
 

 

EPSU:s uttalande om framtiden för vår energiförsörjning i kristider 

Antagen av EPSU:s styrelse den 4-5 maj 2022 

Framtiden för Europas energiförsörjning, men också energiomställningen, står inför en djup 

kris som förvärrats av Rysslands militära invasion av Ukraina. Detta kommer vid en tidpunkt 

då Europa redan har drabbats av stigande energipriser, framför allt på gas. Konsekvenserna 

för arbetstagare och användare kommer att bli allvarliga i Europa, särskilt i länder som är 

starkt beroende av rysk import av gas, olja och kol. 

Europeiska federationen för offentliganställdas fackföreningar (EPSU) representerar 

energiarbetare och deras fackföreningar. Våra medlemmar är solidariska med de ukrainska 

arbetarna och de människor som har det oerhört svårt på grund av kriget. Lidandet kommer 

också att drabba arbetare och människor i Ryssland och Europa när krigets följder blir 

kännbara.  

De arbetstagare som våra medlemmar organiserar agerar till stöd för ukrainska kamrater, som 

brittiska energiarbetare som vägrade att lossa flytande naturgas från ett ryskt transportfartyg.1 

Våra medlemmar uttrycker också sin oro och solidaritet med ukrainska arbetstagare i 

kärnkraftverk som riskerar sina liv för att hålla anläggningarna säkra och fungerande. Flera av 

dem är gisslan, som i Tjernobyl och i Zaporizjzja - Europas största kärnkraftverk med 12 000 

anställda.2 Vi välkomnar deras mod att skydda Europa.  

Före kriget i Ukraina hade långsiktiga prognoser visat att den snabba ökningen av 

energipriserna inte bara var ett tillfälligt problem på marknaden. I stället signalerar priserna 

om djupare problem som är kopplade till vår energipolitik i Europa, som avreglering, 

åtstramning eller begränsning av statlig kontroll.  

Europeiska kommissionen hade beräknat att el- och gaspriserna skulle förbli höga fram till 

åtminstone 2023, vilket skulle driva på inflationen och allvarligt påverka försörjningen för 

många medborgare i Europa och den europeiska industrins konkurrenskraft; vilket äventyrar 

många arbetstillfällen.3 Mot bakgrund av det pågående kriget i Ukraina förväntas dessa 

underliggande problem förvärras dramatiskt under de kommande månaderna.  

Vi måste ställa grundläggande frågor om den energiframtid vi vill ha. Det behövs 

koldioxidsnåla, prisvärda och tillförlitliga energileveranser till konkurrenskraftiga, tillgängliga 

och stabila priser för att tillgodose rätten till energi och för att tillhandahålla energi till våra 

 
1 https://www.unison.org.uk/news/2022/03/energy-workers-put-a-spoke-in-putins-war-machine/  
2 https://www.reuters.com/world/europe/staff-ukraines-zaporizhzhia-nuclear-plant-under-russian-orders-
iaea-says-2022-03-06/  
3 https://www.euractiv.com/section/energy/news/leak-energy-prices-will-remain-high-and-volatile-until-at-
least-2023-eu-commission-says/  
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industrier och offentliga tjänster. Vi behöver inte ytterligare avreglering av energimarknaderna 

i Europa. I stället måste vi stärka energiförsörjningen i offentlig regi.  

Den skadliga trenden med avreglering av el och gas måste vändas. Den har gett få fördelar 

och har gjort det svårt för statsförvaltningar att ta kontroll över energiförsörjningen. Det gör det 

också svårt att skydda användarna genom att se till att de har tillgång till den energi de behöver 

till ett överkomligt pris. Det krävs genomgripande reformer för att förverkliga rätten till energi 

med låga koldioxidutsläpp för alla människor i Europa.  

Vi behöver genomgripande reformer för att skydda användarna mot stigande 

energipriser 

Den djupa kris som vi står inför kan inte lösas med att göra några småjusteringar av det 

nuvarande systemet. Vi måste genomföra grundläggande reformer som gör det möjligt för oss 

att aktivt styra alla delar av vårt energisystem mot koldioxidneutralitet på ett sätt som är 

klimatmässigt och ekonomiskt hållbart samt socialt rättvist. Reformen måste också minska 

vårt beroende av energiimport från EU. Vi måste även prioritera diversifiering av 

försörjningskällor och -vägar. Offentlig kontroll, planering och ägande av energiförsörjning och 

energiresurser är en viktig del av svaret. Framför allt är det viktigt att återvända till begreppet 

offentligt ägande. 

EPSU publicerade ett policydokument om "Rätt till överkomlig, ren energi för alla européer"4 i 

början av 2022. Genomgången visar att energifattigdom inte kan lösas genom att "låta 

marknaden spela sitt spel”. Energifattigdom drabbar över 50 miljoner européer. Detta antal 

ökade snabbt redan före krisen med kriget i Ukraina och kommer nu sannolikt att explodera. 

EPSU anger hur nödåtgärder bör åtföljas av hållbara långsiktiga strukturella lösningar, såsom 

en socialt rättvis, koldioxidsnål övergång på arbetsmarknaden, tillräckliga inkomster och 

socialt skydd, rättvis prissättning, fullt subventionerade renoverings- och 

energieffektivitetsprogram. 

Den nuvarande situationen med höga elpriser har lett till extraordinära vinster för 

energijättarna, särskilt de som har produktionskapacitet för fossila bränslen. I ett läge där 

många människor kämpar för att värma upp sina bostäder och betala sina räkningar skulle en 

skatt på extraordinära vinster kunna fånga upp de extraordinära hyror som företagen har 

uppnått, särskilt under denna tidsperiod. Dessa skatteintäkter ska öronmärkas och betalas ut 

direkt till hushåll med låga inkomster. De nationella myndigheterna bör också sänka skatterna 

på energiräkningar. Dessa åtgärder skulle kunna få omedelbar effekt och bidra till att bekämpa 

energifattigdom. Fackföreningar i hela Europa har krävt sådana åtgärder i flera år. 

Ett system som binder elpriset till gaspriset är dock i grunden inte lämpat för att säkerställa att 

européerna har tillgång till energi till rimliga priser, särskilt i oroliga tider. Reformer är absolut 

nödvändiga.  

Kriget i Ukraina understryker också att medlemsstaternas nuvarande lagringskapacitet och 

den europeiska infrastrukturen för gashantering (återförgasningsanläggningar, det europeiska 

nätet för sammankoppling av gas mellan olika stater) inte räcker till för att absorbera 

chockhöjda gaspriser. Andelen förnybar energi i Europa är fortfarande för liten för att man ska 

 
4 https://www.epsu.org/article/guaranteeing-right-affordable-clean-energy-all-europeans  
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kunna lösa dessa problem på egen hand. Inom ramen för en avreglerad energimarknad 

utsätter dessa faktorer hushåll och industriella användare för spekulation. 

För att skydda användarna från sådana pristoppar efterlyser vi reglerade priser på el och gas 

för hushåll och ett förbud mot avstängningar för att skydda hushållen. En utfasning av 

reglerade energipriser skulle hota ett av de mest effektiva sätten att hjälpa människor som 

lever i eller riskerar att leva i energifattigdom. Även om kommissionens ’Gemensam 

europeiska aktion för mer prisvärd, säker och hållbar energi’ erkänner reglerade priser som 

ett legitimt verktyg för att skydda konsumenterna, gäller detta endast om de i slutändan 

"säkerställer en fortsatt övergång till full konkurrens.”5 Att användningen av ett viktigt verktyg 

som prisreglering är beroende av att man följer den fria marknadens dogm om att uppnå full 

konkurrens är cyniskt och ignorerar arvet från marknadsdynamiken inom energisektorn.  

Slutligen har vi krävt ett förbud mot avstängningar och att alla ska få en minimimängd energi. 

Denna efterfrågan har nu förverkligats när det gäller elektricitet av det franska allmännyttiga 

företaget EDF.6 Detta gäller dock bara Frankrike för tillfället och löser inte problemet med 

självavstängningar. Vi kräver att medlemsstaterna som en primär och nödvändig god sak 

generaliserar sådana förbud mot att koppla bort energin. Detta bör inbegripa en effektiv 

hantering av problemet med självavstängningar. 

Främja synen på energi som att det är det allmännas bästa och erkänna dess roll som 

en viktig offentlig tjänst 

Reglerade priser, förbud mot avstängning och skatt på oväntade intäkter är brådskande 

åtgärder som bör antas utan dröjsmål, men vi måste fundera på vilket framtida energisystem 

vi vill ha. EPSU förespråkar energi som en offentlig tjänst snarare än som en handelsvara som 

ska tillhandahållas i vinstsyfte. 

Kommissionen anser att offentliga tjänster (som i fördragen oftast definieras som tjänster av 

allmänt ekonomiskt intresse eller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse) spelar en viktig roll 

för EU:s gemensamma värden: “De främjar inte bara den sociala och territoriella 

sammanhållningen och välbefinnandet för människor i hela EU, utan bidrar också i hög grad 

till den ekonomiska utvecklingen7.” Dessa tjänster av allmänt ekonomiskt intresse omfattar 

energiförsörjning. 

Under 2019 publicerade EPSU ett policydokument med krav på ett ’koldioxidfritt, prisvärt och 

demokratiskt energisystem för Europa’.8 Rapporten visar hur avregleringen av energisystemet 

har gett få svar på den framväxande klimatkrisen. Den utbredda användningen av livskraftiga 

alternativ till energikällor som avger koldioxid har till stor del skett med hjälp av betydande 

offentliga subventioner och inte med hjälp av fri marknadskonkurrens. Rapporten visar att om 

 
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511  
6 https://www.edf.fr/en/the-edf-group/dedicated-sections/journalists/all-press-releases/edf-will-no-longer-
request-that-electricity-be-cut-off-to-its-residential-customers#:~:text=12%20Nov%202021-
,EDF%20will%20no%20longer%20request%20that%20electricity,off%20to%20its%20residential%20customers
&text=EDF%20is%20making%20a%20commitment,supply%20cuts%20throughout%20the%20year.  
7https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0146_/com_com(2
011)0146_en.pdf  
8 https://www.epsu.org/article/going-public-decarbonised-affordable-and-democratic-energy-system-europe-
new-epsu-report  
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vi inte ändrar den nuvarande modellen för energisystemet i Europa kommer vi att misslyckas 

med att uppfylla våra åtaganden enligt Parisavtalet.  

Trots bristen på påvisbara framgångar fortsätter beslutsfattarna i Europa att fortsätta på den 

inslagna vägen mot ytterligare avreglering. Kommissionen och EU-organ som Europeiska 

unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) fortsätter att kräva 

lägre trösklar för marknadsaktörerna för att få kontroll över priserna. 

Erfarenheten visar att det är tvärtom. Exemplet Storbritannien visar hur överdriven avreglering 

ökar instabiliteten på marknaderna. Det leder i slutänden till ett läget där prisfluktuationer får 

många deltagare att spåra ur, eftersom de är vårdslösa med konsumenternas insättningar, 

misslyckas med att skydda sig på rätt sätt och till slut inte kan klara av höga grossistpriser. 

Detta system gör att förlusterna delas av hela användarbasen, medan vinsterna privatiseras 

till en handfull investerare. Detta innebär ytterligare kostnader för användare som redan står 

inför en kraftig ökning av energiräkningarna. När det gäller Storbritannien uppskattade 

marknadsanalytikerna detta till över 110 pund.9  

En demokratisk, öppen och fördomsfri debatt om vår energiframtid 

Avslutningsvis uppmanar vi kommissionen att prioritera en öppen debatt om vår energiframtid 

i människornas och planetens intresse. I en sådan debatt måste vi ta allvarligt på alternativen 

till energimarknaden och de rådande dogmerna om den fria marknaden.  

Ett bidrag till denna debatt är det fackliga programmet för en offentlig, koldioxidsnål 

energiframtid.10 Programmet har utarbetats av Trade Unions for Energy Democracy. Det är 

ett nätverk som samlar 89 fackliga organisationer från 26 länder på sex kontinenter och som 

behandlar det nuvarande läget och framtida visioner för våra energisystem. Det beskriver ett 

alternativ till den nuvarande nyliberala klimat- och energipolitiken, som inte har lyckats stoppa 

ökningen av växthusgasutsläppen och som lämnar användarna i händerna på en instabil 

marknad. Det erbjuder en plan för framtida offentliga och demokratiska energisystem i 

människans och planetens intresse. 

Debatten måste omfatta en oberoende undersökning av energiavregleringens effekter på vår 

energiförsörjning och vår förmåga att klara av utmaningarna med koldioxidminskning för att 

nå nettonollutsläpp. Den måste involvera fackföreningar, det civila samhället och företrädare 

för organisationer som arbetar med energifattigdom. Europas energifackförbund i EPSU är 

redo att delta i denna debatt. Vi vill leverera koldioxidsnål, prisvärd och tillförlitlig energi, för 

att ge Europas befolkning, våra industrier och våra offentliga tjänster rätt till energi. 

 

 
9 https://www.theguardian.com/money/2021/nov/29/collapse-of-uk-energy-firms-could-cost-each-
household-extra-120  
10https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Trade%20Union%20Program%20for%20a%20Public%2
0Low-Carbon%20Energy%20Future_0.pdf  
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