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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en europeisk strategi för integrering av energisystem
(2020/xxxx(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 194,

– med beaktande av Parisavtalet om klimatförändringar av den 12 december 2015,

– med beaktande av FN:s mål nr 7 för hållbar utveckling om att säkerställa tillgång till 
ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 november 2018 En ren jord åt 
alla – En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig 
och klimatneutral ekonomi (COM(2018)0773),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 december 2019 
Den europeiska gröna given (COM(2019)0640),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 februari 2020 En ny giv för 
konsumenterna (COM(2020)0066),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 mars 2020 
En ny industristrategi för EU (COM(2020)0102),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 8 juli 2020 Kraft till 
en klimatneutral ekonomi: En EU-strategi för integrering av energisystemet 
(COM(2020)0299),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 oktober 2020 
En renoveringsvåg för Europa – miljöanpassa våra byggnader, skapa jobb och 
förbättra liv (COM(2020)0662), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 oktober 2020 om 
en EU-strategi för att minska metanutsläppen (COM(2020)0663),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 oktober 2020 om tillståndet 
i energiunionen (COM(2020)0950),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 oktober 2020 om framstegen 
avseende konkurrenskraften inom ren energi (COM(2020)0953),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 oktober 2020 om framstegen 
avseende energieffektivitet (COM(2020)0954),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 oktober 2020 Lägesrapport 
om förnybar energi (COM(2020)0952),
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– med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 oktober 2020 
Energipriser och energikostnader i Europa (COM(2020)0951),

– med beaktande av rådets slutsatser av den 25 juni 2019 om framtiden för 
energisystemen i energiunionen i syfte att säkerställa energiomställningen och 
uppnåendet av energi- och klimatmålen till 2030 och därefter,

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 12 december 2019,

– med beaktande av initiativet för väte, som lanserades av det österrikiska 
ordförandeskapet i Linz den 17–18 september 2018,

– med beaktande av initiativet för hållbar och smart gasinfrastruktur i Europa, som 
lanserades av det rumänska ordförandeskapet i Bukarest den 1–2 april 2019,

– med beaktande av rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om 
en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och 
elektricitet,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av den 
6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och 
ackumulatorer och om upphävande av direktiv 91/157/EEG,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 av den 
17 april 2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande 
av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr 713/2009, 
(EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 
11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring 
av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna 
(EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010, som för närvarande ses över,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 
11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara 
energikällor,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 
5 juni 2019 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om ändring av 
direktiv 2012/27/EU,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 
5 juni 2019 om den inre marknaden för el,

– med beaktande av rådets förordning (EU) nr 559/2014 av den 6 maj 2014 om bildande 
av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2,
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– med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2019 om klimatförändringar – 
en europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och 
klimatneutral ekonomi i överensstämmelse med Parisavtalet om klimatförändringar1,

– med beaktande av sin resolution av den 28 november 2019 om klimat- och 
miljönödläget2,

– med beaktande av sin resolution av den 28 november 2019 om 
FN:s klimatkonferens 2019 (COP25) i Madrid, Spanien3,

– med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2020 om den europeiska gröna 
given4,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
(A9-0000/2020), och av följande skäl:

A. Parlamentet, rådet och kommissionen har godkänt målet om en klimatneutral ekonomi 
senast 2050.

B. Parlamentet har godkänt målet att utsläppen av växthusgaser ska minska med 60 % fram 
till 2030.

C. Integrering av energisystemet handlar om samordnad planering och användning av alla 
energibärare och infrastrukturer anslutna till alla slutkonsumenter.

D. Integreringen av energisystemen kan göra det möjligt att hålla kostnaderna för 
myndigheter och medborgare i Europa inom realistiska och acceptabla gränser.

1. Europaparlamentet stöder den riktning som kommissionen anger i sitt meddelande om 
en strategi för integrering av energisystemen. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att säkerställa ett snabbt genomförande i en solidarisk anda. 
Parlamentet uppmuntrar den privata sektorn att bidra till strategins framgång.

2. Europaparlamentet är övertygat om att en sådan strategi kan hjälpa unionen att nå sina 
klimatmål och samtidigt slå vakt om energins tillgänglighet och om 
försörjningstryggheten tack vare utvecklingen av ett effektivt, integrerat, 
motståndskraftigt, smart och fossilfritt system.

Säkerställa optimerade och fossilfria energisystem 

3. Europaparlamentet upprepar sitt stöd till principen om att sätta energieffektivitet främst 
och påminner om att den mest hållbara energin är den som inte förbrukas.

1 Antagna texter, P8_TA(2019)0217.
2 Antagna texter, P9_TA(2019)0078.
3 Antagna texter, P9_TA(2019)0079.
4 Antagna texter, P9_TA(2020)0005.
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4. Europaparlamentet beklagar medlemsstaternas otillräckliga framsteg enligt 
framstegsrapporten om energieffektivitet. Kommissionen uppmuntras att föreslå 
ambitiösare mål genom att beakta parlamentets rekommendationer i energiunionens 
styrprocess. Parlamentet välkomnar i detta syfte strategin för en renoveringsvåg.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvidga energieffektivitetsprincipen till 
hela värdekedjan och alla slutanvändare. Parlamentet understryker potentialen 
i cirkularitet och återanvändning av avfall, energi och spillvärme från industriprocesser, 
byggnader och datacentraler. Parlamentet riktar uppmärksamheten mot moderniseringen 
av värmenäten, som kan spela en viktig roll i utfasningen av fossila bränslen från 
uppvärmning. Parlamentet understryker potentialen i digitala verktyg för smart 
energihushållning.

6. Europaparlamentet påminner om att energiomställningen kommer att kräva 
infrastrukturinvesteringar på 520–575 miljarder euro årligen. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att ta fram kriterier för hållbara investeringar i full överensstämmelse 
med klimat- och integreringsmålen.

7. Europaparlamentet framhåller vikten av att förhandsbedöma och förutse behoven av ny 
infrastruktur för produktion, transport, distribution och omvandling av energi för att 
optimera dess användning i en klimatneutral ekonomi och garantera dess ekonomiska 
bärkraft.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra nytta av översynen av förordning 
(EU) nr 347/2013 om transeuropeiska energiinfrastrukturer för att skriva in 
integreringen av energisystemen bland förordningens mål och i tioårsplaneringen av 
nätutvecklingen.

9. Europaparlamentet vill se en massiv utbyggnad av förnybar och fossilfri energi. 
Parlamentet uppmuntrar kommissionen att föreslå ambitiösare mål för att öka denna 
energis andel inom elproduktion, tung industri, transport, byggverksamhet, 
uppvärmning och kylning.

10. Europaparlamentet välkomnar antagandet av EU:s vätgasstrategi. Parlamentet är 
övertygat om att förnybar och fossilfri vätgas kan hjälpa till att minska de återstående 
utsläppen från industriprocesser och tunga transporter som inte kan göras fossilfria 
genom användning av koldioxidfri el. Parlamentet påminner om nödvändigheten av att 
fasa ut fossila bränslen från den befintliga vätgasproduktionen.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvidga medlemsstaternas skyldighet 
att utfärda ursprungsgarantier enligt direktiv (EU) 2018/2001 till koldioxidsnåla och 
koldioxidfria förnybara gaser.

12. Europaparlamentet framhåller behovet av att skynda på forskning och utveckling 
avseende tekniker för infångning, lagring och återanvändning av koldioxid.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå ambitiösa mål för att fasa ut 
fossila bränslen inom väg-, sjö-, järnvägs- och lufttransporter. Parlamentet välkomnar 
kommissionens tillkännagivande om utplacering av en miljon laddstationer för elfordon. 
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Parlamentet understryker behovet av att anpassa näten för elektrifiering av 
Europas bilpark.

Säkerställa balansen i energisystemen

14. Europaparlamentet noterar att uppgiften att upprätthålla balansen i elnäten och hantera 
efterfråge- och produktionstoppar kommer att bli mer komplex med en alltmer 
decentraliserad och förnybar produktionsmix. Parlamentet påminner om att 
medlemsstaterna fortsatt är fria att besluta om sin egen energimix, vars diversifiering är 
grundläggande för att trygga försörjningen.

15. Europaparlamentet framhåller behovet av att minska de regleringsmässiga hindren, 
förbättra kapitaltillgången och ge mer stöd åt projekt för energilagring längs transport- 
och distributionsnäten och på förbrukningsställena. 

16. Europaparlamentet påminner om vilken roll grön vätgas kan spela för att balansera 
näten genom att ta till vara den eventuella överskottsproduktionen av förnybar el. 

17. Europaparlamentet påminner om betydelsen av sammanlänkningar och samarbete 
mellan nätoperatörer. Parlamentet välkomnar inrättandet av regionala 
samordningscentrum i enlighet med förordning (EU) 2019/943.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utforska olika sätt att i högre grad 
uppmuntra utvecklingen av en europeisk marknad för efterfrågeflexibilitet.

19. Europaparlamentet framhåller att ett mer decentraliserat och bättre integrerat 
energisystem kräver bättre prognoser för energiefterfrågan. Parlamentet understryker 
i detta sammanhang den avgörande betydelsen av statistiska och meteorologiska data. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utveckla en inre marknad 
för digital energiteknik.

Säkerställa tillgänglig energi för alla konsumenter

20. Europaparlamentet påminner om att det primära målet för unionens åtgärder på 
energiområdet är att garantera en välfungerande marknad. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå nödvändiga lagstiftningsändringar för att garantera samma 
rättigheter för alla konsumenter och säkerställa prissignaler som inte är snedvridna och 
som speglar energins reella kostnad och dess bidrag till utfasningen av fossila bränslen 
i ekonomin. Parlamentet välkomnar initiativet att se över direktiv 2003/96/EG.

21. Europaparlamentet är övertygat om att energiförbrukarna måste uppmuntras att bli mer 
aktiva. Parlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera de hinder för 
egenförbrukning som finns kvar, särskilt för industriella konsumenter.

22. Europaparlamentet bekräftar på nytt potentialen i energisamhällen och mikronät när det 
gäller att utveckla tillgången till en mer hållbar energi, inte minst för avsides belägna 
områden, öregioner och yttersta randområden.
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Säkerställa Europas ledarskap inom ren energiteknik

23. Europaparlamentet påminner om att ett av energiunionens mål är att minska vårt 
importberoende. Parlamentet anser att synergieffekter kan bidra till att nå detta mål.

24. Europaparlamentet framhåller vikten av att bredda den europeiska teknikens 
konkurrenskraft för att garantera unionens oberoende i den strategiska energisektorn. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja forskning och innovation genom de 
olika struktur- och sektorsfonderna. Parlamentet påminner om unionens globala 
ledarskap inom teknik för satellitbaserade utsläppsmätningar.

25. Europaparlamentet välkomnar initiativen för strategiska värdekedjor. Parlamentet vill 
att det skapas en allians för fossilfri energiteknik. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att uppmuntra små och medelstora företags deltagande i sådana allianser för att få med 
fler medlemsstater.

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

Inledning

Den klimatkris vi upplever i dag beror i hög grad på den massiva användningen av fossila 
bränslen sedan den industriella revolutionen, inte minst i Europa. Energiomställningen är på 
så vis oskiljbar från Europeiska unionens mål om klimatneutralitet senast 2050. 

Detta betänkande knyter nära an till de överläggningar som pågått i ett tiotal år om 
EU:s energiomställning, hörnstenen i politiken för att minska unionens miljöavtryck.

I linje med inrättandet av energiunionen vittnar strategin om en förändrad inställning till 
energisystemen som föredraganden välkomnar. Energiomställningen betraktas inte längre 
som en samling fristående utmaningar – koldioxidminskning i elproduktionen, minskat 
beroende av fossila bränslen, minskad efterfrågan i de mest energiintensiva sektorerna osv. 
I stället ser man framför sig utvecklingen av ett system som gör att alla sektorer i den 
europeiska ekonomin kan fasa ut sin fossilanvändning tack vare synergier mellan sektorerna, 
men även mellan medlemsstaterna. Energisystemens integrering är mångbottnad. 

Säkerställa optimerade och fossilfria energisystem

Föredraganden anser att premisserna för energisystemens integrering är principerna om 
optimering och cirkularitet. Hittills har värdekedjorna på energiområdet betraktats som 
linjära, från energiproduktion till slutanvändning. Energieffektivitet, upphöjd till princip för 
EU:s energipolitik, har nästan uteslutande koncentrerats till ett antal slutanvändningar.

Denna inställning duger inte om vi ska nå den koldioxidneutralitet som EU siktar på till 2050, 
för det är uppenbart att vi inte kommer att kunna göra all vår energiefterfrågan fossilfri om 
den ligger kvar på samma nivå eller rentav ökar (inte minst på transportområdet). Vi måste 
därför utvärdera, ompröva och förnya sätten att optimera vår energi under hela dess livscykel, 
från produktion till återvinning och återanvändning. 

Det är viktigt att komma ihåg att en ökning av andelen förnybara källor inte bara kommer att 
minska vårt koldioxidavtryck utan även begränsa energiförlusterna i elproduktionen, då 
primärenergifaktorn är lägre hos förnybara källor än hos fossila. En massiv utbyggnad av 
förnybar energi kräver dock betydande investeringar, och detta leder oss fram till en enkel 
slutsats: för att energiomställningen inte ska bli för dyr för EU:s ekonomi och medborgare vill 
det till att vi hushållar med energin, även om den är förnybar. 

Den strategi som kommissionen lägger fram utgör ytterligare en etapp – som säkert kunde 
betonats lite mer – i effektiviseringen av energinäten. Föredraganden anser att optimering av 
infrastrukturen rymmer en avsevärd potential som fortfarande utnyttjas för dåligt. 
Utbyggnaden av ny infrastruktur – inte minst för el, omvandling och lagring – måste betraktas 
som en helhet som skapar nya synergier mellan sektorer. Det är här vätgas innebär 
en intressant möjlighet när den kommer från koldioxidfri el, för den erbjuder både en ny, mer 
hållbar gasenergikälla och en ny lagrings- och flexibilitetsmetod.

Detta nya tillvägagångssätt måste även inbegripa mer cirkularitet. Produkter härledda från 
industri- och jordbruksprocesser, organiskt avfall, måste behandlas som energikällor i sig 
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själva. Spillvärme som släpps ut från industrier eller datacentraler måste kunna tas till vara, 
t.ex. genom att lagras eller genom att matas tillbaka in i värmenäten. Med andra ord måste det 
skapas nya, mer horisontella och decentraliserade länkar mellan de olika slutkonsumenterna 
av energi så att de på sikt blir mindre beroende av centraliserade energinät, som är svårare att 
göra fossilfria. Detta tillvägagångssätt är på så vis ett direkt eko av EU:s industristrategi.

Till sist går föredraganden igenom olika sätt att skynda på fossilutfasningen i sektorer där 
energiefterfrågan av diverse anledningar har svårt att minska. I vissa sektorer, som 
byggbranschen, är arbetet med energieffektivitet fortfarande otillräckligt. Inom 
transportsektorn har de koldioxidsnåla alternativen ännu inte gjorts tillräckligt attraktiva och 
efterfrågan ökar stadigt trots försök med multimodala lösningar och övergång till nya 
transportsätt. I den tunga industrin leder den stenhårda globala konkurrensen och det låga 
priset på koldioxid också till att investeringarna i mer hållbara produktionssätt går trögare. 
Alla dessa utmaningar måste få full uppmärksamhet, för de är fortfarande en blind fläck 
i EU:s klimatneutralitetsstrategi.

Säkerställa balansen i energisystemen

Arbetet med fossilfri energi har pågått ett bra tag i många europeiska regioner. Det ger oss 
tillräckligt med överblick för att förstå möjligheterna och förutse utmaningarna som detta 
innebär för balansen i näten, inte minst elnäten. I takt med att efterfrågan på el går upp 
i sektorer som transport och uppvärmning kommer även efterfrågetopparna att bli kraftigare. 
Integreringen av energisystemen kan hjälpa till att få efterfrågetopparna att matcha 
en elproduktion som kommer att bli alltmer ryckig. Omvandling av el till vätgas erbjuder 
t.ex. lösningar för att lagra överskott som uppstår under produktionstoppar. 

Vidare har förvaltningen av energinäten mycket att tjäna på en mer flexibel efterfrågan. 
Flexibiliteten kan starta redan i näten. Digitaliseringen och framväxten av lösningar som 
t.ex. sammanställer stora mängder data kommer att bli våra omistliga vänner för att säkra 
nätbalansen i realtid. På produktionsnivå är även utvecklingen av kraftverkens ”digitala 
tvillingar” välkommen. 

Vägen till nätens flexibilitet och motståndskraft kommer tveklöst också att gå via deras 
sammanlänkning, och därför måste försöken att utveckla sådana energisammanlänkningar 
fortgå. Stor betydelse tillmäter föredraganden också de framtida regionala 
samordningscentrumen, men även byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter. 

Avslutningsvis kan den digitala tekniken och utnyttjandet av data hjälpa oss att bli bättre på 
att förutse energiefterfrågan. På byggnadssidan håller en marknad för teknik för att hantera 
energiförbrukningen på att växa fram, och EU har en roll att spela för att undanröja hinder för 
sådan verksamhet. Alla sådana innovativa idéer måste få en mer framskjuten position och mer 
stöd från EU-fonder, för de har många användningsområden och gör energisystemen mindre 
sårbara. 

Säkerställa tillgänglig energi för alla konsumenter

Föredraganden är fäst vid principen om tillgänglighet, som följer av välfungerande marknader 
och acceptabla priser för konsumenterna. På energiområdet inbegriper tillgänglighet också 
geografiska hänsyn. EU och medlemsstaterna bör kunna garantera tillgång till en mer hållbar 
energi för alla konsumenter, privata såväl som yrkesmässiga. 
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Det innebär att konsumenterna själva måste bli fullvärdiga aktörer i energisystemet genom att 
själva producera energi, men också genom att så långt det är möjligt dra ner på sin egen 
förbrukning under förbrukningstoppar. Egenförbrukning och energisamhällen möts alltjämt 
av stora regleringsmässiga och ekonomiska hinder, som EU kan hjälpa till att få bort. 

Mer allmänt måste EU-lagstiftningen uppdateras för att spegla de nya avvägningar som görs. 
Översynen av lagstiftningen om el och förnybar energi är ett första avgörande steg, men 
möjligheterna till egenförbrukning måste stå öppna för alla konsumenter, inte minst 
gaskonsumenter och industriella konsumenter. 

Särskilt stora är utmaningarna för de mest avsides belägna områdena, öregionerna och de 
yttersta randområdena, som de facto är mindre uppkopplade mot näten och ofta möts av högre 
energipriser.

Säkerställa Europas konkurrenskraft och ledarskap inom ren energiteknik 

Medan hela världen sedan snart ett år tillbaka går igenom en hälso- och ekonomikris utan 
motstycke tycks EU äntligen redo att tala om nödvändigheten av att säkra vårt strategiska 
oberoende i värdekedjor av särskilt stor betydelse för vår ekonomi. Av dessa är det 
i föredragandens ögon energin som kommer först.

EU har turen att hysa världsledare inom ny energiteknik. Detta ledarskap måste vårdas, för det 
är en grundförutsättning för att nå klimatneutralitet. Vi måste utveckla en politik för 
innovation, forskning och utveckling som lever upp till våra ambitioner på energiområdet. 

Detta sker först och främst genom EU:s olika finansieringsinstrument – strukturfonderna och 
sektorsspecifika fonder som Horisont Europa, innovationsfonden, Life och InvestEU. Att 
säkra europeiska finansieringsmöjligheter för europeiska verksamhetsutövare handlar om vårt 
strategiska oberoende och kommer att ge dem möjligheten att stå sig i konkurrensen även på 
de globala marknaderna.

En annan viktig komponent för att garantera energioperatörernas konkurrenskraft när de 
ställer om är att ta till vara befintlig kunskap i dagens energisektorer. Även om viss 
verksamhet lär försvinna måste kompetensen och kunnandet bevaras. Yrkena inom 
nätintegrering är ett sådant exempel. 

Föredraganden tackar alla som varit med och bidragit till detta dokument.


