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Indhold: 
 
Den energimæssige kontekst, som struktur- og samhørighedspolitikkerne indgår i, er en 
kompleks kontekst, der kræver den størst mulige synergieffekt for at gøre den europæiske 
energipolitik til en effektiv og konkurrencedygtig politik med forsyningssikkerhed. 
 
Med henblik på konsekvenserne af at øge priserne på brændstof er der mange politikker, 
navnlig landbrugs-, transport-, fiskeri- og regionalpolitikerne, der er direkte påvirket af det. 
Dette notat har til formål at undersøge de følgevirkninger, udfordringer og forslag, der 
vedrører struktur- og samhørighedspolitikkerne inden for rammen af den nuværende 
energipolitik. 
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1. INDLEDNING 
 
Dette notat har til formål at undersøge de følgevirkninger, udfordringer og forslag, der angår 
struktur- og samhørighedspolitikkerne inden for rammen af den nuværende energipolitik. 
 
Europa står over for en række grundlæggende udfordringer inden for energipolitikken, f.eks. 
stigning i de ustabile priser, voksende afhængig af import, behov for yderligere at variere 
energikilderne, de lande, der importerer energi, samt transportvejene, vigtigheden af en øget 
integration af energimarkederne, behov for at investere samt klimaændringerne. 
 
I lyset af disse udfordringer har Den Europæiske Union gjort energipolitikken til det højst 
prioriterede indsatsområde og bekræfter dermed behovet for en ny energipolitik. 
 
Den nye energipolitik bør være forenelig og komplementær med de foranstaltninger, der er 
udviklet af de forskellige EU-politikker, i dette tilfælde de, der er gennemført af landbrugs-, 
transport-, fiskeri- og regionalpolitikken. Ligeledes skal der under hensyntagen til vigtigheden 
af "bedre lovgivning" drages fordel af forskellig synergi for at kunne råde over en effektiv og 
hensigtsmæssig politik, der tager fat om nuværende og kommende udfordringer. 
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2. STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIKKER 
 
2.1. Landbrugspolitik 
 
2.1.1. Aktuel kontekst: Forholdet mellem denne sektor og energipolitikken 
 
Den høje oliepris har understreget den stigende afhængighed af importeret energi inden for 
sektorer som landbruget. For at tage fat om disse udfordringer skal energikilderne varieres 
yderligere og tilliden styrkes til de vedvarende energier. Biomassen udgør i dag næsten 
halvdelen af den vedvarende energi i EU.  
 
Biomassen har mange fordele i forhold til de andre konventionelle og vedvarende energikilder, 
navnlig forholdsvis lave omkostninger, lavere afhængighed af kortsigtede klimaændringer, 
udvikling af regionale økonomiske strukturer og skabelse af alternative indtægtskilder for 
landbrugerne. Handlingsplanen for biomasse træffer foranstaltninger for at danne biomasse af 
træ, landbrugsaffald og -afgrøder og foreslår tilskyndelser til at anvende handlingsplanen baseret 
på markedssituationen og fjerner forhindringerne for at udvikle den. Desuden træffer den 
foranstaltninger for at udvikle biomasse til opvarmning, elproduktion og transport, og de 
suppleres af tværgående foranstaltninger, der sigter på forsyning, finansiering og forskning i 
biomasse. 
 
Afgrødernes nonfoodanvendelse1 kan åbne op for nye vigtige markeder for de europæiske 
landbrugere. Udviklingen af denne sektor har potentiale til at medføre sociale, økonomiske og 
miljømæssige fordele. For eksempel: 

 Hvis der anvendes fornyelige råstoffer af biologisk oprindelse til at producere energi og 
brændstof, kan det bidrage til at mindske drivhuseffekten.  

 Hvis der indføres nye afgrøder produceret til industriel anvendelse, kan det skabe nye 
naturtyper og dermed fremme biodiversiteten. 

 Den fortjeneste, der opnås, kan vise sig at være væsentlig for beskæftigelsen og 
udviklingen af landdistrikterne.  

 
De stigende oliepriser fremmer udviklingen af brændstoffer, energi og materialer afledt af 
afgrøderne. Landbruget kan dermed bidrage med vigtige svar på fremtidens udfordringer på 
energiområdet. Der er dog stadig negative faktorer, bl.a. afgrødernes omkostninger til råvarer, 
forbrugernes ringe kendskab til de mange produkter og teknologier, der er afledt af afgrøderne, 
manglen på eksisterende distributionskanaler, den ringe udveksling af information mellem de 
interesserede parter og behovet for, at forskellige forbrugere skaber et solidt og 
konkurrencedygtigt nonfoodmarked for landbrugsprodukter. Fraværet af et harmoniseret og 
sammenhængende marked for bioenergi er en faktor, der besværliggør udviklingen af afgrøder 
til energi- og brændstofformål. 
 
I omfang og værdi er de vigtigste nonfoodanvendelser af afgrøder brændstof og energi. Den 
samlede energi, der udvikles fra biomasse, udgør omkring 56 millioner ton olie om året, og Den 
Europæiske Union har fremstillet over to millioner ton biobrændstoffer i 2004. Man burde 
forøge det areal, der anvendes til afgrøder til fremstilling af brændstof og energi, for at opnå de 
mål, der er blevet fastsat for 2010 for vedvarende energi og brændstof til transport. 

 
1  Europa-Parlamentets eksterne undersøgelse "Fremme af nonfoodafgrøder"/ IP/B/AGRI/2005-02, juli 2005. 
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EU går for tiden forrest inden for energisektoren, så teknologien er godt udviklet, og både 
afgrødernes produktivitet og kvalitet er høje. Biomasse- og brændstofsektorerne udgør en 
betydningsfuld mulighed for merværdi i landbrugets sidste led af forsyningskæden, hvad angår 
den primære forarbejdning i landbrugsbedrifterne og den mulige endelige anvendelse. Den 
største hindring for at øge fremstillingen og anvendelsen af afgrøder er i dag prisen på råvarer 
sammenlignet med andre billigere kilder (for eksempel affald til at udvikle varme) eller billigere 
importvarer (for eksempel palmeolie til fremstilling af biobrændstoffer). 
 
Mange af EU's politikker og en betydelig mængde lovgivning har indvirkning på 
nonfoodmarkederne for afgrøder fremstillet i EU. Reformen af den fælles landbrugspolitik er en 
af de vigtigste ændringer i den senere tid, der direkte berører landbrugerne. Der er dog andre 
politikker, der har indvirkning på nonfoodmarkederne. Visse politikker er rettet specifikt mod at 
udvikle nonfoodanvendelser, f.eks. biobrændstoffer, men mange af dem har som primær 
målsætning at fremme de miljømæssige fordele eller at regulere markederne. 
 
Reformen af den fælles landbrugspolitik2, herunder afvikling3 af støtten, fastfrysning af 
jordstykker4, støtte til afgrøder til brug til energi eller brændstof og anvendelse af stivelse til 
andre formål end levnedsmiddelproduktion har skabt forhåndsbetingelserne for at udvikle 
nonfoodafgrøder. Men landbrugerne vil kun vælge denne mulighed, hvis de markeder, hvor de 
sælger deres produkter, er rentable og sikre. 
 
EU's politik beviser, at den er bevidst om det potentiale, som energi på grundlag af biomasse og 
biobrændstoffer indebærer med henblik på at bidrage til de miljømæssige mål, sikkerhed i 
energiforsyningen samt til de nye markedsmuligheder for landbrugerne. I de seneste år er der 
dukket mange instrumenter op, der ser ud til at have bidraget til at udvide disse sektorer. Som 
Kommissionen har erkendt, har væksten dog ikke nået det ønskede omfang, og det er 
nødvendigt med nye foranstaltninger for at nå målene inden for elektricitet og brændstof. Hvad 
angår nonfoodafgrøder, er der kun få tegn på, at der sker en reel udvikling af denne sektor på 
europæisk plan. Det vigtigste er at have en bredere lovgivning, navnlig hvad angår affald, 
således at det er muligt for EU at høste større fordel af nonfoodafgrøder. 
 
2.1.2. Anbefalinger  
 

→ Hvad angår det højeste areal, der er berettiget til yderligere støtte inden for rammen af 
energiafgrøder, bør EU's nuværende grænse, der er fastsat til 1,5 millioner ha, hæves. Det 
er fastsat, at for at nå EU's mål vil det i alt være nødvendigt med over 13 millioner ha 
energiafgrøder i 2011 for at fremstille brændstof og energi, hvilket vil gøre den 
nuværende grænse næsten ubetydelig. 

 
2  Den løbende reformproces af den fælles landbrugspolitik, der begyndte i 1992, har gjort det muligt at sænke 

priserne og styrke landbrugsproduktionens konkurrenceevne på de mest forskelligartede markeder, nemlig 
levnedsmidler, dyrefoder og nonfoodanvendelser, herunder biobrændstoffer. Dette er særlig vigtigt for korn, der i 
dag udgør et af de vigtigste råstoffer i EU's produktion af bioethanol.  

3  Afviklingen af den supplerende indkomst i forbindelse med produktionen høstet i 2003 vil bidrage til at lette forsyningen af 
energiafgrøder. Det drejer sig navnlig om afgrøder, som kun kunne vælges til direkte støtte i overensstemmelse 
med ordningen for nonfoodproduktion på braklagte landområder, der fremover kan udvides til alle dyrkede 
arealer uden tab af supplerende indkomst. 

4  Pligten til at braklægge jord, der blev fastsat i reformen i 1992 for at få kornmarkedet til at balancere, blev optaget i 
den generelle betalingsordning. Afgrøder fra nonfoodproduktioner (herunder energiafgrøder) er tilladte, såfremt 
anvendelse af biomassen er sikres af en kontrakt eller af landbrugeren. 
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→ Kyoto-protokollens mål og biobrændselsdirektivet bør gøres obligatoriske og støttes af 
solide overvågningsmekanismer. 

→ En forpligtelse til at lave vedvarende varmeproduktion vil stimulere effektiv anvendelse 
af biomasse som vedvarende energikilde og udvikling af nye lokale markeder for 
landbrugsprodukter. 

→ Et overvågningssystem bør indføres på EF-plan for at sikre, at biodiversiteten i EU ikke 
trues af fremstillingen af brændstoffer, energi og råvarer af biologisk oprindelse. Det kan 
vise sig at være nødvendigt med en yderligere undersøgelse, eftersom 
landbrugssystemernes komplekse samspil og biodiversiteten ikke er fuldt kortlagt. 

→ Der bør finansieres en undersøgelse om udviklingen af afgrøder fra oliefrø, kulhydrater 
og biomasse, der kræver mindre kvælstofgødning, samt bedste praksis, der mindsker 
indsatsen uden at skade udbyttet. Fordelene af alt dette ville maksimere den begrænsning 
af drivhusgasemissioner, der kan opnås ved at indføre vedvarende energikilder og derved 
mindske den potentielle eutrofiering af produkter af biologisk oprindelse og minimere 
udbredelsen af det dyrkbare areal, der er nødvendigt for at leve op til efterspørgslen på 
brændstof, energi og materialer.  

→ Inden for forskellige områder har den europæiske lovgivning om miljø og andre emner 
utilsigtede følger, der hindrer sektorens accept af fornyelige råstoffer. Lovgivningen bør 
revideres for at fjerne disse følger. 

→ På europæisk plan bør der udvikles et transparent informationssystem, der er tilgængeligt 
for offentligheden, samt et bredt accepteret redskab, der gør det muligt at klarlægge 
fordelene ved de fornyelige råstoffers livscyklus. Dette ville kunne bruges som grundlag 
til at udvikle normer, der fastsætter mindstekrav til de fornyelige råstoffer. Ligeledes 
ville dette fremme de offentlige indkøb til gavn for miljøet og andre 
tilskyndelsesstrategier og åbne mulighed for at gøre de miljømæssige omkostninger til et 
indre anliggende. 

→ Det er nødvendigt at harmonisere normer for produkter og støtte til vedvarende 
energikilder i hele EU. Et indre marked ville således blive skabt for de 
landbrugsprodukter, der gør det muligt at fremstille energi og brændstoffer. Støtten bør 
baseres på de samlede miljømæssige fordele og hænge sammen med CO2-handelen. 

→ Strategier for indhentning af offentlige tilbud bør støtte indførelsen af materialer afledt af 
fornyelige råstoffer af biologisk oprindelse. Disse strategier bør udføres parallelt med en 
offentlig oplysningskampagne, der har til hensigt udbrede viden om mulighederne for at 
anvende vedvarende energikilder og de store fordele for miljøet og sundheden.  

→ Støtten til udbredelse og oversættelse af den europæiske F&U's teknologi om 
biomateriale, bioenergi og biobrændstoffer bør fastholdes og øges. Desuden bør der 
iværksættes en bevidstgørelseskampagne.  

→ Det er nødvendigt at integrere nationale F&U-aktiviteter inden for biomateriale på 
europæisk plan, og dette kunne udvikles ved hjælp af ERA-NET-projektet, et vigtigt 
undersøgelsesprogram på fællesskabsplan om teknologi, der omdanner biomasse, navnlig 
lignocellulosisk biomasse, til energi, brændstof og kemikalier. 
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Temaafdelingen har udarbejdet en ekstern undersøgelse om "fremme af planteafgrøder til 
nonfoodformål" og Parlamentets Parish-initiativbetænkning5 blev vedtaget den 23. 
november 2004. 

 

 
5  http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5217932. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5217932
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Tabeller 

 

Produktion af flydende biobrændstoffer i Den Europæiske Union  
 

 2002 2003 2004 2002 2003 2004
 
Czech Rep. 5   69 70 60
Denmark 10 41 70
Germany 20 450 715 1035
Spain 177 160 194  6 13
France 91 82 102 366 357 348
Italy 210 273 320
Lithuania 5
Austria 25 32 57
Poland 66 60 36    
Slovak Rep. 15
Sweden 50 52 52 1 1 1
UK 3 9 9
from interv. stocks 70 87
EU25 388 425 491 1134 1504 1933

1000 t 

Bioethanol

1000 t

Biodiesel

 
 

Kilde: EurObservER 2005. 
 

 
 
 
 

Bioethanol 
 

Den globale produktion af ethanol (brændstoffer og andre anvendelser)  
 

Ethanol production
2005 bio 

litres*
2004 bio 

litres
Brazil 16.7 14.6
United States 16.6 14.3
European Union 3.0 2.6
Asia 6.6 6.4
    China 3.8 3.7
    India 1.7 1.7
Africa 0.6 0.6
W orld 46.0 41.3

* F.O. Licht's estim ate  
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Støtte til energiafgrøder (2004: areal, der får støtte, 2005: krævet areal) 
 

2004 2005
Belgique/België 12.90  2,434.78  
Česká Republika*
Danmark 4,450.36  17,763.44  
Deutschland 109,100.36  244,206.86  
Eesti*
Ellas 0.00  0.00  
España 6,704.98  27,321.38  
France 130,034.00  123,825.70  
Ireland 379.45  1,613.08  
Italia 0.00  318.13  
Kypros*
Latvija*
Lietuva*
Luxembourg 107.72  221.01  
Magyarország*
Malta 0.00  0.00  
Nederland 138.58  352.27  
Österreich 3,497.97  8,370.88  
Polska*
Portugal 0.00  77.45  
Slovenija 291.76  304.10  
Slovakia*
Suomi/ Finland 3,475.34  9,765.88  
Sverige 14,547.26  31,450.00  
United Kingdom 32,927.84  99,351.00  
Total 305,668.52  567,375.96  

* No communications required from: 
CZ, EE, CZ, LV, LT, HU, PL, SK (applying SAPS)

Country Area (hectares)
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2.2. Fiskeripolitik 
 
2.2.1. Aktuel kontekst: Forholdet mellem denne sektor og energipolitikken 
 
Selv om reformen af den fælles fiskeripolitik i 2003 fremskyndede moderniseringen af sektoren 
og ledte den hen mod bæredygtighed, har den seneste forhøjelse af driftsomkostningerne 
fremkaldt af de stigende oliepriser givet anledning til usete vanskeligheder. Mange 
fiskerivirksomheders økonomiske situation er blevet forværret, først og fremmest pga. fald i 
indtægterne. Disse økonomiske vanskeligheder skader på forskelligt plan alle segmenter af 
fiskerflåden, selv om de navnlig berører trawlere til bundfiskeri, som har det højeste forbrug af 
dieselolie pr. kilo fangst. 
 
Selv om disse økonomiske vanskeligheder i forskelligt omfang berører samtlige segmenter i 
fiskerflåden, berører de navnlig de skibe, der bruger fartøjstrukne redskaber og fisker demersale 
arter, dvs. trawlere til bundfiskeri, som udgør langt det største segment i fiskerflåden. 
 
Fra januar 2003 til december 2005 steg priserne på brændstof til søtransport betydeligt6. 
Priserne på brændstof til fjernfiskeri (380 cSt) var forholdsvis stabile i 2004, men steg til næsten 
det dobbelte i 2005. Priserne på brændstof til kystnært fiskeri (marin dieselolie) steg konstant 
indtil september 2005, hvorefter de faldt lidt igen. Denne udvikling er gået hårdt ud over 
fiskerivirksomhedernes rentabilitet, selv om indvirkningen på omkostningerne afhænger af 
redskabstype (trukne eller ikke-trukne redskaber) og målart. 
 
I perioden 2003-2005 steg brændstofomkostningerne for trawlere fra at udgøre ca. 18 % til at 
udgøre ca. 36 % af værdien af landingerne og for fartøjer, der fisker med passive redskaber, fra 
9 % til ca. 18 %. Dette betyder, at de fleste bundtrawlere har et negativt nettodriftsoverskud. 
Omkostningsstigningen er noget, som besætningsmedlemmerne virkelig kan mærke, idet deres 
løn beregnes som en procentdel af indtjeningen fra fangsterne (efter fratrækning af alle 
driftsomkostninger, herunder udgifter til brændstof). Besætningsmedlemmer har i visse tilfælde 
mistet helt op til 25 % af deres indtjening. Der er også risiko for, at den lavere rentabilitet kan gå 
ud over sikkerheden om bord. 
 
Det kan derfor konkluderes, at de fleste bundtrawlere – som er langt den største fartøjskategori i 
fiskerflåden – har et negativt nettodriftsoverskud7. Det vurderes, at omkring 18.000 
arbejdspladser vil blive rørt, hvad er svarer til 9 % af beskæftigelsen i hele sektoren. 
 
Europa-Kommissionens meddelelse "om forbedring af fiskerierhvervets økonomiske situation"8 
har opstillet en liste over forslag til at forbedre fiskerierhvervets økonomiske situation og 
analyseret forskellige generelle foranstaltninger, der kunne anvendes for at afhjælpe situationen. 
Det drejer sig først og fremmest om redning og omstrukturering og mere langsigtede 
foranstaltninger, hvilket er nødvendigt for at fremme og fastholde rentabiliteten i den 
europæiske fiskeindustri i sin helhed. 
 

 
6 Jf. diagram 4.  
7 Baseret på balancetal for 2003 i "Economic Performance of Selected European Fishing Fleets - Annual Report 

2004" (se foregående fodnote og tabel 3).  
8 KOM(2006)0103. 
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Blandt de tilsigtede foranstaltninger kan nævnes følgende: 

 førstegangsudskiftning af fiskeredskaber, der resulterer i mindre brændstofkrævende 
fangstmetoder 

 anskaffelse af udstyr til forbedring af brændstofeffektiviteten såsom økonometre 

 én maskinudskiftning på følgende betingelser:  

 · for fartøjer med en længde overalt på under 12 m, der anvender trukne redskaber, 
skal den nye maskine højst have samme effekt som den gamle  

 · for fartøjer med en længde overalt på højst 24 m skal den nye maskine have mindst 
20 % mindre effekt end den gamle  

 · for trawlere med en længde overalt på over 24 m skal den nye maskine have 
mindst 20 % mindre effekt end den gamle, og fartøjet skal gå over til mindre 
brændstofkrævende fangstmetoder. 

Andre mere langsigtede foranstaltninger og initiativer. Det drejer sig først og fremmest om: 

• forbedret fiskeriforvaltning for at nå frem til maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY-
niveau) i overensstemmelse med de internationale forpligtelser, der blev indgået på 
verdenstopmødet i Johannesburg om bæredygtig udvikling 

• forbedret kontrol for bedre overholdelse af normerne for fiskeriforvaltning og skærpet 
kamp mod ulovligt, urapporteret og ureguleret (UUU) fiskeri 

• forbedre markedets mekanismer til organisering og funktionsmåde for at forøge det 
finansielle udbytte af landinger og fangster (f.eks. adfærdskodeks for handel med fisk og 
miljømærkeordning)  

• fremme forskning i brændstofeffektive og mere miljøvenlige fangstmetoder (f.eks. 
udvikling af nye biobrændstoffer og forbedring af fiskeredskabsdesign). 

 
Europa-Parlamentets Fiskeriudvalg afholdt den 3. maj 2006 en høring om emnet 
"brændstofprisstigningens virkning på den europæiske flådes konkurrenceevne". 

Den foreløbige udgave af en ekstern undersøgelse bestilt af Fiskeriudvalget om dette emne blev 
fremlagt ved denne lejlighed ("Olieprisstigningens virkning på fiskerierhvervet" udført af 
undersøgelsesinstituttet LEI, Nederlandene) og flere eksperter og repræsentanter for sektoren i 
forskellige medlemsstater har fortalt om deres erfaring.  
Fiskerierhvervet har understreget de alvorlige konsekvenser af stigningen på brændstofpriserne, 
som fra 2004 til 2006 var på over 100 % og i dag udgør op til 40 % af driftsudgifterne. 
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2.2.2. Anbefalinger 
 
Fiskerierhvervets anbefalinger: 
 

→ Fremme og undersøge navnlig brændstoføkonomien (anvendelse af f.eks. to typer 
motorer afhængigt af manøvren) og brug af alternative energikilder (naturgas, vindkraft, 
sol- og brintenergi). 

→ Ifølge flertallet af de fremførte synspunkter går udvalgets meddelelse ikke langt nok i de 
foreslåede foranstaltninger for at afværge den aktuelle krise, eftersom det er blevet 
fastslået, at foranstaltningerne er utilstrækkelige, kommer for sent og ikke velegnede til 
den alvorlige situation. 

→ Revidere maksimumgrænsen for den meget lille støtte på 3.000 euro om året pr. 
virksomhed i fiskerierhvervet og hæve den til 100.000 euro over en periode på tre år, 
som det er tilfældet i de fleste økonomiske sektorer.  

→ Skabe nye, midlertidige og specifikke instrumenter, f.eks. en fond, der garanterer en 
maksimumpris for dieselolie og en særlig fond for ophugning af fiskerfartøjer, støtte til 
forskning med henblik på lavere forbrug af brændstof eller anvendelse af alternative 
vedvarende energikilder. 

→ Bevilge afgiftsmæssige fordele til visse segmenter af fiskerflåden og skabe et særligt 
register for fiskerflåden. 

→ Skabe et "Agentur til erhvervsudvikling", der skulle fokusere på at støtte virksomheder i 
at opnå kreditkapital og sanere virksomheder i vanskeligheder. 

→ Hvad angår støtte til beskyttelse, bør fristen for tilbagebetaling af bidraget forlænges fra 
kort frist (6 måneder) til lang frist (18 måneder).   

→ Behandle krisen for brændstofpriser som "en uforudsigelig begivenhed" i henhold til 
FIUF-forordningens artikel 16 (2792/1999) og forøge perioden for bevilling af 
kompenserende godtgørelser med en midlertidig udsættelse. 

 
Der blev fremsat andre anbefalinger på Europa-Kommissionens konference den 11.-12. maj 
2006 om nye teknologier, der gør det muligt for fiskerfartøjer at spare brændstof af hensyn til 
den permanente stigning i oliepriserne i fiskerierhvervet: 
 

→ Energieffektiviteten til havs bør fastsættes som prioritet i 
strukturomlægningsprogrammerne for fiskerivirksomheder i vanskeligheder.  

→ Indførelse af økonometre på fartøjerne, nedsættelse af netredskabernes højde, indførelse 
af større masker i den øverste del af nettet og af ruller for at mindske gnidninger på 
havbunden, men samtidig dobbeltnet (mindre maskestørrelse) for at spare brændstof. 

→ Fremme af net med bevægelige plader på havbunden i stedet for "puder" for at mindske 
modstanden og forbedre vanddynamikken i de udstyr, der hæver nettene. 

→ Fremme af nyligt godkendte nye fiskeredskaber takket være en digital simulering af 
nettenes optræden (software "DynamiT"): rejenet med masker af "dyneema" (i stedet for 
traditionelle, større masker af polyætylen), et net til blækspruttefangst (der giver 
mulighed for at nedsætte trækket med ca. 30 %), dobbeltnet eller også den nye model af 
"oksenet" til bundfiskeri (kulmulefangst på 130 meters dybde med 5 % mindre 
spænding). 
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→ Tilskynde visse fremgangsmåder som at skifte landingshavn (for at undgå for lange rejser 
på havet og forhøje værdierne af fangsterne), udskifte motorer (mindske energien med 15 
%), hybridmotor (diesel og elektricitet) og hydrogenmotor, ændre visse fiskerimetoder 
(dobbeltnet, rejefiskeri i stedet for kulmulefiskeri), nedsætte nettenes længde (for fiskeri 
af røde rejer i Skotland), støtte de flydende laboratorier, der gør det muligt at give et 
fuldstændigt overblik over fartøjernes energiforbrug.  

 
Parlamentets udkast til Guerreiro-rapporten om denne meddelelse fra udvalget er planlagt til 
mødet den 20.-21. juni 2006.  
 
 
 

Tabeller 
 

Table 3: Fuel cost as a percentage of the value of landings - some examples (data from 2003, i.e. before the recent price increases for fuel) 
 

Member 
State Segment Number of 

vessels
Total
kW

Type of 
gear

Target 
species

Value of 
landings

M€
LT Baltic Trawlers < 24 m 48            9.900       T BDP 3,40         1,00         29,4%
EL Thermaikos Trawlers < 24m 14              4.100         T D 2,00          0,50         25,0%
PT NAFO Trawlers 14            28.100     T BD 31,30      7,60         24,3%
SE Pelagic trawlers purse seiners > 24 m 55              63.600       PO P 41,30        9,40         22,8%
BE Beam trawlers > 24 m 58              49.400       T B 66,60        14,80       22,2%
FR Mediterannean trawlers 18-25 m 140            41.700       T DP 68,80        12,60       18,3%
LV Gillnetters 60              9.500         P D 5,60          1,00         17,9%
DE Baltic Trawlers 93              18.200       T DP 12,60        2,10         16,7%
IE Polyvalent 18 -< 24m 133            43.200       PO D 60,20        9,50         15,8%
ES 300 fleet 196            99.000       PO D 201,40      29,70       14,7%
UK Scottish nephrops trawlers 296            44.900       T BD 69,70        10,10       14,5%
NL Pelagic freezer trawlers 17              99.000       T P 143,30      20,50       14,3%
NL Beam trawlers <= 24 m 173            37.900       T BD 56,70        7,90         13,9%
DK Trawlers < 24m 375          85.500     T DP 88,40      12,00       13,6%
UK Scallop trawlers 237            47.400       T B 70,60        9,40         13,3%
PT Longliners 26            11.000     P P 11,50      1,50         13,0%
FI Coastal  vessels 188            15.600       P P 6,00          0,60         10,0%
DE Shrimp Beam Trawlers 289            49.600       T B 55,10        5,10         9,3%
SE Gillnetters >= 12 m 49              7.800         P D 3,80          0,30         7,9%
FR Atlantic longliners 174            16.000       P P 14,00        1,00         7,1%
DK Danish gillnetters 380            37.300       P D 49,10        2,70         5,5%
ES Galician Purse Seiners 209            35.500       S P 36,00        1,80         5,0%

Targeted species: D demersal, P pelagic, B benthic
Type of gear: T  Trawler, S  Seiner, PO Polyvalent, P  Passive gear

Fuel cost
M€ and % of 

landing

Source: Economic Performance of Selected European Fishing Fleets ( Annual Report 2004 based on 2003 accounts )
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Brændstofprisernes udvikling 2003-2005 (Europa-Kommissionen/Fiskeri) 
 

Evolution of Maritime Bunker Fuel Prices 
January 2003- December 2005
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Anslået virkning af stigningen i brændstofpriserne på besætningsmedlemmernes indkomst 
("partsfiskere ") 

 
 2004 2005 Difference 

 % %  

Gross Value 100 100  

Taxes and Fees 10 10  

   

15 15  

Operating Costs:  

- other than fuel. 

- fuel 15 30  

Total Operating Costs 30 45  

Remainder to be shared 60 45  

Share for the Ship-owner  30 22,5 -25% 

Share for the Crew  30 22,5 -25% 
 
Assumptions: 
(1) Marine fuel oil has doubled in price between 2003 and 2005, from 0,30€ to 0,60€/litre. 

(2) All other factors in income and costs function are supposed to have remained unchanged in  % 
between 2003 and 2005.  

(3) Source: EC Fisheries. 

(4) Política de Transportes. 



Energi og struktur- og samhørighedspolitikken 
 

PE 369.036 16

                                                

2.3. Transportpolitik 
 
2.3.1. Aktuel kontekst: Forholdet mellem denne sektor og energipolitikken 
 
Set ud fra et klima- og energimæssigt synspunkt er transportsektoren et af de områder, der er 
mest problematisk. Det Europæiske Miljøagentur omtaler i sin seneste rapport følgende forhold 
og tal9:  
 

 Transport udgør 31 % af det samlede energiforbrug i EU's 25 medlemsstater (bortset fra 
international søtransport).  

 Transport står for ca. 21 % af alle drivhusgasemissioner i EU (bortset fra international 
luftfart samt søtransport)10. På trods af de foranstaltninger, EU har fastsat, er 
procentdelen steget yderligere.  

 Drivhusgasemissioner er steget med over 23 % 11 siden 1990. Det største problem er nu 
den store stigning i transportefterspørgslen, som ikke udlignes af køretøjernes 
energieffektivitet. 

 Det forventes, at stigningen i vejtransporten er med til at øge energiforbruget med ca. 
10 % i de kommende ti år.  

 Transport udgør over 98 % af energiforbruget12.  
 Luftfarten vokser hurtigere end alle andre transportformer, og CO2-emissioner er steget 

med 62 % i EU-15 i perioden 1990-2003. Derfor står luftfarten (herunder international 
luftfart) i dag for 13,6 % af CO2-emissionerne inden for transport (med international 
luftfart, men uden søtransport). Den samlede virkning af luftfarten anslås til at være fire 
gange større end den direkte virkning af CO2-emissionerne.  

 På nuværende tidspunkt står søtransporten for 13 % af de samlede 
drivhusgasemissioner i den globale transportsektor. Der forventes en vækst på 35-45 % 
som det absolutte niveau i perioden 2001-2020 på grund af forventningen om den 
globales handels fortsatte vækst.  

 Udvalget forventer, at energiefterspørgslen inden for transportsektoren stiger med 
mindst 30 % inden 2030, hvoraf flytransporten kan stige op til 5 % om året  

 59 % af den anvendte olie i de 25 medlemsstater blev brugt af transportsektoren.  

 
9  Transport og miljø: over for et dilemma. Det Europæiske Miljøagenturs rapport 3/2006. 
10  Den store forskel mellem emissioner af drivhusgas og energiforbruget forklares for det første af, at 

international luftfart er blevet inddraget i energiregnskabet, og for det andet af, at af brændstof, der udsender 
CO2 (kulstof) anvendes mere intensivt i elproduktionen.  

11  Bortset fra international luftfart og søtransport.  
12  I dag udgør benzin og diesel 98 %, mens biobrændstofferne står for under 1 % af det samlede brændstofforbrug 

i vejtransporten. Den resterende ene procent dækkes især af gas.  
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2.3.2. Anbefalinger  
 
Hvis ikke der foretages nogen ændringer eller gøres nogen særlig indsats i transportsektoren, 
kan det europæiske energiproblem ikke løses, og dermed kan Den Europæiske Union ikke leve 
op til Kyoto-protokollens forpligtelser. 
 
For at behandle energisikkerheden og miljøproblemerne i transportsektoren bør EU anvende en 
integreret ramme, der for det første fokuserer på at fremme nye teknologier (f.eks. avanceret 
motorteknologi og biobrændstoffer) og for det andet på at mindske vejtransporten til fordel for 
mere miljøvenlige transportformer. 
 
2.3.2.1. Nye motor- og køretøjteknologier  
 
Vejtransport er fortsat vigtig for vores mobilitet. Den Europæiske Union bør derfor udvikle en 
klar vision om, hvordan den forestiller sig rentabel mobilitet uafhængigt af de konventionelle 
energikilder på langt sigt, af de tekniske muligheder, som den foreslår for en ny generation af 
fremdrivningssystemer, og af tidshorisonten, indtil der kommer serieproduktion, og af den 
måde, hvorpå de forskellige overgangsfrister skal fastlægges. 
 
Forbedring af brændstofforbruget i vejtransporten  
 
Personbiler har fået et mere effektivt brændstofforbrug, men der skal stadig gøres en indsats. 
Bilfabrikanterne har forpligtet sig til at begrænse CO2-emissionerne i de nye personbiler, der 
sælges i EU, til 140 g/km. Dette mål skal opnås inden 2006 (for de europæiske bilfabrikanter, 
ACEA) og 2009 (for de japanske og koreanske bilfabrikanter, JAMA og KAMA). 
  
Selv om CO2-emissionerne for de nye personbiler, der sælges i EU-15, er faldet med 12,3 % 
(dieselolie) og 9,5 % (benzin) i perioden 1995-2003, viser de seneste opgørelser, at det ikke er 
lykkedes bilfabrikanterne at overholde alle forpligtelser. Det gennemsnitlige niveau for CO2/km 
er i dag stadig 20 g over det tidligere mål på 140 g/km. Den manglende forbedring skyldes, at 
motorerne vejer mere, og den energi, som de nye personbilers ekstraudstyr bruger (f.eks. 
aircondition). Ekstraudstyret indgår endnu ikke i effektivitetstestene af brændstofforbrug. 
Desuden er salget af terrængående køretøjer steget i de seneste år på bekostning af 
energieffektive biler. 
 
Det synes altså at være nødvendigt at forny og styrke bilfabrikanternes forpligtelse til 
Fællesskabets mål om at nedbringe CO2-emissioner til 120 g/km i gennemsnit inden 2010 for at 
nå EU's mål. Desuden kunne en lignende forpligtelse om at nedbringe lastbilers CO2-emissioner 
bidrage væsentligt til at få vejtransporten til i højere grad at respektere miljøet.  
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Energieffektivitet i transportsektoren  
 
I marts 2006 vedtog Europa-Parlamentets Transportudvalg (TRAN) en udtalelse til 
Industriudvalget (ITRE) om grønbogen om energieffektivitet13. Transportudvalget mener, at 
energieffektivitet bør være et af de vejledende principper for debatten om ændring af hvidbogen 
om transportpolitik, og at det er nødvendigt at nedbringe CO2-emissionerne til halvdelen af 
mandatet, hvad der viser sig at være endnu mere drastisk end grønbogen (nedbringe CO2 til 100 
– 80 g/km inden 2020). Desuden understreger den, at energieffektiviteten har brug for en 
integreret gennemførelse af transportsystemer, mobilitet og en reel anvendelse af størstedelen af 
den lovgivning, Parlamentet allerede har vedtaget. 
 
Indførelse af afgiftsmæssige foranstaltninger 
 
Afgiftsmæssige foranstaltninger kan udgøre et supplement til Fællesskabets strategi om at 
nedbringe personbilers CO2-emissioner gennem incitamenter til de køretøjer, der bruger mindst 
brændstof. Udvalget har fremsat et udkast til direktiv14, der fastsætter regler til at beregne 
afgifter på personbiler på grundlag af emissioner af kuldioxid. Transportudvalget støttede 
udvalgets forslag, selv om der er blevet vedtaget adskillige ændringer for ikke kun at gå ud fra 
emissioner af kuldioxid, men også forbruget af brændstoffer og emissioner af forurenende 
stoffer. 
 
Ekspertgruppen på højt niveau, CARS 21, har udtalt, at flertallet af parterne foretrækker, at de 
afgiftsmæssige foranstaltninger harmoniseres for at undgå markedsforvridninger mellem 
medlemsstaterne.  
 
Omfattende fremme af biobrændstoffer 
 
Biobrændselsdirektivet fra 2003 foreslog en betydelig stigning i anvendelsen af biobrændstoffer 
i vejtransport. For øjeblikket gennemføres der foranstaltninger, der har det formål at erstatte 
5,75 % af alle fossile brændstoffer i transportsektoren (benzin og diesel) med biobrændstoffer 
inden 2010.15 Selv om køretøjer med brændstofceller, der kører på brint, ikke er kommercielt 
rentable, kan biobrændstoffer være med til at mindske stigningen i emissioner af kuldioxid 
(CO2) fra transportsektoren. 
 
Hvis vi gradvist mindsker vores afhængighed af olie, der i dag udgør 98 %, kan biobrændstoffer 
ikke alene hjælpe med at variere og forbedre sikkerheden for brændselsforsyningen, men den 
kan også skaffe alternative indtægtskilder i visse af EU's landbrugsområder/landdistrikter. 
 
For nylig fremlagde Europa-Kommissionen en EU-strategi for biobrændstoffer16

 for at fremme biobrændstoffer yderligere i EU og udviklingslande  

 
13  "Grønbog om energieffektivitet eller hvordan vi kan få mere ud af mindre", KOM(2005)0265 (Ordfører: Marta 

Vincenzi).  
14  Forslag til Rådets direktiv om afgifter på personbiler, KOM(2005)0261.  
15  I perioden 2003-2004 steg produktionen af biodiesel med 29 % og produktionen af bioethanol med 16 % i EU's 

25 medlemsstater. 
I 2004 var Tyskland den største fremstiller af biodiesel (54 % af produktionen), mens Spanien var den største 
fremstiller af bioethanol (66 %).  

16  KOM(2006)0034. 
 

http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=en&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2006&DocNum=0034
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 for at forberede en storstilet anvendelse af biobrændstoffer ved at forbedre deres 
konkurrenceevne  

 for at undersøge de muligheder, der findes i udviklingslandene, for at producere 
råstoffer og biobrændstoffer.  

 
Dette initiativ blev mødt med tilfredshed af Parlamentet i marts 2006, og det opfordrede alle 
EU's institutioner til at fremskynde bestræbelserne for at udnytte biomassens potentiale, 
samtidig med at der tages det nødvendige hensyn til miljøet. En detaljeret udtalelse fra 
Transportudvalget til Industriudvalget om dette initiativ ventes vedtaget den 19.-20. juni. 
 
Hvad angår omkostninger og fordele for miljøet, mener Det Europæiske Miljøagentur, at 
biobrændstoffer ikke er uden effekt, hvad angår kulstof, men at der også findes emissioner i 
forbindelse med dyrkning, høst og gødning, og at produktionen af dem kunne have en betydelig 
negativ indvirkning på biodiversiteten og anvendelsen af jorden. Biobrændstoffer kræver derfor 
store arealer dyrkbar jord og konkurrerer med andre anvendelser af jorden (f.eks. dyrkning eller 
omfattende genplantning af skov). Der bør tages højde for disse indvirkninger på miljøet og 
biodiversiteten. 
 
For øjeblikket er der adskillige teknologier under udvikling, der vil omdanne et langt større 
udvalg af råstoffer til flydende biobrændstoffer. Ekspertgruppen på højt niveau, CARS 21, har 
kaldt anden generations biobrændstoffer potentielt lovende og anbefalet, at de modtager solid 
støtte. 
 
Overgang til et system med brintbiler 
 
Ekspertgruppen på højt niveau, CARS 21, mener, at brint er energivektor og derfor udgør en 
stor mulighed og garanti på langt sigt. Til det formål er det væsentligt at gøre en stor indsats 
inden for forskning og udvikling. 
 
Transportudvalget har udtalt sig til fordel for en handlingsplan for at fremme indførelsen af brint 
og hybrid teknik i køretøjer for at opnå en større energieffektivitet. 
 
Biler med brintmotor udsender kun vand, og derfor kan fordelene for miljøet navnlig for 
luftkvaliteten lokalt være store. Hvad angår CO2-emissioner og energieffektiviteten, skal det 
understreges, at der skal produceres brint på rentabel vis og ikke ud fra kul eller naturgas for at 
få en positiv virkning på nedbringelsen af drivhusgasemissioner. 
 
Selv om overgangen til en brintøkonomi er vanskelig og langvarig pga. de voldsomme 
forhindringer i form af omkostninger og accept, mener meget positive planlægninger, at det 
under visse omstændigheder er muligt, at halvdelen af alle nye køretøjer med lille effekt, der 
sælges i OECD-landene, kører på brint inden 2030.17

 

 
17  Se arbejdsdokument IEA/EET "Reducing Oil Consumption in Transport": Combining Three Approaches, april 

2004.  
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Fremme af renere vejtransportkøretøjer 
 
Udvalgets forslag til direktivet om fremme af renere vejtransportkøretøjer18 har som målsætning 
at fremme renere og energieffektive køretøjer i brug og pålægger de offentlige myndigheder at 
købe minimum en vist procentdel af disse køretøjer, når de fornyer deres vognpark. De 
foranstaltninger er truffet for at mindske det store energiforbrug, stigningen af CO2 og 
afhængigheden af importeret olie. 
 
Transportudvalgets udtalelse19 forventes vedtages den 20. juni 2006.  
 
2.3.2.2. Fremme af omlægningen 
 
Hvidbogen om transportpolitik fremsætter omlægningen som en vigtig prioritet. Det Europæiske 
Miljøagentur har påpeget, at omlægningen ikke altid er ønskelig, for i visse tilfælde kan den øge 
miljøbelastningen og fremme jernbanetransporten, uden at der sker noget fald i omfanget af 
vejtransport. Ligeledes gør ASSESS-rapporten om ændring på mellemlang sigt opmærksom på, 
at omlægningen kan vise sig nyttig, men at den ikke erstatter handlingen for de nuværende og 
kommende transportformer i stigning, f.eks. vejtransport, personbiltransport og luftfart. Den 
anden søjle er lige så vigtig som fremme af nye teknologier og bør ikke undervurderes. 
 
Omlægningen forudsætter, at der findes rentable alternative løsninger for vejtransporten, f.eks. 
jernbaner, indre vandveje og/eller forsendelse over korte strækninger. I den henseende finder vi 
flere relevante lovgivningsinitiativer: 

 Genoplivning af jernbanerne takket være første og anden jernbanepakke, der stadig er 
gældende. Der mangler den tredje pakke, der stadig ikke er vedtaget  

 Omlægningen forudsætter, at der findes rentable, alternative løsninger for 
vejtransporten, f.eks. jernbaner, indre vandveje og/eller forsendelse over korte 
strækninger. 

 Ændring af trafikken ved at forandre programmer som "Marco Polo" eller det 
kommende "Marco Polo II" 

 
På trods af disse foranstaltninger vinder vejtransporten fortsat markedsandele 
 
I december 2005 stræbte det direktiv om eurovignetter, som Parlamentet havde vedtaget, efter at 
harmonisere vejafgifter og brugsrettigheder i alle medlemsstaterne og styrkede således det indre 
marked og fastlagde et system om bidrag til at betale infrastrukturen på grundlag af princippet 
om brugerbetaling og princippet om, at forureneren betaler. Desuden indeholdt det en 
arbejdsplan for at internalisere de eksterne omkostninger for alle transportformer. 
 
Den gradvise åbning af de nationale jernbanemarkeder bør fortsætte på ensartet vis i alle 
medlemsstaterne. Parallelt bør jernbaneselskaberne forøge deres aktivitet og være mere 
attraktive og effektive. Det er altså af grundlæggende betydning, at programmer som det 
kommende "Marco Polo II" ikke lider under nedskæringer i fællesskabsbudgettet. 
Jernbaneselskaberne er nødt til at være mere attraktive og effektive. 
 

 
18  KOM(2005)0634. 
19  Ordfører: Helmuth Markov.  
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2.3.2.3. Nedsættelse af brændstofforbruget i luftfarten  
 
Flyenes brændstofforbrug er blevet over 70 % mere effektivt i de sidste 40 år. Alligevel er det 
samlede brændstofforbrug forøget pga. den høje stigning i lufttrafik. Som en konsekvens deraf 
er drivhusgasemissionerne fra international luftfart steget med 73 % i perioden 1990-2003. Hvis 
væksten fortsætter med den nuværende hastighed, vil emissioner fra internationale fly fra EU's 
lufthavne vokse med 150 % i fra 1990 til 2012.  
 
Transportudvalget støtter Europa-Kommissionens udtalelse, og den bedste måde at løse dette 
problem er at medtage luftfarten i helheden af europæiske emissioner, der indgår i ordningen.20

 
2.3.2.4. I byområder  
 
Omkring 40 % af alle CO2-emissioner i forbindelse med transport finder sted i de europæiske 
byer, og navnlig i disse områder er der derfor et stort potentiale til at virkeliggøre transportens 
energieffektivitet ved hjælp af: 
 

 fremme af høj kvalitet i den offentlige transport  
 udskiftning af traditionelle transportformer med cykling og gang f.eks. ved at investere i 

netværk af cykelstier.21 
 
Europa kan bidrage til dette mål, der hænger sammen med bedste praksis, eller til projekter om 
bæredygtig bytransport ved at fremsætte obligatoriske frister for at skabe en ændring til fordel 
for offentlig transport, cykling og gang.  
 

 
20  Ordfører: . Jeanine Hennis-Plasschaert. 
21  Fremme af cykling kan også være et godt og forholdsvist rentabelt redskab til at bidrage til at nedsætte 

biltrafikken i byerne. For eksempel var Odense (150.000 indbyggere) fra 1999-2002 officielt Danmarks 
nationale cykelby. Projektet omfattede 50 initiativer til fordel for cykling. Under projektet kørte indbyggerne i 
Odense 35 millioner ture på cykel (ca. 25.000 om dagen), hvoraf halvdelen før fandt sted med bil.  
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2.4. Regionalpolitik 
 
2.4.1. Aktuel kontekst: forholdet mellem denne sektor og energipolitikken 
 
Det er inden for rammen af regionalpolitikken, der er blevet foretaget en analyse af de 
aktiviteter på energiområdet, der kunne finansieres af strukturfondene, og en sammenfatning af 
resultaterne og de politiske anbefalinger findes i undersøgelsen "Territoriale tendenser inden for 
service og energinet og EU's energipolitiske territoriale indflydelse" gennemført af ORATE22 i 
2005. I slutningen af dette afsnit fremsættes der en kort beskrivelse af de lokalnet, der støtter 
vedvarende energikilder. 
 
2.4.1.1. Foranstaltninger finansieret af strukturfondene 
 
Hvordan kan udviklingen af energibehovet styres, samtidig med at borgernes, brugernes og 
producenternes adfærd udvikler sig? Den politiske stimulering af de europæiske regioner udgør 
en faktor, der bestemmer indsatserne, navnlig for de kommende generationer. I den 
sammenhæng fører Europa-Kommissionen en varig politik til fremme af vedvarende 
energikilder.  
 
I perioden 2000-2006 har strukturfondene støttet projekter til bæredygtig udvikling og har 
navnlig lagt vægt på to aspekter, nemlig energieffektivitet og spredning i de anvendte 
energikilder. 
 
I den nye programmeringsperiode 2007-2013 vil der blive lagt vægt på foranstaltninger til 
fremme af vedvarende energikilder og på energieffektivitet. Visse projekter af den slags vil 
kunne finansieres af Samhørighedsfonden og EFRU i overensstemmelse med deres tre mål, 
nemlig "konvergens", "regional konkurrenceevne og beskæftigelse" og "territorialt samarbejde". 
 
EFRU 
 
I overensstemmelse med konvergensmålet vil EFRU koncentrere sin støtte på bæredygtig 
udvikling. Dette mål sigter navnlig på at forbedre det transeuropæiske net, der bidrager til at 
sikre forsyningen, inddrage miljømæssige hensyn, forbedre energieffektiviteten og udvikle 
vedvarende energikilder. 
 
Målet regional konkurrenceevne og beskæftigelse støtter strategier om bæredygtig udvikling, 
navnlig hvad angår ansporing til bedre energiudnyttelse, fremstilling af vedvarende energikilder 
og udvikling af effektive systemer til energiforvaltning.  
 
Aspektet territorialt samarbejde vil navnlig afhjælpe den territoriale isolering ved hjælp af bedre 
adgang til grænseoverskridende energiudstyr og -systemer. 
 

 
22  ORATE er forkortelse for observationscenter for EU's fysiske og funktionelle udvikling. Observatoriet foretager 

undersøgelser af udviklingen og fysisk planlægning ud fra national, regional eller lokal synsvinkel.  
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Samhørighedsfonden  
 
Fonden kan skride ind i de sektorer med bæredygtig udvikling, der tydeligt viser miljømæssige 
fordele, hvad angår energieffektivitet og genanvendelige energikilder. 
 
De to fonde vil ikke finansiere nedrivning af kernekraftværker.  
 
2.4.1.2. Lokale netværk, der støtter vedvarende energipolitik  
 
A) Énergie Cités er en forening uden erhvervsmæssigt sigte, der samler de europæiske 
kommuner, der går ind for politikker for genanvendelige energikilder og ønsker at dele deres 
erfaringer og tekniske viden. Den tæller over 120 medlemsbyer (herunder fællesmedlemmer), 
hvilket svarer til 400 europæiske byer i 25 lande. 
 
B) Alliance pour le Climat er et netværk af europæiske byer og kommuner, der har dannet en 
forening sammen med indfødte fra den tropiske regnskov for at bekæmpe klimaændringer. 
Foreningen kæmper navnlig for at sprede målsætninger i den forbindelse på lokalt plan. 
Netværket tæller 1300 medlemmer fra 14 europæiske lande. 
 
C) Cities for Climate Protection Europe er den europæiske gren af en global bevægelse, der 
kæmper mod opvarmning af jordkloden samt for at forbedre levevilkår i byerne ved hjælp af de 
lokale myndigheders miljøpolitik. 
 
2.4.2. Anbefalinger 
 
Primære anbefalinger23 inden for rammen af den regionale energipolitik. 
 

• Dannelse af lokale energiagenturer bør støttes. Agenturerne har til formål at udbrede 
informationer om fornuftig energibrug og således bidrage til systemets energieffektivitet. 
De lokale energiagenturer kan blive de vigtigste interesseparter til fremme af fornuftig 
energibrug i industrien og byggesektoren samt af lokale genanvendelige energikilder. 

 
• Skel mellem lokal- og nationalpolitik: politikker for energisektoren og deres 

indvirkning på den økonomiske aktivitet og befolkningens velbefindende fremføres 
almindeligvis på nationalt plan i stedet for regionalt plan. Det er altafgørende at skelne 
tydeligt mellem disse to plan, når politikkerne fremføres. Prispolitikken hører til på 
nationalt plan, mens foranstaltninger til fordel for afgrøder, der fremstiller 
biobrændstoffer, i højere grad bør uddeles til regionalt plan. 

 
• Udvikling af genanvendelige energier: takket være de genanvendelige energiformers 

decentrale karakter kan de have en meget positiv effekt på oprettelse af nye 
arbejdsplader og skaffe lokalindtægter. Elproduktionen fra genanvendelige kilder er et 
mål, der skal nås inden 2010. 

 
 Både kampen mod drivhusgasemissioner og olieafhængigheden kræver i de fleste af de 

pågældende lande en aktiv strategi for de genanvendelige energikilder på lokalt plan.  

 
23  "Territoriale tendenser inden for service og energinet og EU's energipolitiske territoriale indflydelse", ORATE, 

2005. 
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 Den lokale energipolitiks indflydelse afhænger klart af fremme af vedvarende kilder, der 
på lokalt plan skaber indtægter og muligheder for virksomheder og beskæftigelse. 
Strategien til fremme af vedvarende energikilder kan vise sig at være meget vigtig for at 
skabe betingelserne for et polycentrisk Europa.  

 
• Prispolitikkens fleksibilitet: Elprisen for industri og husholdninger varierer utrolig 

meget fra land til land. I mange lande stiger forskellen mellem priser for industrien og 
priser for husholdningerne. Energiprisen ser dog ikke ud til kunne forklare hverken 
forskellene i forbrug eller i udvikling landene imellem. 

 
 Disse kendsgerninger er meget vigtige for prispolitikken. Prispolitikken kan og bør 

bruges til at skabe finansielle midler, der bør anvendes på områder som fremme af 
vedvarende energikilder, energieffektivitet og politik for forbrugeroplysning. 
 

• Fremme af forskning og udvikling inden for energieffektivitet og anvendelse af 
vedvarende energikilder. Europa råder over omfattende energiressourcer fra vedvarende 
energikilder som f.eks. biomasse, vindenergi, vandkraft og solenergi. Der er dog i dag 
tekniske begrænsninger, der gør, at vedvarende energikilder ikke kan udnyttes fuldt ud. 
Mængden af den energi, der produceres i vindmølleparker, begrænses f.eks. af tekniske 
vanskeligheder i netværket. 

 
 Den væsentligste udfordring for fremme af vedvarende energikilder og Europas 

energimæssige uafhængighed består i at fjerne disse begrænsninger. Det drejer sig om et 
meget følsomt emne for de mest isolerede øers og regioners energiproduktions struktur, 
hvor det er umuligt eller alt for dyrt at forbinde dem til de transeuropæiske netværk 

 
• Behov for en integreret ramme for energipolitikken: indtil nu har EU's politikker (og 

ofte også de nationale politikker) været selvbestemmende. Konkurrenceevne, miljø og 
regionaludvikling kunne forfølge konfliktfulde mål og det meste af tiden fremkalde 
uheldige virkninger. 

 
 Dette er indlysende, når man betragter prispolitikken. Selv om en billig energi synes at 

være et tiltrækningspunkt, der giver mulighed for at fremme Europas konkurrenceevne 
på de globale markeder (og liberalisering af markederne har vist sig at være den politiske 
nøgle til at få priserne ned), medfører det naturligvis højere et forbrugsniveau og 
opfordrer mindre til energieffektivitet. 
 

 I teknologiens og de globale markeders nuværende tilstand opfordrer de høje priser 
meget lidt til at efterspørge fossile energikilder og atomenergikilder. For at komme frem 
til en god balance mellem konkurrenceevne, miljø og lokaludvikling kræves der en 
integreret ramme, der samtidig tager højde for disse tre mål, og som tager hensyn til 
udgifter på mellemlang sigt af de beslutninger, der tages for øjeblikket. 
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3. KONKLUSION 
 
Europa oplever en ny vækst inden for energiområdet. Vores afhængighed af import stiger, 
reserverne er forbeholdt visse lande, det globale energibehov stiger stadig, olie- og gaspriserne 
vokser fortsat, vi er vidner til opvarmning af klimaet, og Europa har stadig ikke udviklet fuldt ud 
konkurrencedygtige markeder. 
 
Dette er situationen for energien i vores århundrede, en situation, hvor struktur- og 
samhørighedspolitikkerne er direkte berørt og ligeledes kan bidrage til at finde svar på 
fremtidens konkrete udfordringer. Desuden påvirker konsekvenserne alle europæiske borgeres 
og forbrugeres dagligliv. 
 
EU råder over de nødvendige politiske instrumenter til at imødegå den nye energimæssige 
situation. De bør benytte sig af synergien mellem de forskellige politikker, men det er 
altafgørende at handle på integreret vis i en almen ramme. 
 
Struktur- og samhørighedspolitikkerne bør fastlægge forskellige mål, f.eks.: 
 
Landbrug: fremme nonfoodafgrøderne, ved hjælp af støtte øge de dyrkede arealer, pålægge 
tvang om at skabe genanvendelig varme, finansiere forskning i frøsorter, ændre lovgivningen for 
at undgå negative virkninger på nonfoodafgrøder, udvikle et transparent og offentligt 
informationssystem om fordele ved nonfoodafgrøder, harmonisere produktnormer og støtte 
genanvendelige råstoffer, støtte udbredelse og oversættelse af forskning i biomateriale, 
bioenergi og biobrændstoffer og endelig integrere de nationale aktiviteter inden for F&U på 
europæisk plan. 
 
Fiskeri: fremme studiet af brændstoføkonomi, skabe midlertidige og specifikke instrumenter for 
at imødegå stigninger i brændstofpriserne, bevilge afgiftsmæssige fordele til visse segmenter af 
fiskerflåden, gøre energieffektiviteten til havs til en prioritet. 
 
Transport: forbedre brændstofforbruget i vejtransporten ved at forny bilfabrikanternes 
forpligtelser mht. CO2-emissioner, indføre tilskyndelser ved hjælp af afgiftsmæssige 
foranstaltninger, fremme biobrændstoffer i stort omfang, skabe en overgang til et system med 
brintbiler, fremme renere køretøjer, fremme omlægningen, nedbringe brændstofforbruget inden 
for luftfart og i byområder, udvikle offentlige transportmidler af høj kvalitet og andre 
traditionelle transportmidler. 
 
Regionalpolitik: danne lokale energiagenturer, det er vigtigt at skelne mellem national politik 
og lokal politik, når de affattes. Sidstnævnte bør beskæftige sig med tilskyndelser til afgrøder til 
biobrændstoffer. Udvikling af genanvendelige energikilder vil have indflydelse på beskæftigelse 
og lokale indtægter, prispolitikkens fleksibilitet til fremme af genanvendelig energi, fremme af 
forskning og udvikling inden for energieffektivitet og i anvendelsen af genanvendelig energi og 
endelig behovet for en integreret ramme til energipolitikken. 
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4.  LINKS 
 
 
LANDBRUG 

www.oestv.fr

Réflexions sur la valorisation noon 
alimentaire de la biomase, Février 
2006, Chambre d'Agriculture de la 
Vendée. 

www.inra.fr
L'ambivalance des filières 
biocarburants, Décembre 2005, 
INRA. 

http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/cms/pid/456 'The promotion of Non-Food Crops», 
July 2005. 

 
 
FISKERI 
http://europa.eu/pol/fish/index_es.htm European Commission, DG Fisheries. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/ Obervatorio Legislativo. 

http://europa.eu/pol/rd/index_fr.htm

Economic Performance and Fuel Price 
Increase, Conference on Energy 
efficiency in Fisheries, Brussels, 11-
12 May 2006. 

http://europa.eu/pol/rd/index_fr.htm

Fuel Crisis in Fisheries; Can subsidies 
help?, Conference on Energy 
efficiency in Fisheries, Brussels, 11-
12 May 2006. 

 
 
TRANSPORT 
WHITE PAPER 
«European transport policy for 2010: time to decide») European Commission. 

Study «Assessment of the contribution of the TEN and 
other transport policy measures to the midterm 
implementation of the White Paper on the European 
Transport Policy for 2010»

ASSESS Study for European 
Commission. 

Transport and environment: facing a dilemma

TERM 2005: indicators tracking transport and 
environment in the European Union, March 2006. 

EEA European Environment Agency. 

Transport Biofuels: exploring links with the energy 
and agriculture sectors, (Briefing, 2004). EEA European Environment Agency. 

http://www.oestv.fr/
http://www.inra.fr/
http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/cms/pid/456
http://europa.eu/pol/fish/index_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/%C3%A7
http://europa.eu/pol/rd/index_fr.htm
http://europa.eu/pol/rd/index_fr.htm
http://europa.eu.int/comm/transport/white_paper/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/transport/white_paper/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/white_paper/mid_term_revision/assess_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/white_paper/mid_term_revision/assess_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/white_paper/mid_term_revision/assess_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/white_paper/mid_term_revision/assess_en.htm
http://reports.eea.eu.int/eea_report_2006_3/en/term_2005.pdf
http://reports.eea.eu.int/briefing_2004_4/en/EEAbriefing_4_2004
http://reports.eea.eu.int/briefing_2004_4/en/EEAbriefing_4_2004
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CARS 21 final report Cars21 High level group. 

Transport Technologies and Policies for Energy 
Security and CO2 Reductions 2003. IEA International Energy Agency. 

Reducing Oil Consumption in Transport 2004. IEA International Energy Agency. 

Position on the European Climate Change Programme 
and the Green Paper on Energy Efficiency - The role 
of public transport to reduce GHG emissions and 
improve energy efficiency (March 2006). 

UITP Union Internationale Transports 
Publics. 

 
 
REGIONALPOLITIK 

http://www.espon.eu/ Site de l'Observatoire en Réseau de 
l'Aménagement Spatial Européen 

http://ec.europa.eu/comm/regional_policy/index_fr.ht
m 

Site de l'Inforegio, DG Politique 
régionale 

http://www.cor.europa.eu/fr/index.htm Site du Comité des Régions 

http://www.energie-cites.org/ Site de l'association Energie-cités 

http://www.climate-compass.net/ Site du réseau Climate Alliance 

http://www.iclei.org/ Site du mouvement mondial Cities for 
Climate Protection Europe 

 
 
 

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21finalreport.pdf
http://www.iea.org/Textbase/publications/free_new_Desc.asp?PUBS_ID=942
http://www.iea.org/Textbase/publications/free_new_Desc.asp?PUBS_ID=942
http://www.iea.org/Textbase/publications/free_new_Desc.asp?PUBS_ID=942
http://www.iea.org/Textbase/publications/free_new_Desc.asp?PUBS_ID=942
http://www.iea.org/Textbase/publications/free_new_Desc.asp?PUBS_ID=1021
http://www.uitp.com/eupolicy/positions/2006/03/Climate_Change_EN.pdf
http://www.uitp.com/eupolicy/positions/2006/03/Climate_Change_EN.pdf
http://www.uitp.com/eupolicy/positions/2006/03/Climate_Change_EN.pdf

