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Ren energi: EU vill öka förnybar energi och 
energieffektivitet

EU prioriterar kampen mot klimatförändringarna och att förbättra energisäkerheten. Ta 
reda på hur parlamentarikerna vill öka energieffektiviseringen och användningen av 
förnybara källor.

Energieffektivitetsdirektivet
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/energy-efficiency-directive-we-need-to-be-more-
ambitious_N01_AFPS_220902_ENER_ev

Under 2018 godkände Europaparlamentet lagstiftning som ska hjälpa till i kampen mot 
klimatförändringarna, och samtidigt minska EU:s beroende av import av fossila bränslen och 
hjälpa hushållen att generera sin egen gröna energi.

Lagstiftningen består av tre delar: en om förnybar energi, en om energieffektivitet och en om 
en kontrollmekanism. 

Lagar om förnybar energianvändning och om energieffektivisering revideras för närvarande i 
syfte att hjälpa EU nå de nya ambitiösa klimatmålen som fastställdes inom ramen för den gröna 
given under 2021. Att öka andelen förnybar energi och förbättra energieffektiviteten kommer 
också hjälpa Europa att minska sitt beroende av importer av fossila bränslen som i stor 
utsträckning kommer från Ryssland.

Läs den senaste informationen om hur EU främjar förnybar energi och om 
energieffektivitet.
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Parlamentet har godtagit förslaget om  att förnybar energi ska uppgå till minst 32,5 procent år 2030 ©AP Images/European Union-EP

Öka andelen förnybar energi
Under de senaste åren har andelen energi som konsumeras som kommer från förnybar energi 
mer än fördubblats, från 9,6 procent 2004 till 22,1 procent 2020. Det innebär att EU uppnådde 
sitt 20-procentsmål till år 2020. Och EU är på väg att nå sitt mål på 20 procent år 2020.

Enligt de gällande reglerna ska andelen förnybar energi uppgå till minst 32 procent till år 2030, 
och målet kommer att revideras uppåt. I september 2022 krävde parlamentet att målsättningen 
ska höjas till 45 procent. 

Läs mer om andelen förnybar energi i EU-länderna.

Förbättra energieffektiviteten 
Bättre energieffektivitet skulle inte bara kunna minska utsläppen av koldioxid, utan också 
minska den 330 miljoner euro stora energiimportkostnaden varje år. Det är därför som EU:s 
lagstiftare arbetar på att uppdatera energieffektivitetsmålet på 32,5 procent till år 2030, som 
beslutades 2018. Energieffektivisering innebär att använda mindre energi för att producera 
samma resultat.  

De nya målen, som fick parlamentets stöd i september 2022, innebär minst 40 procents 
minskning av slutlig energikonsumtion och 42,5 procent av den primära energikonsumtionen. 
Slutlig energikonsumtion avser energin som används av slutanvändaren (exempelvis 
hushållens elanvändning), medan den primära energikonsumtionen avser det totala 
energibehovet i ett land (exempelvis bränsle som används för att producera elen).
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Ett viktigt förbättringsområde är uppvärmning och luftkonditionering av byggnader som utgör 40 
procent av all energi som konsumeras inom EU. Ungefär 75 procent av denna konsumtion 
beräknas vara ineffektiv.

I april 2018 godkände parlamentets kammare nya regler för byggnaders energiprestanda. Enligt 
reglerna ska medlemsländerna förbereda nationella långsiktiga strategier för att stödja 
renovering av bostads- och icke-bostadsfastigheter, Målet är att byggnader inom EU år 2050 i 
princip inte ska använda någon energi överhuvudtaget.

Därutöver förenklade Europaparlamentet förra året energimärkningen för produkter i hemmet, 
såsom lampor, teveapparater och dammsugare, för att underlätta för konsumenter att jämföra 
deras energieffektivitet.

Kontrollmekanism
År 2018 godtog ledamöterna också en så kallad "styrning av energiunionen". Det är en 
kontrollmekanism för att granska EU:s utveckling för att uppnå energi- och klimatmålen till år 
2030, särskilt de som gäller energieffektivisering och förnybar energi.

Nästa steg
Parlamentet och rådet kommer nu att inleda förhandlingar om uppdateringarna avseende 
förnybar energi och energieffektivisering. 

Mer om EU:s arbete mot klimatförändringarna: 
Minska utsläpp av växthusgaser: EU:s mål och åtgärder, 2022-07-19 • 
Klimatet i Europa: fakta och siffror, 2022-03-31 • 

Artikeln publicerades ursprungligen 2018 men har uppdaterats för att spegla EU:s alltmer 
ambitiösa målsättningarna. 

Mer information
Pressmeddelande: "Parlamentet stöder ökad användning av förnybar energi och 
energibesparingar", 2022-09-14
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