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FORSLAG 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Industri, 

Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at det anslås, at importen af biomasse vil blive tredoblet mellem 2010 og 

2020, men at EU's behov for fast biomasse til fremstilling af bioenergi hovedsagelig skal 

opfyldes ved hjælp af indenlandske råstoffer; der henviser til, at det er nødvendigt at 

komme ud over en situation med et Europa i to hastigheder, hvad angår bioenergi, og 

bemærker, at udviklingen af bioenergisektoren bør respektere nærhedsprincippet for at 

sikre økonomisk levedygtighed og en afbalanceret regional udvikling af en industri, som 

lokalbefolkningen skal kunne bevare kontrollen over; der henviser til, at 

kaskadeanvendelse af vedvarende ressourcer er et princip, som, hvis det stadfæstes i 

lovgivningen, kan skabe interferens med ejendomsrettigheder og hindre innovation, 

navnlig for SMV'er; der henviser til, at skovarealet i EU i det seneste årti er øget med 

2 %, og til, at kun 60 til 70 % af den naturlige skovvækst i EU høstes hvert år; der 

henviser til, at vedvarende energi med oprindelse i landbruget gør det muligt at mindske 

energiafhængigheden i EU, som importerer mere end 50 % af sit energibehov og har 

omkostninger dertil på ca. 400 mia. EUR, hvilket gør EU til verdens største importør af 

energi; 

B. der henviser til, at 79 % af den bioethanol, der bruges på EU-markederne, kommer fra 

EU-producerede råvarer; der henviser til, at der bør gøres en indsats for at opretholde 

eller øge denne andel; der henviser til, at andre råvarer har potentiale og ikke kun som en 

vedvarende energikilde, men også som foder med højt proteinindhold, og at de derfor kan 

spille en rolle med hensyn til at mindske EU's afhængighed af importerede genetisk 

modificerede proteiner; 

C. der henviser til, at vedvarende bioenergi, der produceres bæredygtigt i landbrugssektoren, 

yder et stort bidrag til opnåelsen af EU's vigtige mål som at afbøde virkningerne af 

klimaændringer, mindske EU's afhængighed af import af energi, skabe arbejdspladser og 

øge indkomsterne i sektoren; der henviser til, at det er vigtigt at modernisere 

landbrugsproduktionen i Europa for at mindske de potentielle negative konsekvenser af 

landbrug på miljøet og bidrage til en øget anvendelse af vedvarende energikilder; 

1. insisterer på vigtigheden af at fremme og tilskynde til decentraliserede energisystemer, 

bl.a. gennem udvikling af kilder til produktion af vedvarende energi på landbrugsbedrifter 

og skovbrugsbedrifter, herunder med affald, hvor det er passende, hvilket kan have en 

betydelig positiv indvirkning med hensyn til at skabe nye grønne arbejdspladser, 

bekæmpe klimaændringerne og skabe bæredygtige indtægtskilder i landdistrikterne samt 

støtte den økonomiske og sociale udvikling i disse områder; mener, at dette vil have en 

positiv indvirkning på landdistrikternes befolkningsudvikling og kan være med til at 

bevare landbrugsområderne, hvis det styres godt, hvilket kunne være særlig fordelagtigt i 

de områder af EU, hvor landbrugsdrift er særlig vanskelig, og hvor indkomsterne er 

lavest; opfordrer til en intensiv udveksling af bedste praksis for at fremme bæredygtige 

løsninger for vedvarende energi, herunder skattemæssige incitamenter, teknologiske 

muligheder og mere oplysning herom i landdistrikter, og for at hjælpe de lokale og 

regionale myndigheder med at planlægge og gennemføre relevante støtteordninger; 
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anbefaler en effektiv anvendelse af Horisont 2020 til forskning og innovation i 

landbrugssektoren med henblik på at styrke produktionen af vedvarende energi; minder 

om, at bioenergi kan spille en vigtig rolle i dekarboniseringen af EU; opfordrer derfor 

Kommissionen til at anerkende, at bidraget fra bioenergi ikke må kunne bringes i fare; 

bemærker, at innovation inden for produktion af bioenergi vil føre til en mere effektiv 

anvendelse af biomasse og nedbringe produktionsomkostningerne på lang sigt; påpeger, 

at det økonomiske aspekt er afgørende, når det drejer sig om landbrugere, der investerer i 

bioenergi; 

2. understreger, at der eksisterer en bred vifte af vedvarende ressourcer, og anerkender især 

værdien af biomasse til energiformål og derved som bidrag til at nå målene for 

vedvarende energi i EU's klima- og energiramme for 2030 og påpeger, at dette skaber nye 

økonomiske muligheder; understreger, at det potentiale, som ligger i at udnytte affald til 

energifremstilling, stadig ikke udnyttes til fulde; påpeger, at medlemsstaterne har 

forskellige udgangspunkter med hensyn til muligheder for anvendelse af skovbiomasse til 

energiformål, og at dette også bør afspejles i EU's politikker; opfordrer Kommissionen til 

at etablere en ordning til evaluering af det bidrag, som skove yder som kulstofdræn, og til 

således at bidrage til udviklingen af sektoren for vedvarende energi; opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til at etablere kuldioxidberegningsmetoder for skove 

med henblik på at tage fat på vigtige spørgsmål vedrørende skovpolitik og 

forvaltningsmuligheder og deres påvirkning af kulstoflagre og kulstofbinding i skove og 

træprodukter for at sikre, at de overordnede virkninger af bioenergiråstoffer udregnes 

korrekt; opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at fjerne hindringer for 

udviklingen af intelligente distributionssystemer og understreger betydningen af at støtte 

nye virksomheder ved at oprette "intelligente net", der vil give mulighed for at udnytte 

det fulde potentiale af vedvarende energi, og af at udvikle særlige instrumenter, der kan 

tilskynde landmænd og landbrugskooperativer til at blive aktører på markedet; mener, at 

fremme af skabelsen af lavskov med kort omdriftstid og træplantager til industriel brug 

med henblik på at mindske efterspørgslen efter træer i skove vil udgøre et stort bidrag til 

bevarelsen af hjemmehørende skove; 

3. mener, at støtten til vedvarende energikilder i EU ikke bør skabe unødvendige hindringer 

for anvendelse af andre energikilder, som kan forbedre energieffektiviteten i EU, som 

f.eks. tørv; 

4. understreger betydningen af at støtte EU's programmer og de nationale programmer for 

forskning i bæredygtig vedvarende energi for landbrug, navnlig med hensyn til 

raffinerede andengenerationsbiobrændstoffer, bæredygtig anvendelse af biomasse og 

organiske biprodukter fra landbruget og udvikling af hurtigtvoksende energiafgrøder 

samt afgrøder med en levetid på over to år, som kan give et højere udbytte end etårige 

energiafgrøder, og brug af råprodukter, der ikke ændrer arealanvendelsen; understreger 

ligeledes betydningen af forskning i netintegration og opbevaring af ikke-centralt 

produceret vedvarende energi og af metoder til at udnytte energipotentialet i andre former 

for biomasse, der endnu ikke er alment udbredt til energiproduktion; fremhæver 

vigtigheden af at udvikle et europæisk netværk, der kan medvirke til at løse problemet 

med fragmentering af forskningsfaciliteter til bioenergi fra landbrug ved at give mulighed 

for, at forskere får adgang til eksperimentelle faciliteter og tjenester af høj kvalitet overalt 

i Europa; opfordrer til øgede incitamenter til at fremskynde en bæredygtig produktion af 

biobrændstoffer og navnlig udvikling af bæredygtige biobrændstofsproduktionsfaciliteter, 
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så der kan gøres en mere intensiv brug af forskellige afgrøder og restprodukter fra 

landbruget, forudsat at de overordnede virkninger af bioenergiråmaterialer udregnes 

korrekt; 

5. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at fremme omfanget af bæredygtig 

skovforvaltning og dermed den vigtige rolle, som skovbiomasse spiller som en af EU's 

vigtige fornyelige råstoffer, der kan bidrage til at nå EU's energimål; henleder 

opmærksomheden på den stigende efterspørgsel efter skovbiomasse, hvilket betyder, at 

bæredygtig skovforvaltning i overensstemmelse med EU's skovbrugsstrategi bør styrkes 

yderligere og fremmes, da det er afgørende for biodiversiteten og skovenes 

økosystemiske funktion, herunder vedrørende absorption af CO2 fra atmosfæren; 

fremhæver derfor behovet for en afbalanceret udnyttelse af ressourcerne i EU og import 

fra tredjelande i betragtning af den meget lange regenereringstid for træ; 

6. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til i stor grad at fremme betydningen af 

bæredygtig skovbaseret bioøkonomi og af træ som et af EU's centrale vedvarende 

råstoffer; opfordrer derfor Kommissionen til at kanalisere flere EU-midler til at fremme 

beplantning af lavskov med kort omdriftstid og træplantager til industriel anvendelse; 

7. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fjerne unødvendige hindringer og forbedre 

de eksisterende administrative procedurer med henblik på at tilskynde til investeringer i 

udvikling og opførelse af anlæg, der anvender bioenergi, og derigennem bidrage til 

udviklingen af en "grøn iværksætterkultur" og skabelsen af "grønne arbejdspladser" i 

landdistrikter; 

8. minder om vigtigheden af at fremme og støtte lokale vedvarende energikooperativer og 

give dem de nødvendige færdigheder og den nødvendige kapacitet til effektivt at forvalte 

vedvarende ressourcer i både landdistrikter og byområder med henblik på at øge den 

offentlige og private støtte til vedvarende energi; opfordrer i denne forbindelse 

medlemsstaterne til at sikre, at deres lovgivningsmæssige rammer for vedvarende 

energikilder, og navnlig deres støtteordninger, ikke fører til unødvendige forvridninger 

med hensyn til energiproduktion og konkurrenceevne i EU; opfordrer Kommissionen til 

at gennemføre og forelægge en undersøgelse af, hvordan de nuværende støttemidler 

påvirker investeringslandskabet og overgangen til bæredygtig energi i EU's landdistrikter; 

tilskynder til udvikling af energiinitiativer i overensstemmelse med principperne for den 

cirkulære økonomi, hvorved landmænd og jordejere ville blive tilskyndet til at skabe 

fjernvarmesystemer på distriktsplan, der anvender affald og biprodukter; opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til at overveje at træffe foranstaltninger med sigte på 

at fremme salg af overskuddet af vedvarende energi i den landbrugsbaserede produktion; 

9. understreger transportsektorens betydning for EU's landdistrikter; konstaterer, at 

transportsektoren er den sektor, hvor der er gjort mindst fremskridt med hensyn til 

anvendelse af vedvarende energikilder, idet den kun anvendte 5,4 % vedvarende energi i 

2013, hvilket skal holdes op imod EU's mål på 10 % for 2020; opfordrer derfor 

medlemsstaterne til at intensivere deres indsats for at nå disse mål tids nok og til at 

overveje at styrke forbindelserne mellem transport- og elektricitetsmarkederne gennem 

fremme af elbiler og hybride plug-in køretøjer med henblik på at nå disse mål; 

10. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at tilskynde til oprettelse af "lokale 

agroenergiområder", som skal være territoriale referenceenheder, hvor alle de 
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kvalifikationer samles, som er relevante for at reducere de mellemliggende stadier 

mellem produktion af vedvarende energi i landbruget og afsætning af den, hvorved 

priserne for de europæiske forbrugere falder, og distributionsproblemerne mindskes, 

samtidig med at både markedet for bioenergi med oprindelse i landbruget og antallet af 

beskæftigede i sektoren øges; 

11. tilskynder Kommissionen og medlemsstaterne til også at anerkende nytten af at bruge 

varmepumper i landbruget og fødevareforarbejdningsindustrien; 

12. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at erkende det underudnyttede potentiale 

i udvindingen af vedvarende energi fra havet samt fordelene ved at anvende havets 

ressourcer til biogasproduktion til landbrugssektoren; 

13. understreger, at produktion af biobrændstoffer hverken bør påvirke fødevareproduktionen 

eller bringe fødevaresikkerheden i fare; mener imidlertid, at afbalancerede politikker til 

fremme af øget europæisk udbytte ved råmaterialeafgrøder som f.eks. hvede, majs, 

sukkerroer og solsikker kunne omfatte bestemmelser om produktion af biobrændstoffer, 

hvor der tages højde for indirekte ændringer i arealanvendelsen på en måde, som kan give 

Europas landbrugere en sikker indtægt, tiltrække investeringer og skabe arbejdspladser i 

landdistrikterne, bidrage til at afhjælpe Europas kroniske mangel på (GMO-frit) 

proteinrigt dyrefoder og gøre Europa mindre afhængig af import af fossile brændstoffer 

og hjælpe EU med at nå sit mål for drivhusgasemissioner og samtidig minimere 

problemerne vedrørende arealanvendelse og andre miljøfaktorer; mener, at hvis der er et 

for stort udbud af de omhandlede landbrugsprodukter på markedet, vil produktionen af 

biobrændsler og bioethanol kunne udgøre en midlertidig afsætningsmulighed, der kan 

opretholde stabile købspriser, sikre landbrugernes indkomster i krisesituationer og 

fungere som en markedsstabilitetsmekanisme; understreger behovet for at fremme 

integration af udyrkede landbrugsarealer, der ikke anvendes til at fremstille fødevarer, i 

produktionen af bioenergi med henblik på at opfylde de nationale og europæiske mål for 

vedvarende energi; 

14. mener, at husdyrgødning kan være en værdifuld kilde til biogas gennem brug af 

forarbejdningsteknikker som f.eks. fermentering, og understreger samtidig betydningen 

af at gøre dette til en økonomisk bæredygtig mulighed for landbrugerne;  

15. foreslår oprettelse af en mekanisme, der kan sikre stabiliteten i købspriser på lang sigt for 

de individuelle landbrugere, producenter og virksomheder, der leverer energi produceret 

af biomasse til energidistributørerne; 

16. bemærker, at det er vigtigt at kunne blive koblet på elnettet, så energiproducenter i 

landdistrikterne kan sælge overskydende vedvarende energi til en rimelig pris, hvorved 

der skabes incitamenter for elselskaberne til at købe denne elektricitet først eller 

mulighed for, at de pålægges at gøre det. 
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