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KORTFATTAD MOTIVERING

 INLEDNING

I förslaget från Europeiska kommissionen behandlas två politikområden: ekonomi och 
energisäkerhet. Förslaget till omedelbara åtgärder kommer som svar på Europeiska rådets 
uppmaning till kommissionen att föreslå en rad konkreta projekt1 för att stimulera EU:s 
ekonomi, med hänsyn både till nödvändigheten att uppnå en adekvat geografisk balans och ett 
snabbt genomförande.

Parallellt med finanskrisen och den globala recessionen har EU drabbats av följderna av 
dramatiska, okontrollerbara växlingar i priset på råolja samt allvarliga och upprepade avbrott i 
gasförsörjningen från Ryssland. Krisen har också klargjort behovet av att trots nedgången se 
till att investeringarna i utvecklingen och utforskandet av förnybara energikällor fortsätter i en 
takt som motsvarar de uppställda målen.

Följaktligen är kommissionens förslag till investering grundat på tre pelare, nämligen

 sammankoppling av gas- och elnät,

 avskiljning och lagring av koldioxid,

 vindkraft till havs.

I förslaget presenteras därför förfaranden och metoder för finansiellt stöd i syfte att stimulera 
investeringar i upprättandet av ett integrerat europeiskt energinät, genom vilket man ökar 
försörjningstryggheten samtidigt som man stärker unionens politik inriktad på att minska 
utsläppen av växthusgaser.

Upprättandet av ett alleuropeiskt sammankopplat energinät är inte något nytt. EU bekostar 
redan projekt av EU-intresse när det gäller infrastruktur för el- och gasöverföring. Ungefär 
25 miljoner euro används årligen för att stödja genomförbarhetsstudier. De flesta av projekten 
är gränsöverskridande eller påverkar flera medlemsstater. Förslaget bör betraktas som ett 
komplement till den planen, och passar väl in i EU:s nuvarande energipolitik.

 TRYGG OCH DIVERSIFIERAD ENERGIFÖRSÖRJNING OCH KONTROLL AV 
KOLDIOXIDUTSLÄPP

Kontrollen av koldioxidutsläpp och utvecklingen av alternativa förnybara energikällor är 
centrala i all EU-politik. Utan realistiska, skyndsamma och ändamålsenliga åtgärder på alla 
ledningsnivåer kommer unionen inte att kunna uppnå sina uttalade mål att minska 
koldioxidutsläppen senast 2020 eller säkra en dominerande konkurrensställning för sin 
energisektor på den globala marknaden när ekonomin återhämtar sig. En flyktig blick på 
spridningen av energikällor i unionen gör det klart att kol och kolderivat inom överskådlig 
framtid kommer att fortsätta vara viktiga energikällor för produktion av el och stål. För 

                                               
1 Europeiska rådet den 11–12 december 2008.
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närvarande står kolkraftverk för 20 procent av EU:s koldioxidutsläpp, och EU:s energiindustri 
förefaller inställd på att bygga 40 nya kolkraftverk under de närmaste fem åren1. Med tanke 
på detta är teknik för koldioxidlagring inte bara en möjlighet, utan en verklig och absolut 
nödvändighet.

Självfallet måste man inte bara fortsätta med utan även påskynda utvecklingen av teknik för 
alstring av elektricitet på hållbar grund, såsom vindkraft och solenergi, och de projekt som 
man bedömer har störst chans att lyckas på kort och medellång sikt måste uppmuntras av alla. 
Det skulle dock vara önsketänkande att tro att denna teknik kommer att kunna täcka unionens 
samlade energibehov inom den fastslagna tidsramen. Unionen måste vinnlägga sig om att 
uppnå hela skalan av energiproduktionsmetoder. Förslaget från kommissionen utgör en 
omedelbar åtgärd för att anpassa och samordna energipolitiken i syfte att bemöta de 
oförutsedda händelser som är möjliga i dag.

De globala och lokala ekonomiska och finansiella förhållandena främjar långt ifrån ökade 
investeringar i projekt för energiforskning och infrastruktur. Men för att garantera en framtida 
trygg energiförsörjning i hela unionen måste man ha en generell nivå av nationella reserver, 
liksom möjligheten att göra resurserna tillgängliga på platser och i regioner som av någon 
anledning stöter på problem i fråga om försörjning eller tillgång. Ur detta perspektiv och i 
syfte att undvika den energibrist som vissa medlemsstater upprepade gånger nyligen har 
drabbats av, behövs omedelbara åtgärder för att stödja investeringar för sammankoppling av 
energinäten.

Genom detta initiativ påskyndar därför unionen inte bara utvecklingen av projekt som är nära 
förknippade med trygg energiförsörjning, utan skapar och bibehåller även arbetstillfällen i en 
starkt specialiserad och tekniskt avancerad bransch, som är livsviktig för alla EU:s regioner.

 DE GEOPOLITISKA ASPEKTERNA AV EU:S ENERGIFÖRSÖRJNING

Som en av världens största importörer av olja, gas och kol spelar EU en viktig roll på den 
internationella energimarknaden2 men dess beroende av importerad energi kommer att öka 
exponentiellt under de kommande 20 åren. Europeiska kommissionen uppskattar3 att om man 
inte vidtar några åtgärder kommer EU:s energiberoende att stiga från 50 procent 2000 till 
70 procent 2030. Unionens viktigaste gasleverantörer är Ryssland (30 procent), Algeriet 
(25 procent) och Norge (25 procent), men det beräknas att beroendet av ryska källor kommer 
att stiga till 80 procent 2030. Av historiska och geografiska skäl är de medlemsstater som 
tidigare tillhörde den sovjetiska inflytandesfären mest utsatta för det ombytliga sätt på vilket 
Ryssland uppfyller sina avtalsmässiga åtaganden4.

På samma gång som den osäkra gasförsörjningen har varit förstasidestoff i hela EU, räknar 
man med att unionens beroende av oljeimport från Mellanöstern kommer att fördubblas under 
de närmaste 20 åren, samtidigt som 66 procent av EU:s behov av kol också kommer att 
importeras. Som kommissionen betonar i sin grönbok om hållbar, konkurrenskraftig och trygg 
energiförsörjning för EU, är det uppenbart att 27 separata nationella energipolitiska strategier 

                                               
1 Källa: Climate Action.
2 Källa: EurActiv.
3 Grönboken om energiförsörjning från november 2000.
4 Till exempel effekterna på Bulgarien, Rumänien och Ungern under vintrarna 2006 och 2009.
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i förhandlingarna med externa energileverantörer är till nackdel för ekonomin, och argumentet 
för en gemensam yttre energipolitik har gradvis blivit alltmer tilltalande i dagens ovanliga 
finansiella och ekonomiska läge.

Med tanke på regeringarnas exempellösa utgiftsnivåer inom ramen för den globala ekonomin 
under de senaste månaderna är det naturligtvis väsentligt att de tillgängliga medlen sätts in 
med exakthet och är inriktade på sådana projekt som kan uppnå optimal trygghet både när det 
gäller försörjning och hållbarhet och minskning av koldioxidutsläppen.

 VAL AV PROJEKT OCH BUDGETKONSEKVENSER

Europeiska kommissionen meddelar1 att för att man omgående ska kunna påverka den 
ekonomiska krisen är det nödvändigt att upprätta en förteckning över de projekt som kan få 
omedelbart finansiellt stöd. Urvalet av projekt som läggs fram av kommissionen, liksom de 
åtföljande budgetkonsekvenserna, är per definition ytterst teknisk. Självklart kan parlamentet 
föreslå ändringar av förteckningen över projekt, men de flesta av dessa ändringar skulle bara 
återinföra projekt som av ett eller annat skäl inte valdes ut, antingen av kommissionen eller 
medlemsstaterna. Enligt föredraganden är det kontraproduktivt att gå till väga på det sättet, 
eftersom snabbheten är avgörande, vilket påpekades tidigare. Detsamma gäller i stor 
utsträckning för de belopp som tilldelats enskilda projekt. Utan detaljerade tekniska 
upplysningar som gör det möjligt att bedöma tillräckligheten av de föreslagna beloppen vore 
det pretentiöst att vilja ändra dem. 

 SLUTSATS

Med tanke på ovanstående, att dessa frågor måste hanteras skyndsamt och med sikte på 
tydliga fördelar för EU:s ekonomi, den trygga energiförsörjningen och minskningen av 
koldioxidutsläpp genom skyndsamt genomförande av lagstiftningen, rekommenderar 
föredraganden starkt att förslaget antas utan ändringar.

*******

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi, 
som ansvarigt utskott, att föreslå ett godkännande av kommissionens förslag.

                                               
1 Se KOM(2009)0035, s. 7.
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