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Inledning 
 
 
Trots de stora framstegen och en kraftig ökning i lagstiftningsverksamheten under de senaste åren har 
EU:s energipolitik ännu inte lyckats uppnå de viktigaste målsättningarna samtidigt, nämligen att 
trygga tillgång till energi till rimliga och stabila priser, upprätthålla näringslivets konkurrenskraft i 
EU, trygga energiförsörjningen för alla européer oberoende av var de är bosatta och främja hållbar 
produktion, överföring, distribution, lagring och förbrukning av energi, för att på ett beslutsamt sätt 
kunna övergå till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. 
 
Energipolitiken betraktas alltför ofta som en mycket känslig fråga som enbart handlar om nationella 
intressen och nationellt oberoende. Det ömsesidiga beroendet mellan medlemsstaterna på 
energiområdet har dock aldrig tidigare varit så starkt i politiska, ekonomiska och tekniska termer. Om 
vi stannar till eller rör oss bakåt skulle detta kunna få långtgående negativa följder. Unilaterala 
nationella beslut ökar risken för skillnader och kan ge upphov till prishöjningar eller fluktuationer i 
den regionala energiproduktionen och energiförbrukningen, för att bara nämna ett par exempel. Vi har 
nyligen sett exempel på att europeiska länder kan fatta självständiga beslut i energiförsörjningsfrågor, 
men priset är högt. Motsättningarna mellan medlemsstaterna måste därför undanröjas. I dag finns det 
inget enskilt EU-land som på egen hand kan tillhandahålla energi till sina medborgare på ett 
tillförlitligt sätt och till rimliga priser. 
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Det behövs ett nytt angreppssätt som syftar till fördjupad europeisk integration och ökad solidaritet på 
energiområdet. EU:s europeiska ekonomiska och sociala kommitté (EESK) och Notre Europe har 
därför förenat sina krafter för att vidareutveckla det politiska förslaget om en fullfjädrad europeisk 
energigemenskap, som grundar sig på ett initiativ från Notre Europe. EESK och Notre Europe har 
identifierat följande huvudmål och politiska förslag som utan dröjsmål bör utvecklas inom EU. 
 
 
Att fullborda en integrerad europeisk inre marknad för energi 
 
 
1. Marknadsförhållandena bör harmoniseras. Den inre marknadens potential har inte 

utnyttjas fullt ut för att förbättra energisäkerheten och erbjuda medborgarna ett mervärde. Det 
finns fortfarande stort utrymme för förbättringar på EU:s inre marknad för energi, genom att 
man harmoniserar bestämmelserna om förnybar energi, tilldelning av överföringskapacitet, 
handel med elektricitet m.m. Operatörerna måste kunna bedriva sin verksamhet på samma 
villkor över hela EU. Det behövs överskådliga och konsekventa regler för att skapa ett 
investeringsvänligt klimat.  

 
2. Marknaderna bör integreras genom bättre sammankopplingar. Man måste göra det 

möjligt att leverera elektricitet på ett effektivt sätt över hela EU så att det alltid finns tillgång 
till den när den behövs. Sammankopplingen av nätverken måste därför fullbordas på ett 
sådant sätt att EU:s energimarknader integreras och tryggheten i energiförsörjningen 
optimeras över hela EU.  

 
3. Nätverken bör planeras gemensamt. Framför allt i en tid av budgetåtstramningar är det 

viktigt att man väljer de mest rationella och konsekventa lösningarna för infrastrukturen på 
nationell och europeisk nivå. En sammankoppling av nätverken som grundar sig på 
gemensam planering skulle möjliggöra en förskjutning från nationella marknader mot en 
gemensam europeisk marknad. Den gemensamma planeringen av nätverken måste avse all 
infrastruktur och inte bara den gränsöverskridande infrastrukturen. 

 
4. Energimixen bör gradvis "europeiseras" på grundval av en regional integration av 

energimarknaderna. Grupper av medlemsstater i en viss region skulle gradvis kunna 
integrera sin energimix och infrastruktur för att dela med sig av fördelarna med de olika 
energikällor som de har tillgång till. När de väl har sammankopplats och harmoniserats är 
deras nätverk och marknader bättre rustade att hantera fluktuationer i produktion och 
förbrukning, med större möjligheter att kollektivt bidra till tryggad energiförsörjning i EU. 
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5. EU:s politik bör anpassas till behoven hos energins slutanvändare. Det är av avgörande 

betydelse för EU:s legitimitet att dess initiativ, i samordning med medlemsstaterna, ger 
konsumenterna påtagliga fördelar. Genom att skapa en gemensam europeisk marknad för 
energi bör man kunna ge slutanvändarna ett större urval och mer stabila och förmånliga 
villkor och priser i fråga om energiutbudet. Konsumenterna bör ha rätt att välja 
energileverantörer över landsgränserna och det bör inte råda någon överdriven variation i 
energipriserna eller andra marknadsvillkor mellan medlemsstaterna. 

 
6. Att respektera och stödja konsumenternas rättigheter. Konsumenterna måste få bättre 

information om sina rättigheter så att de till fullo kan åtnjuta fördelarna med den inre 
marknaden för energi. Sådan information bör tillhandahållas systematiskt och direkt, t.ex. 
genom energiräkningen. För att ett samhälle helt och hållet ska fungera är det viktigt att man 
bekämpar energifattigdomen, och detta bör vara en prioritering. 

 
 
Att säkra försörjningstryggheten och stärka EU:s ställning gentemot dess externa partner 
 
 
7. Bättre efterlevnad av EU:s lagstiftning i avtal om energi med tredjeland som påverkar 

EU:s inre marknad. I de fall där avtal med tredjeländer om leveranser eller infrastruktur får 
konsekvenser för energiutbudet i EU och påverkar EU:s inre energimarknad bör 
kommissionen se till att EU:s interna regler är tillämpliga på dessa avtal. 

 
8. Ett europeiskt energiförsörjningssystem bör införas. EU har ett direkt intresse av att stärka 

sin förhandlingsposition gentemot internationella energileverantörer. I de fall där 
gemensamma åtgärder får störst verkan bör rådet ge kommissionen i uppdrag att förhandla 
med externa leverantörer och transitländer på EU:s vägnar och utforska möjligheterna att 
inrätta grupper för inköp av fossila bränslen på EU-nivå. Förhandlingskapaciteten hos EU 
skulle vara mycket starkare än hos medlemsstaterna var och en för sig. Detta skulle kraftigt 
förbättra medlemsstaternas energiförsörjning och på så sätt garantera solidariteten och 
optimera resursanvändningen. 

 

9. Man bör koppla samman nätverken och harmonisera marknaderna med EU:s grannar. 
EU bör främja en gemensam utveckling av energipolitiken i grannländerna öster och       
söder om Europa för överföring och transitering av energi. Detta innebär att man måste   
bygga upp de sammankopplade nätverk som krävs och harmonisera marknaderna.           
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Dessa delar av den gemensamma energipolitiken måste ligga i linje med EU:s principer         
(i fråga om försörjningstrygghet, marknadsvillkor, öppenhet, ömsesidighet, hållbar 
utveckling, energieffektivitet m.m.) och med de socioekonomiska behoven i regionerna i 
fråga. 

 

10. Man bör utnyttja Medelhavsunionens och det östliga partnerskapets potential i fråga 
om energisamarbete. EU bör försöka samarbeta aktivt inom unionen för Medelhavsområdet 
och det östliga partnerskapet för att hjälpa de partnerländer som EU gränsar till att producera, 
använda och exportera energi från hållbara källor och utveckla en lämplig rättslig ram. 
Målsättningen att trygga Europas energiförsörjning ska hjälpa dessa länder att tillgodose sina 
egna energibehov och finansiera sina egna investeringar. 

 
11. Man bör stödja utvecklingsländerna. EU måste stödja utvecklingsländernas 

energiinfrastrukturinvesteringar, framför allt i förnybar energi, för att underlätta en hållbar 
ekonomisk tillväxt. Det är också viktigt att skapa marknadsförhållanden som stimulerar 
interna investeringar och intern handel samtidigt som man ser till att de fattigaste delarna av 
befolkningen har tillgång till energi. 

 
 
Att klara av övergången till koldioxidsnåla energisystem till 2050 
 
 

12. Det behövs en konsekvent och heltäckande strategi för energiövergången i Europa. 
Klimatförändringarna och den minskade tillgången till fossila bränslen kräver radikala 
förändringar i sättet att producera och konsumera energi. Utvecklingen av alternativa källor 
till hållbar energi och ny teknik som minskar utsläppen är nyckeln till övergången till en 
hållbar energimodell. Övergången till koldioxidsnål energiproduktion måste ingå i en 
europeisk ram för att främja olika källor till hållbar energi med ett fördelaktigt kostnads–
nyttoförhållande. Befintliga finansiella resurser bör slås samman så att man frångår rent 
nationella stödmekanismer, som är ineffektiva. Det är särskilt viktigt med en sammanslagning 
av de finansiella medlen på dessa områden, med tanke på det nuvarande ekonomiska klimatet. 

 
13. Att främja sysselsättning. Övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp kommer 

att utlösa stora förändringar som kan få både positiva och negativa effekter på 
arbetsmarknaden. De rätta marknadsförhållandena måste utvecklas, där arbetstillfällen kan 
skapas som ett led i omstruktureringen av energiindustrin. 
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14. Den europeiska energiindustrin bör göras mer konkurrenskraftig.  Man bör utnyttja 
övergången för att stimulera verksamheten och genomföra en ingående översyn av 
energiproduktionen och energiförbrukningen. Europas konkurrenskraft kommer också att vara 
beroende av överkomliga energikostnader och en förmåga att uppfinna ny energiteknik och 
att exportera denna. EU och dess medlemsstater bör skapa ett klimat som gynnar stora 
industriprojekt mellan europeiska operatörer. Medlemsstaterna bör dessutom samarbeta i 
fråga om energimixen genom storskaliga projekt för produktion av förnybar energi 
(vindenergi, solenergi m.m.) och överföring (supernät och smarta nät). Den successiva 
integreringen av energimixen skulle kunna börja på regional nivå. 

 
 
Att involvera det civila samhället i beslutsfattandet 
 
15. Man bör anpassa EU:s energipolitik till medborgarna. En fråga som energin, som är så 

aktuell och relevant för hela samhället, kräver att allmänheten är fullt involverad. 
Utvecklingen av en europeisk energigemenskap kan samla européerna kring ett projekt som 
ger dem ett tydligt mervärde. Det är viktigt att allmänheten och det civila samhället 
involveras, eftersom legitimiteten i medborgarnas ögon är en förutsättning för trovärdigheten 
i de politiska besluten och för allmänhetens stöd till de långtgående förändringar som vi har 
framför oss. 

 
16. Man bör inrätta ett europeiskt civilsamhällesforum för att bevaka energifrågorna. Det 

är mycket oroväckande att det inte förs en strukturerad dialog om energifrågor mellan 
politikerna och beslutsfattarna å ena sidan, och det civila samhället i EU å den andra. Det 
civila samhället bör systematiskt involveras i debatten om energirelaterade frågor på regional, 
nationell och europeisk nivå. EESK och Notre Europe är beredda att stödja denna debatt på 
EU-nivå, genom ett europeiskt civilsamhällesforum där företrädare förs samman från 
konsumentföreningar, icke-statliga organisationer på miljöområdet, näringslivet, 
fackföreningarna m.m. 

 
 
Att ge EU lämpliga befogenheter 
 
17. En europeisk energisolidaritetspakt. Enligt Lissabonfördraget ska medlemsstaterna vara 

solidariska med varandra, men det har ännu inte fått någon praktisk betydelse inom den 
nuvarande institutionella ramen. Under tiden har energiområdet blivit allt mer politiskt, och 
EU har inte haft någonting att säga till om på detta område. Solidariteten bör ges ett konkret 
innehåll och bli drivkraften bakom utvecklingen av en europeisk energipolitik och på så sätt 
undanröja konflikterna om nationell suveränitet. 
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18. Man bör utöka EU:s finansiella resurser för energi. EU har inga möjligheter att vare sig 

finansiera insatser på bred front eller bestämma vilka energikällor som ska väljas. EU:s årliga 
energibudget är blygsam i jämförelse med de summor som medlemsstaterna spenderar på 
området. EU:s budget måste utökas med självständiga och autonoma resurser, inklusive 
skatteinstrument och en energifond för finansiering av energiinfrastrukturprojekt av 
europeiskt intresse, t.ex. sammankopplingar av elektricitet och gas och åtgärder för att 
stimulera en diversifiering i riktning mot hållbara energikällor och hållbar energiteknik 
genom gemensam forskning om koldioxidsnål energi. 

 
19. Man bör stärka Europeiska kommissionens ställning. Kommissionen är det organ som 

föreslår och samordnar politiska åtgärder och värnar om gemenskapens intressen och bör 
därför vara den centrala institutionen i EU:s energipolitik. Kommissionen bör spela en större 
roll när det handlar om att skapa en samstämmig, trovärdig och effektiv energipolitik, som 
ligger till grunden för en europeisk energigemenskap. 

 
20. Man bör utvärdera behovet av att se över den institutionella ramen. Senast 2014 bör en 

bedömning göras av om den nuvarande institutionella ramen är lämplig för att uppnå de 
långtgående målsättningarna i en gemensam europeisk energipolitik. Om det visar sig finnas 
brister i denna bör man allvarligt överväga vårt förslag om en europeisk energigemenskap. 

 
 
Slutsats 
 
På energiområdet har EU:s ledare ett särskilt ansvar gentemot framtida generationer. Europa har inte 
råd att vänta längre, eftersom större energibeslut i dag utgör ett åtagande för många årtionden framåt. 
För att förberedelserna för övergången mot 2050 ska lyckas måste de beslut som är lämpliga för att 
EU ska kunna slå in på vägen mot hållbar utveckling och gemensamt utarbeta ett nytt energiavtal 
fattas redan nu. EU har tagit ett meningsfullt steg genom att anta energi- och klimatpaketet, som har 
banat vägen för denna gemensamma vision. Det återstår dock mycket att göra för att denna vision ska 
förverkligas. 
 
Det krävs politisk vilja – med det civila samhällets stöd – och denna måste bidra till att skapa ett 
sammanhållet europeiskt block, där vi tillsammans kan ta itu med de mångfasetterade       
utmaningarna på energiområdet. Det mest ambitiösa och lovande alternativet är enligt oss att inrätta 
en fullödig europeisk energigemenskap som omfattar alla relevanta ekonomiska, sociala, politiska 
och strategiska aspekter. Tanken är att denna ska innefatta en integration av energimarknaderna      
och samordning av forskningspolitik, investeringsbeslut och solidaritetsmekanismer                       
samt tillmötesgå behovet av en gemensam EU-ståndpunkt i internationella sammanhang.                         
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Allt detta kräver ett kraftfullt överstatligt angreppssätt. Detta gemensamma projekt skulle göra det 
möjligt för medlemsstaterna och EU-institutionerna att utarbeta en europeisk energipolitik på ett så 
effektivt och demokratiskt sätt som möjligt. 
 
Framför allt skulle en europeisk energigemenskap motsvara EU-medborgarnas behov. Av opinions-
undersökningar som har gjorts nyligen framgår att det finns ett överväldigande stöd för idén. Enbart 
nationella energiinsatser är inte längre någon lösning, och ett hållbart, stabilt och framåtblickande 
energisystem kan bäst uppnås på EU-nivå.  
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