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Förnybar energi: Ambitiösa mål för Europa

För att hjälpa EU att nå sina ambitiösa utsläppsminskningsmål i kampen mot 
klimatförändringarna arbetar parlamentet på att snabba på grönare alternativ såsom 
förnybar energi.

Gemensamma mål: energiunionen
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/boosting-europe-s-renewable-energy-sector_N01_AFPS_220826_RNEW_ev

Den nuvarande energikrisen, som förvärrats av Rysslands aggression i Ukraina, har 
understrukit behovet av att minska EU:s beroende av fossila bränslen från Ryssland och av att 
diversifiera och säkra EU:s energiförsörjning genom grönare alternativ såsom förnybara källor. 
Dessutom vill EU ta täten i den gröna omställningen för att tackla klimatkrisen.

Läs mer om EU:s olika satsningar på förnybar energi.

Besluta om nya EU-mål för förnybar energi till år 
2030
Europas ambitiösa klimatinsatser fastställs i ”55 %-paketet”. EU:s mål är att minska utsläppen 
av växthusgaser med 55 procent till år 2030 
, och att bli klimatneutrala till år 2050. En del av lagstiftningen handlar om att uppdatera EU:s 
direktiv om förnybar energi för att höja andelen förnybar energi i EU:s energimix från det 
nuvarande målet 32 procent till år 2030. Vid plenarsammanträdet i september 2022 enades 
kammaren om att höja målet för förnybar energi till 45 procent,, ett mål som också stöd av 
kommissionen i dess plan REPowerEU. I planen som kommissionen presenterade i maj 2022 
betonar den behovet av att snabba på omställningen till ren energi och att fasa ut 
energiimporter från Ryssland genom att öka den förnybara energin inom kraftgenerering, 
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industri, byggnader och transporter till 45 procent till år 2030.

Under plenarsammanträdet i december kommer parlamentet att rösta om nya regler för 
förnybara energikällor, energieffektivitet och byggnaders energiprestanda. De nya reglerna 
kommer att kräva snabbare beslut om tillstånd för nya eller anpassade kraftverk för förnybar 
energi, inklusive solpaneler och vindkraftverk.

Läs mer om 55 %-paketet och den gröna given. 

22,1 procent 
andelen förnybar energi i EU:s energikonsumtion år 2020. Det är 
högre än 20-procentsmålet för år 2020 och mer än en fördubbling 
sedan 2004 (9,6 procent).

Öka andelen förnybar energi inom olika sektorer 
inom EU
Kommissionen föreslår också uppdaterade mål inom följande sektorer:

byggnader - 49 procent användning av förnybar energi till år 2030.• 

uppvärmning och nedkylning - den redan existerande indikativa årliga ökningen på 
1,1 procent blir bindande för EU-länderna,

• 

fjärrvärme och -nedkylning - en indikativ årlig ökning på 2,1 procent för användning 
av förnybar och avfallsuppvärmning och -nedkylning (en ökning från nuvarande 
ökning med 1 procent).

• 

industri - en ny riktlinje på 1,1 procent årlig öknad användning av förnybara 
energikällor.

• 

Ledamöterna stödjer kommissionens mål för byggnader men vill öka den årliga ökningen för 
uppvärmning och nedkylning till 2,3 procentenheter. De vill också ha ett mer ambitiöst mål på 
1,9 procent för industrin. De förväntar sig att användningen av förnybar energi inom 
transportsektorn ska leda till att utsläppen av växthusgaser minskar med 16 procent, genom 
ökad användning av avancerade biobränslen och högre kvoter förnybara bränslen av icke-
biologiskt ursprung, såsom vätgas.

Ledamöterna vill att EU-länderna:

- utvecklar åtminstone två gränsöverskridande projekt för att expandera grön el till år 2025
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- säkerställer att åtminstone 5 procent av nyligen inrättad förnybar energikapacitet kommer från 
innovativ teknik för förnybar energi

Förnybarhetsmål på nationell nivå
Tabellen visar hur EU-länderna lyckas möta målen för förnybar energi till år 2020. 

Andel energi från förnybara energikällor (i procent av den 
slutliga bruttoenergikonsumtionen)

2016 2020-målet Uppgifter för 2020
Sverige 53,8 49 60,1
Finland 38,7 38 43,8
Lettland 37,2 40 42,1
Österrike 33,5 34 36,5
Danmark 32,2 30 31,6
Estland 28,8 25 30,2
Portugal 28,5 31 34,0
Kroatien 28,3 20 31,0
Litauen 25,6 23 26,8
Rumänien 25 24 24,5
Slovenien 21,3 25 25,0
Bulgarien 18,8 16 23,3
Italien 17,4 17 20,4
Spanien 17,3 20 21,2
EU-genomsnittet 17 20 22
Frankrike 16 23 19,1
Grekland 15,2 18 21,7
Tjeckien 14,9 13 17,3
Tyskland 14,8 18 19,3
Ungern 14,2 13 13,9
Slovakien 12 14 17,3
Polen 11,3 15 16,1
Irland 9,5 16 16,2
Cypern 9,3 13 16,9
Belgien 13,0
Malta 6 10 10,7
Nederländerna 6 14 14,0
Luxemburg 5,4 11 11,7

Källa: Eurostat
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Mer om vad EU gör för att främja förnybar energi:

Stöd till utvecklingen av förnybar vätgas• 
Slut på EU-finansieringen av gränsöverskridande infrastruktur baserad på fossila 
bränslen

• 

Säkerställa att utsatta hushåll inte drabbas av energiomställningen• 

Den här artikeln publicerades första gången i november 2017, och har sedan dess omarbetats 
för att spegla den senaste utvecklingen inom förnybar energi inom EU. 

Mer information
Kommissionens pressmeddelande:"Commission presents Renewable Energy Directive 
revision", 2022-07-14 (en) 
Kommissionens pressmeddelande: "Frågor och svar – Att rusta vårt energisystem för våra 
klimatmål", 2022-07-14
Interaktiv grafik
Parlamentets utredningstjänst: "Fit for 55 package: Renewable Energy Directive", september 
2022 (en)
Pressmeddelande: "MEPs back boost for renewables use and energy savings", 2022-07-13 (en)
Parlamentets utredningstjänst: "Revision of the Renewable Energy Directive: Fit for 55 
package", september 2022 (en)
Eurostat: "Renewable energy statistics" (en)
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