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2EU, energi och 
klimatförändringar

År 2016 var det varmaste året sedan mätningar inleddes och världen var då 
i genomsnitt 1,1 °C varmare än före industrialiseringen. Klimatförändringar och 
orsakerna till dem ifrågasätts inte längre på allvar inom vetenskapen. Enligt den 
mellanstatliga panelen för klimatförändringar, IPCC, är människans påverkan på 
klimatsystemet tydlig och visar sig i form av ökade koncentrationer av växthusgaser 
i atmosfären och den observerade uppvärmningen.

Energi och klimatförändringar är nära sammankopplade. I   EU ligger 
energiproduktion – huvudsakligen från omvandling och förbränning av fossila 
bränslen – och energianvändning – till exempel inom industrin, hushållen och 
transportsektorn – bakom 79 % av EU:s utsläpp av växthusgaser.

Därför är ändamålsenliga åtgärder för energiproduktion och energianvändning 
avgörande för att hantera klimatförändringarna. Energi och klimatförändringar 
ger upphov till många frågor som bäst hanteras genom samarbete stater 
emellan. Därför ligger dessa frågor högt upp på EU:s agenda.
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2015 års växthusgasutsläpp
 per källa

Produktion och användning av 
energi, alla sektorer

Industriella processer/
produktanvändning

Jordbruk

Bortskaffning och hantering av avfall 3 %

10 %

8 %

79 %

2015 års utsläpp av växthusgaser i EU per källa

Källa: Europeiska miljöbyrån, EEA greenhouse gas – data viewer (Europeiska miljöbyråns 
uppgifter om växthusgaser), 2017.

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer#tab-based-on-data
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Den översiktliga analysen av EU:s åtgärder på området energi och klimatförändringar 
syftar till att

 ο ge en översikt av vad EU gör inom detta område,

 ο sammanfatta centralt revisionsarbete som Europeiska revisionsrätten 
och nationella högre revisionsorgan inom EU hittills har utfört, och

 ο identifiera de största utmaningarna, som underlag för lagstiftnings
debatten och framtida revisionsarbete.

Den översiktliga analysen  
– syfte och metod
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Metod

 

 

21 generaldirektorat vid kommissionen

Europeiska miljöbyrån

Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling (OECD)

Sekretariatet för FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar (UNFCCC)

Informationsbesök till:
- Tyskland
- Polen
- Spanien

Intervjuer: 

Direktiv, förordningar, beslut, 
strategier, konsekvens- 
bedömningar, utvärderingar 
och studier från EU

Relevant EU-rättspraxis 

Publicerad akademisk forskning

Dokumentanalys av:

Insamling av mer än 650 rapporter från 
högre revisionsorgan om effektivitets-
revisioner som behandlar energi, 
klimatpolitik och investeringar med 
anknytning till begränsning och anpassning 

Urval av de 269 mest relevanta 
rapporterna för djupgående läsning, 
offentliggjorda mellan januari 2012 och 
mars 2017

 

Enkätundersökning bland EU:s 
högre revisionsorgan om vad de 
har granskat och vilka 
utmaningar de möter 

Seminarium med EU:s högre 
revisionsorgan om revision inom 
energi och klimat



6Energi och klimatförändringar: 
vad gör EU?

EU fastställer en politisk ram som omfattar både energi och klimatförändringar. Vissa 
områden, såsom valet av energimixen, faller fortfarande inom medlemsstaternas 
befogenhet. Internationellt har EU och dess medlemsstater spelat en ledande roll 
för att få till stånd internationella klimatavtal, såsom 2015 års Parisavtal.

På energiområdet är en viktig del av EU:s åtgärder att inrätta en inre energimarknad 
för att möjliggöra fritt flöde av och gränslös handel med gas och el inom hela EU. 
Den inre energimarknaden syftar till att på ett kostnadseffektivt sätt bidra till att 
uppnå EU:s energipolitiska mål om att tillhandahålla överkomlig, konkurrenskraftigt 
prissatt, hållbar och trygg energi.
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Ramstrategin för en motståndskraftig energiunion

Energi-
unionen

Energieffektivitet som 
bidrar till minskad

efterfrågan

Minskad 
användning av 

fossila bränslen i 
ekonomin

En fullt integrerad 
europeisk

energimarknad

Forskning, 
innovation och 

konkurrenskraft

Energitrygghet, solidaritet 
och förtroende

Källa: Europeiska kommissionen, En ramstrategi för en motståndskraftig energiunion med en 
framåtblickande klimatpolitik, COM(2015) 80 final, 25.2.2015.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:52015DC0080
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:52015DC0080


8Begränsning av 
klimatförändringar

När det gäller klimatförändringar är de flesta EUåtgärder inriktade på 
begränsning genom minskade utsläpp av växthusgaser.

EU har fastställt egna mål och riktmärken för 2020 och 2030 för att minska utsläppen 
av växthusgaser, öka den andel av energiförbrukningen som härrör från förnybara 
energikällor och förbättra energieffektiviteten. Fram till 2050 har EU för avsikt att 
minska utsläppen av växthusgaser inom EU med mellan 80 och 95 % jämfört med 
1990 års nivåer.

EU:s mål avseende minskade utsläpp av växthusgaser fram till 2030 och 2050 
kommer inte att uppnås utan väsentliga ytterligare ansträngningar. För att uppnå 
2030 års mål måste de årliga ansträngningarna för att minska utsläppen öka med 
hälften under nästa årtionde. Den största förändringen kommer dock att krävas efter 
2030, då takten för utsläppsminskningen måste vara tre till fyra gånger snabbare 
än någonsin tidigare för att 2050 års mål ska kunna uppnås.
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Tendenser, prognoser och minskningsmål för utsläpp 
av växthusgaser i EU
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- 3,3 % per år

- 40 %- 1,5 % per år

- 20 %

Mål för 2030 (−40 % jämfört med 1990)
Mål för 2020 (−20 % jämfört med 1990)
Prognoser ”med ytterligare åtgärder”
Prognoser ”med befintliga åtgärder”
Historiska utsläpp av växthusgaser Mål för 2050 (−80 % jämfört med 1990)

Ansträngning som krävs för att uppnå målet för 2050 (−80 %)
Ansträngning som krävs för att uppnå målet för 2030
Mål för 2050 (−95 % jämfört med 1990)

Ansträngning som krävs för att uppnå målet för 2050 (−95 %)

Källa: Europeiska miljöbyrån, Trends and projections in Europe 2016 – Tracking progress 
towards Europe’s climate and energy targets (tendenser och prognoser i Europa 2016 – 
uppföljning av framsteg mot Europas klimat och energimål), 2016.

https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe
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Alla ekonomiska sektorer kommer att behöva bidra till att målen om minskade 
utsläpp av växthusgaser uppnås.

Genom EU:s utsläppshandelssystem har EU fastställt en gräns för de sammanlagda 
utsläppen från vissa sektorer inom energiförsörjning, energiintensiv industri och 
luftfart inom EU och skapat en marknadsplats för utsläppskvoter. Man har därmed 
”satt ett pris” på koldioxidutsläpp.

För övriga sektorer har metoden varit att minska utsläppen genom en 
ansvarsfördelning som innebär att bindande mål för utsläppsminskningar fastställs 
för varje medlemsstat. Medlemsstaterna är enskilt ansvariga för att fastställa och 
genomföra nationell politik och nationella åtgärder för att uppnå dessa mål.

Dessa metoder kompletteras av åtgärder både på EUnivå och på nationell nivå för 
att öka mängden förnybar energi och förbättra energieffektiviteten.
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2015 års utsläpp av växthusgaser i EU per sektor

EU:s
utsläppshandels- 
system

2015 års utsläpp av växthusgaser i EU per 
sektor

Energiförsörjning

Industri

Byggnader

Transport

Jordbruk

Avfall 3 %

11 %

26 %

29 %

19 %

12 %

Ansvars-
fördelning

Källa: Europeiska miljöbyrån, EEA greenhouse gas – data viewer (Europeiska miljöbyråns 
uppgifter om växthusgaser), 2017.

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer#tab-based-on-data


12Anpassning till 
klimatförändringar

Även om man lyckas genomföra åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser 
och uppnår Parisavtalets mål – att den globala temperaturhöjningen jämfört med 
tiden före industrialiseringen ska vara mindre än 2 °C – är en anpassning till ett 
förändrat klimat nödvändig. Klimatförändringar påverkar redan miljön, samhället 
och ekonomin med en uppvärmning på strax över 1 °C jämfört med tiden före 
industrialiseringen. 

Europas klimat kommer att förändras väsentligt vid en temperaturhöjning på 2 °C. 
Scenariot med en ökning på 2 °C är ett globalt genomsnitt: även om det uppnås 
kommer temperaturen att öka med mycket mer än 2 °C i vissa regioner. Fram till 
2071–2100 skulle temperaturen kunna öka med i genomsnitt 5–8 °C i vissa delar av 
Skandinavien jämfört med 1961–1990. Under sommaren skulle temperaturen kunna 
öka med i genomsnitt 3–4 °C i större delen av Spanien och i norra Skandinavien.
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(scenariot med en global ökning på 2 °C)

Säsongsvisa temperaturförändringar, i °C,  
för 2071–2100, jämfört med 1961–1990

Källa: Anpassad från Climate Impacts in Europe (klimatpåverkan i Europa), JRC:s Peseta II
projekt, 2014. Uppgifter från Dosio och Paruolo 2011 samt Dosio m.fl. 2012.

Uppgifter
saknas

Vinter Sommar

http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC87011.pdf
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Även om man antar att genomsnittstemperaturen inte ökar med mer än 2 °C 
jämfört med tiden före industrialiseringen, kan det ske väsentliga förändringar 
av nederbördsmönster (avseende både regn och snö). Fram till 2071–2100 
skulle nederbörden under vintern kunna öka med mer än 25 % i vissa delar av 
Centraleuropa och Skandinavien jämfört med 1961–1990. Nederbördsnivåerna 
under sommaren skulle kunna minska med mer än 50 % längs större delen av EU:s 
Medelhavskust.

Vissa effekter av klimatförändringarna överskrider enskilda medlemsstaters 
gränser – ett flodområde som översvämmas till följd av klimatförändringar kan 
exempelvis beröra mer än ett lands territorium.

Grunden för EU:s åtgärder på anpassningsområdet är 2013 års anpassningsstrategi, 
där medlemsstaterna uppmuntras att vidta åtgärder. Dessa åtgärder är dock inte 
obligatoriska. Anpassning till klimatförändringar behandlas även, i varierande 
utsträckning, i EU:s lagstiftning för enskilda sektorer.
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(scenariot med en global ökning på 2 °C)

Förändringar av säsongsvis nederbörd, i %,  
för 2071–2100, jämfört med 1961–1990 

Källa: Anpassad från Climate Impacts in Europe (klimatpåverkan i Europa), JRC:s Peseta II
projekt, 2014. Uppgifter från Dosio och Paruolo 2011 samt Dosio m.fl. 2012.

Uppgifter
saknas

Vinter Sommar

http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC87011.pdf


16Vad gör Europeiska revisions
rätten och EUmedlemsstaternas 
högre revisionsorgan?

Europeiska revisionsrätten och medlemsstaternas nationella revisionsorgan, här 
kollektivt benämnda EU:s högre revisionsorgan, har under senare år granskat ett 
brett spektrum av olika ämnen inom området energi och klimatförändringar.

De flesta rapporterna har handlat om energirevisioner. Revisionerna har visat 
att medlemsstaternas olika sätt att genomföra EUlagstiftning och förvalta sina 
energimarknader har bromsat framstegen mot att fullborda EU:s inre energimarknad.

Trots tillväxten för förnybara energikällor och deras minskade kostnader globalt 
sett har man vid revisionerna noterat bristande kostnadseffektivitet och hinder 
för investeringar. Problem som rör kostnadseffektivitet har också ofta noterats vid 
revisioner av energieffektivitet. På kärnenergiområdet har EU:s högre revisionsorgan 
funnit väsentliga kostnadsökningar och förseningar.

Revisioner har också visat att övergången till koldioxidsnåla transportsätt inte sker 
i tillräcklig omfattning.

Inom området anpassning till klimatförändringar har revisionerna främst inriktats 
på översvämningar. Här påträffade revisorerna problem inom förebyggande av och 
skydd mot samt insatser vid översvämningar.

Några områden inom energi och klimat har hittills varit föremål för färre revisioner:

 ο Anpassning.
 ο Inventeringar av växthusgaser på EUnivå och nationell nivå.
 ο Tredje etappen av EU:s utsläppshandelssystem.
 ο Utsläpp från vägtransporter.
 ο Utsläpp från jordbruket.
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EU:s högre revisionsorgans granskningsrapporter om 
energi och klimatförändringar

Källa: Rapporter från EU:s högre revisionsorgan (januari 2012–mars 2017).

 

 

 Rapporter från EU:s högre 
revisionsorgan

269

 

  

Övergripande ämnen

Andra sektorer, t.ex. 
transport, avfall och 

jordbruk

EU:s 
utsläppshandelssystem

och Kyoto

Energi

Anpassning

 

101 (38 %)

16 (6 %)

28 (10 %)

52 (19 %)

72 (27 %)



18De största utmaningarna

I den översiktliga analysen kartläggs sju områden där de största utmaningarna finns. 
Syftet är att ge ett sammanhang till aktuella överväganden om viktiga förändringar 
som håller på att ske, stimulera debatten bland berörda parter och identifiera 
potentiella möjligheter och risker inför framtida revisioner.

1. Energistyrning och hantering av klimatförändringar

Energi och klimatförändringar måste hanteras tillsammans. Dessutom kan 
val som görs i en medlemsstat påverka situationen i andra medlemsstater och 
uppnåendet av övergripande EUmål. EU behöver ändamålsenliga styrningssystem 
för att hantera och övervaka energi och klimatåtgärder, minska risker, undvika 
överlappningar samt för att säkerställa framsteg och hitta kostnadseffektiva 
lösningar.

Offentlig revision kan spela en viktig roll för att säkerställa offentlig 
redovisningsskyldighet angående uppnåendet av statliga mål och åtaganden, men 
också för att upprätthålla medborgarnas förtroende för sina regeringar och för EU. 
EU:s högre revisionsorgan har dock hittills spelat en begränsad roll när det gäller 
revision av vissa viktiga styrningssystem och övervakningsförfaranden för energi 
och klimat, såsom inventeringar av växthusgaser.
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Sju områden där de största utmaningarna finns i fråga 
om energi och klimatförändringar

  Forskning och 
innovation

Anpassning

Finansiering

Energi-
omställningen

Evidensbaserad
politik

Involvera 
EU-medborgarna

Styrning
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2. Evidensbaserad politik

Tillförlitliga uppgifter, analyser och modeller är viktiga verktyg för utvärdering 
av politiska alternativ på energi och klimatområdet och kommer att behövas för 
de integrerade nationella energi och klimatplaner som medlemsstaterna kommer 
att behöva utarbeta inom ramen för den föreslagna förordningen om styrningen 
av energiunionen.

3. Energiomställningen

Djupgående förändringar krävs fortfarande inom elsystemet för att hantera 
utmaningar såsom variationer i energiproduktion från intermittenta förnybara 
energikällor, lagring, decentraliserad energiproduktion och en mer dynamisk 
efterfrågehantering. Energiinfrastrukturen inom och mellan medlemsstater är 
fortfarande inte helt utformad för integrerade marknader.

Infrastrukturinvesteringar kommer att behöva baseras på en långsiktig förståelse 
för deras klimateffekter och andra effekter. Nya eller befintliga tillgångar med 
höga koldioxidutsläpp kan komma att behöva avvecklas tidigare än vad som 
förutsetts och kräva sociala anpassningar.

På liknande vis kommer transportsektorn att behöva genomgå förändringar 
i energianvändningen genom byte till mindre koldioxidintensiva transportsätt 
och alternativa drivmedel såsom el.
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4. Ändamålsenlig användning av forskning och 
innovation

Att uppnå långsiktiga energi och klimatmål kommer att kräva att ny teknik 
utvecklas. Det tar ofta flera år för en ny teknik att bli användbar i industriell skala. 
Omfattande framsteg i utvecklingen av den teknik som behövs för att minska 
utsläppen mellan 2030 och 2050 kommer att behöva göras under det närmaste 
årtiondet.

5. Planering för och hantering av anpassning

Konsekvenserna av klimatförändringar erfars redan. Klimatförändringar kommer 
att påverka EUmedborgare på många sätt. Det kommer att vara en stor utmaning 
för EU och medlemsstaterna att korrekt förutse och planera anpassningar som 
kan minska behovet av mer kostsamma insatser i senare skeden för att svara på 
händelser.
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6. Finansiering

De investeringar i begränsning av klimatförändringar på 1 115 miljarder euro 
som behövs årligen under perioden 2020–2030 måste komma från både offentliga 
och privata källor. Ett mer robust koldioxidpris skulle också vara ett kraftfullt verktyg 
för att stimulera fler privata investeringar.

Kostnaderna för anpassning till klimatförändringar är svåra att förutse, och 
ännu svårare är det att förutse de troliga fördelarna med anpassningsinvesteringar. 
Anpassning kräver långsiktig planering och beslut om stora infrastrukturer. Offentlig 
finansiering kan komma att behöva uppbådas i stor skala för att överbrygga 
marknadsmisslyckanden. Men företag i den privata sektorn bör också göra stora 
investeringar i anpassning.

Inom energisektorn är avveckling av kärnkraftverk och deponering av kärnavfall 
en brådskande och kostsam utmaning för EU och dess medlemsstater. Det innebär 
dock även många affärsmöjligheter och sysselsättningspotential.

7. Involvera EUmedborgarna

Att involvera medborgarna i energiomställningen ses nu som avgörande, både för 
förståelse och ändrade vanor och för att betala för den nödvändiga omställningen.



23Revisionsrättens team

Från vänster till höger: Tomasz Plebanowicz, Vivi Niemenmaa, Gareth Roberts, 
Katharina Bryan, Marco Bridgford, Olivier Prigent, Mushfiqur Chowdhury, Emese 

Fesus, Joao Nuno Coelho Dos Santos, Bertrand Tanguy, Phil Wynn Owen och 
Armando Do Jogo.

Robert Markus, Paul Toulet-Morlanne, Balazs Kaszap, Ingrid Ciabatti, Tomasz Kapera 
och Ide Ni Riagain arbetade också med uppgiften. Richard Moore gav språkligt stöd vid 

utarbetandet av rapporten.





KONTAKTA EU

Besök
Det finns hundratals Europa direktkontor i hela EU. Hitta ditt närmaste kontor 
på http://europa.eu/contact

Telefon eller mejl
Tjänsten Europa direkt svarar på dina frågor om EU. Kontakta tjänsten på 
något av följande sätt:
•  Ring det avgiftsfria telefonnumret 00 800 6 7 8 9 10 11 (en del operatörer 

kan ta betalt för samtalet).
•  Ring telefonnumret +32 22999696.
•  Mejla via webbplatsen (http://europa.eu/contact).

EUinformation

•  På nätet
  På webbplatsen Europa finns det information om EU på alla officiella EU

språk (http://europa.eu).

•  EUpublikationer
  Ladda ned eller beställ både gratis och avgiftsbelagda EUpublikationer 

från EU Bookshop (http://publications.europa.eu/eubookshop). Om du 
behöver flera kopior av en gratispublikation kan du kontakta Europa 
direkt eller ditt lokala informationskontor (http://europa.eu/contact).

•  EUlagstiftning och andra rättsliga handlingar
  Rättsliga handlingar från EU, inklusive all EUlagstiftning sedan 1951, finns 

på alla officiella EUspråk på EURLex (http://eurlex.europa.eu).

•  Öppna data från EU
  På EU:s portal för öppna data (http://data.europa.eu/euodp) finns 

dataserier från EU. Dataserierna får laddas ned och användas fritt för 
kommersiella och andra ändamål.

http://europa.eu/contact
http://europa.eu/contact
http://europa.eu
http://publications.europa.eu/eubookshop
http://europa.eu/contact
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp
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