna för tillväxt inom förnybar energi. Parlamentet understryker att 
handelsbegränsningarna måste minskas ytterligare och uppmanar kommissionen att inte 
resa några nya handelhinder för färdiga produkter eller beståndsdelar inom teknik som 
används för förnybara energikällor.

21. Europaparlamentet framhåller nödvändigheten av ett förstärkt energipolitiskt samarbete 
med EU:s grannländer och betonar att det framför allt i Medelhavsområdet finns stora 
möjligheter att producera el från förnybara energikällor. Parlamentet erinrar om att projekt 
som Desertec och Helios och en ytterligare utbyggnad av vattenkraften i Norge och 
Schweiz rymmer stor potential. 

Innovation, forskning och utveckling

22. Europaparlamentet konstaterar att Europa är ledande inom teknik för förnybara 
energikällor, och betonar att det framför allt är små och medelstora företag som bidrar till 
detta. Parlamentet understryker att endast innovation genom forskning och utveckling kan 
säkra Europas tekniska ledarroll på marknaderna för förnybar energi.

23. Europaparlamentet är bekymrat över att forskning och utveckling har försummats i delar 
av industrin för förnybar energi, vilket delvis har lett till ekonomiska svårigheter. 
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Parlamentet framhåller att det krävs investeringar i vidareutveckling av befintlig teknik för 
den som vill bli eller förbli konkurrenskraftig.

24. Europaparlamentet välkomnar kommissionens tillkännagivande att den under 2013 
kommer att lägga fram ett meddelande om politiken för energiteknik. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att i detta sätta fokus på lagringsteknik.

En europeisk ram för främjande av förnybar energi 

25. Europaparlamentet framhåller att medlemsstaterna för närvarande utnyttjar närmare 
170 olika typer av stödsystem. Parlamentet understryker att detta stöd har lett till stark 
tillväxt men att stödsystemen i viss mån är väldigt dyra och medför delvis betydande 
kostnader för konsumenterna utan att dessa har getts något val. Trots dessa subventioner 
är det bara i vissa delområden eller områden med gynnsamt geografiskt läge som 
förnybara energikällor har kunnat stå sig i konkurrensen med konventionella 
produktionsmetoder.

26. Europaparlamentet framhåller att elpriserna för slutkunderna och industrin i vissa 
medlemsstater är jämförelsevis höga på grund av statligt inflytande. Parlamentet erinrar 
om att 22 % av EU-hushållen år 2010 oroade sig för att inte kunna betala elräkningen, och 
förmodar att detta har förvärrats sedan dess. Parlamentet understryker att energifattigdom 
måste undvikas och att industrins konkurrenskraft inte får försvagas.

27. Europaparlamentet varnar för att alltför höga stödnivåer kan hämma tekniska framsteg och 
hindra marknadsintegration genom överkompensation, eftersom de minskar incitamenten 
för utveckling av innovativa och prismässigt överkomliga produkter.

28. Europaparlamentet välkomnar kommissionens tillkännagivande att den ska arbeta på 
riktlinjer för bästa praxis och en reform av nationella stödbestämmelser för förnybara 
energikällor. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram dessa riktlinjer så snart 
som möjligt, men är samtidigt övertygat om att riktlinjer för bästa praxis endast är ett 
första steg och att man måste arbeta för en utfasning av de nationella stödsystemen. Dessa 
får emellertid inte ändras eller avbrytas retroaktivt, eftersom detta skulle skicka förödande 
signaler till investerarna.

29. Europaparlamentet är övertygat om att endast ett europeiskt stödsystem gör det möjligt att 
utnyttja den fulla potentialen hos förnybara energikällor på ett så kostnadseffektivt sätt 
som möjligt. Parlamentet ser avgörande fördelar med en teknikneutral europeisk marknad 
för förnybara energikällor, där energileverantörerna måste se till att en i förväg fastställd 
andel av deras energiproduktion kommer från förnybara källor och där de kan uppnå 
denna andel även genom handel med certifikat på en certifikatmarknad. Erfarenheterna 
från medlemsstaterna visar att det vid överträdelser krävs höga böter för att andelarna ska 
uppnås.

30. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt lägga fram ett 
förslag om ett europeiskt stödsystem, där de olika energislagen kan konkurrera med 
varandra över hela Europa genom en certifikatmarknad för förnybar energi.

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


