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EHDOTUKSET 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, 

tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 

päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

A. ottaa huomioon, että biomassan tuonnin odotetaan kolminkertaistuvan vuosien 2010–2020 

aikana, vaikka kiinteän biomassan kysyntä unionissa bioenergian tuotantoa varten on 

tarkoitus tyydyttää pääasiassa kotimaisia raaka-aineita hyödyntäen; katsoo, että 

bioenergian suhteen on jätettävä taakse kahden nopeuden Eurooppa ja että bioenergia-alan 

kehittämisessä olisi noudatettava läheisyysperiaatetta, jotta taataan sen taloudellinen 

elinkelpoisuus sekä toimialan tasapainoinen alueellinen kehitys niin, että määräysvalta 

säilyy paikallisella väestöllä; toteaa kuitenkin, että uusiutuvien luonnonvarojen 

kaskadikäyttö on periaate, joka laissa vahvistettuna voisi kajota omistusoikeuksiin ja 

saattaa estää etenkin pk-yritysten innovointia; ottaa huomioon että viimeisen 

vuosikymmenen aikana EU:n metsien pinta-ala on kasvanut kaksi prosenttia ja että 

unionissa korjataan vuosittain vain 60–70 prosenttia metsien luonnollisesta kasvusta; ottaa 

huomioon, että maatalousperäisten uusiutuvien energialähteiden ansiosta voidaan 

vähentää energiariippuvuutta unionissa, joka tuo yli 50 prosenttia omasta 

energiatarpeestaan noin 400 miljardin euron hintaan, joten se on maailman suurin 

energiantuoja; 

B. ottaa huomioon, että 79 prosenttia EU:n markkinoilla kulutetusta bioetanolista on peräisin 

EU:ssa tuotetusta raaka-aineesta; toteaa, että on pyrittävä säilyttämään tämä osuus tai 

nostamaan sitä; toteaa, että muilla raaka-aineilla on potentiaalia paitsi uusiutuvana 

energialähteenä myös proteiinipitoisena eläinten rehuna, mikä saattaa vähentää EU:n 

riippuvuutta muuntogeenisten proteiinien tuonnista; 

C. toteaa, että maatalousalalla kestävästi tuotetulla uusiutuvalla bioenergialla 

myötävaikutetaan voimakkaasti siihen, että EU voi saavuttaa keskeisiä tavoitteitaan, joita 

ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutusten hillintä, EU:n tuontienergiariippuvuuden 

vähentäminen, työpaikkojen luominen ja alan tulotason nostaminen; painottaa, että 

maataloustuotantoa on nykyaikaistettava Euroopassa, jotta voidaan vähentää maatalouden 

kielteisiä ympäristövaikutuksia ja edistää uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämistä; 

1. korostaa, että on tärkeää edistää ja tukea hajautettuja energiajärjestelmiä, kuten tiloilla ja 

metsätaloudessa käytettävien uusiutuvien energialähteiden kehittämistä, tarpeen mukaan 

myös tilajätteistä, koska tällä voi olla merkittävä myönteinen vaikutus uusien vihreiden 

työpaikkojen syntymiseen, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kestävien tulovirtojen 

luomiseen maaseutualueilla sekä tällaisten alueiden taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen 

tukemiseen; katsoo, että tällä olisi myönteinen vaikutus maaseudun väestökehitykseen ja 

näin voitaisiin hyvin hallittuna säilyttää maanviljelysmaisema, mikä puolestaan saattaisi 

olla erityisen hyödyllistä niillä EU:n alueilla, joilla viljelyolosuhteet ovat poikkeuksellisen 

vaikeat ja tulotaso on matalin; kehottaa vaihtamaan tehokkaasti parhaita käytäntöjä, jotta 

edistetään kestäviä uusiutuvia energiaratkaisuja, joita ovat muun muassa verokannustimet, 

teknologiset vaihtoehdot ja yleisen tietoisuuden lisääminen maaseutuyhteisöissä sekä 

paikallis- ja alueviranomaisten auttaminen asiaankuuluvien tukijärjestelyjen 

suunnittelussa ja täytäntöönpanossa; suosittaa hyödyntämään tehokkaasti Horisontti 2020 

-ohjelmaa maatalousalan tutkimusta ja innovointia varten, jotta voidaan lisätä uusiutuviin 
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energialähteisiin perustuvan energian tuotantoa; toteaa, että bioenergialla voi olla suuri 

merkitys siirryttäessä vähähiiliseen talouteen EU:ssa; vaatii sen vuoksi komissiota 

toteamaan, että bioenergian panosta ei saisi vaarantaa; panee merkille, että innovaatiot 

bioenergian tuotannossa tehostavat biomassan hyödyntämistä ja vähentävät 

tuotantokustannuksia pitkällä aikavälillä; muistuttaa, että taloudelliset tekijät vaikuttavat 

olennaisesti viljelijöiden bioenergiainvestointeihin; 

2. korostaa uusiutuvien luonnonvarojen moninaisuutta ja tunnustaa erityisesti metsän 

biomassan energiakäytön merkityksen vuoteen 2030 ulottuvissa ilmasto- ja 

energiapolitiikan puitteissa uusiutuvalle energialle asetettujen tavoitteiden edistäjänä ja 

uusien liiketoimintamahdollisuuksien avaajana; korostaa, että jätteiden energiapotentiaalia 

ei ole vielä täysin hyödynnetty; kiinnittää huomiota siihen, että jäsenvaltioilla on erilaiset 

lähtökohdat metsän biomassan käyttömahdollisuuksiin energiatarkoituksessa, minkä 

pitäisi heijastua myös EU:n toimintapolitiikoissa; kehottaa komissiota laatimaan metsien 

hiilinieluvaikutuksen arviointijärjestelmän ja tällä tavalla edistämään uusiutuvan energian 

alan kehitystä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön metsien 

hiililaskentamalleja, jotta voidaan käsitellä metsäpolitiikkaan ja metsänhoitoon liittyviä 

keskeisiä kysymyksiä ja niiden vaikutusta hiilivarantoihin ja hiilen sitomiseen metsissä ja 

puutuotteissa, ja näin varmistamaan, että bioenergian raaka-aineiden kaikki vaikutukset 

hiilidioksidipäästöihin otetaan asianmukaisesti huomioon; kannustaa jäsenvaltioita ja 

komissiota poistamaan esteet älykkäiden jakelujärjestelmien kehityksen tieltä ja pitää 

erittäin tärkeänä uusyritysten tukemista ottamalla käyttöön ”älykkäitä verkkoja”, sillä 

niiden ansiosta voitaisiin hyödyntää perusteellisesti maatalousperäisten uusiutuvien 

energialähteiden potentiaalia, ja kehittämällä erityisiä välineitä, joilla kannustetaan 

viljelijöitä ja maaseudun osuustoimintayrityksiä markkinoille lähtemisessä; katsoo, että 

tehostamalla teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lyhytkiertoviljelmien ja puuviljelmien 

perustamista, jolla vähennetään metsästä saatavan puun kysyntää, voitaisiin parantaa 

huomattavasti alkuperäismetsien hoitoa; 

3. katsoo, että uusiutuvien energialähteiden edistämisen ei pitäisi EU:ssa tarpeettomasti estää 

ottamasta käyttöön muita unionissa energiatehokkuutta mahdollisesti parantavia 

energialähteitä, kuten turvetta; 

4. painottaa, että on tärkeää tukea maatalouden kestäviä uusiutuvia energialähteitä koskevia 

tutkimuksen puiteohjelmia EU:n ja kansallisella tasolla ja erityisesti niitä, jotka liittyvät 

jalostettuihin ja toisen sukupolven biopolttoaineisiin, biomassan kestävään käyttöön, 

maatalouden orgaanisiin sivutuotteisiin ja nopeasti kasvavien energiakasvien 

kehittämiseen, sellaisten monivuotisten viljelykasvien kehittämiseen, joiden avulla 

voidaan tuottaa enemmän biomassaa kuin yksivuotisilla energiakasveilla, sekä raaka-

aineiden käyttämiseen ilman maankäyttövaikutuksia; pitää tärkeänä myös tutkimusta 

hajautetusti tuotetun uusiutuvan energian verkkoon liittämisestä ja varastoinnista sekä 

menetelmistä, joilla hyödynnetään energialähteenä muita biomassatyyppejä, joita ei 

nykyään käytetä laajasti energian tuottamiseen; korostaa, että on tärkeää kehittää 

eurooppalainen verkko, jonka avulla voidaan ratkaista maatalousperäisen bioenergian 

tutkimuslaitosten hajanaisuus tarjoamalla tutkijoille mahdollisuus käyttää laadukkaita 

kokeellisia rakenteita ja palveluja kaikkialla Euroopassa; kehottaa lisäämään kannustimia, 

joilla nopeutetaan biopolttoaineiden kestävää tuotantoa ja erityisesti kestävien 

biopolttoaineiden tuotantolaitosten kehitystä, jotta ne voisivat intensiivisemmin käyttää 
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hyväksi erilaisia viljelykasveja ja maatalouden jäämiä, edellyttäen, että bioenergian raaka-

aineiden kaikki vaikutukset hiilidioksidipäästöihin otetaan asianmukaisesti huomioon; 

5. kannustaa jäsenvaltioita ja komissiota edistämään kestävän metsätalouden merkitystä ja 

siten metsän biomassan tärkeää asemaa yhtenä keskeisenä EU:n uusiutuvana raaka-

aineena energiatavoitteiden saavuttamiseksi; kiinnittää huomiota lisääntyvään metsän 

biomassan kysyntään, minkä vuoksi EU:n metsästrategian mukaista kestävää 

metsätaloutta olisi vahvistettava ja edistettävä entisestään, sillä se on olennaisen tärkeä 

biologisen monimuotoisuuden ja metsien ekosysteemisen tehtävän kannalta, mukaan 

lukien ilmakehän hiilidioksidin sitominen; kiinnittää siksi huomiota EU:ssa 

muodostuneiden ja kolmansista maista tuotujen luonnonvarojen tasapainoisen 

hyödyntämisen merkitykseen, kun otetaan huomioon, että puun uusiutuminen vaatii hyvin 

pitkän ajan; 

6. kannustaa jäsenvaltioita ja komissiota edistämään metsiin perustuvan kestävän 

biotalouden asemaa sekä puun asemaa yhtenä keskeisenä EU:n uusiutuvana raaka-

aineena; kehottaa siksi komissiota kanavoimaan enemmän EU:n rahoitusta 

teollisuuskäyttöön tarkoitettuihin lyhytkiertoviljelmiin ja puuviljelmiin unionissa; 

7. kehottaa jäsenvaltioita poistamaan turhat esteet ja parantamaan olemassa olevia 

hallinnollisia menettelyjä, jotta voidaan kannustaa investoimaan bioenergiaa hyödyntävien 

laitosten kehitykseen ja rakentamiseen ja tällä tavalla tukea ”vihreän liiketoiminnan” 

kehitystä sekä ”vihreiden työpaikkojen” luomista maaseudulla; 

8. muistuttaa, että on tärkeää edistää ja tukea paikallisten uusiutuvan energian osuuskuntien 

toimintaa antamalla niille mahdollisuus hoitaa tehokkaasti uusiutuvia luonnonvaroja 

maaseutu- ja kaupunkialueilla, jotta voidaan lisätä julkista ja yksityistä tukea uusiutuvalle 

energialle; kehottaa jäsenvaltioita tältä osin varmistamaan, että niiden uusiutuvia 

energialähteitä koskevat sääntelykehykset ja erityisesti niiden tukijärjestelmät eivät johda 

tarpeettomiin vääristymiin energiantuotannossa ja EU:n kilpailukyvyssä; kehottaa 

komissiota suorittamaan ja esittämään tutkimuksen siitä, miten nykyiset tuet vaikuttavat 

investointiympäristöön sekä siirtymiseen kestävään energiaan EU:n maaseutualueilla; 

rohkaisee kehittämään energia-aloitteita ja noudattamaan niissä kiertotalouden 

periaatteita, joiden mukaan viljelijöitä ja maanomistajia kannustettaisiin luomaan 

maatalouden jätteitä ja sivutuotteita käyttäviä kaukolämmitysjärjestelmiä; kannustaa 

komissiota ja jäsenvaltioita harkitsemaan toimenpiteitä, joilla pyritään helpottamaan 

maatalouteen perustuvan uusiutuvan energian tuotannosta yli jäävän energian myymistä; 

9. korostaa liikennealan merkitystä EU:n maaseutualueilla; toteaa, että liikennealalla on 

edistytty vähiten uusiutuvien energialähteiden käytössä, sillä uusiutuvan energian osuus 

oli vuonna 2013 vain 5,4 prosenttia verrattuna EU:n vuodeksi 2020 asetettuun kymmenen 

prosentin tavoitteeseen; kehottaa siksi jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan, jotta tavoitteet 

saavutettaisiin ajallaan, ja harkitsemaan liikenne- ja sähkömarkkinoiden välisen yhteyden 

vahvistamista edistämällä sähköajoneuvoja ja ladattavia hybridiajoneuvoja asetettujen 

tavoitteiden saavuttamiseksi; 

10. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota edistämään niin kutsuttuja paikallisia 

maatalousenergia-alueita, jotka muodostavat alueellisia viiteyksiköitä, joihin keskitetään 

kaikki hyödyllinen osaaminen maatalousperäisten uusiutuvien energialähteiden tuotannon 

ja niiden markkinoille saattamisen välisten välivaiheiden supistamiseksi, jolloin voidaan 
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alentaa unionin kuluttajahintoja ja vähentää jakeluun liittyviä vaikeuksia ja laajentaa 

samalla maatalousperäisen bioenergian markkinoita ja alan työntekijöiden määrää; 

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita myös tunnustamaan lämpöpumppujen käytön 

kannattavuuden maataloudessa ja elintarviketeollisuudessa; 

12. kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan huomioon merestä saatavan uusiutuvan 

energian hyödyntämättömän potentiaalin sekä hyödyt, joita saadaan käytettäessä merien 

luonnonvaroja biokaasun tuottamiseksi maatalousalaa varten; 

13. korostaa, että biopolttoaineiden tuotanto ei saa olla ristiriidassa elintarviketuotannon 

kanssa eikä vaarantaa elintarviketurvallisuutta; katsoo kuitenkin, että rehukasvien, kuten 

vehnän, maissin, sokerijuurikkaan ja auringonkukan, tuotannon kasvua Euroopassa 

edistävä tasapainoinen politiikka voisi sisältää mahdollisuuden biopolttoaineen 

tuotantoon, kun otetaan huomioon epäsuora maankäytön muutos, jolloin voitaisiin taata 

Euroopan viljelijöille varma tulovirta, houkutella investointeja ja työpaikkoja 

maaseudulle, helpottaa Euroopassa vallitsevaa kroonista pulaa (muuntogeenittömästä) 

proteiinipitoisesta eläinten rehusta, vähentää Euroopan riippuvuutta fossiilisten 

polttoaineiden tuonnista ja auttaa EU:ta saavuttamaan kasvihuonekaasupäästötavoitteensa 

sekä samalla minimoida maankäytön muutokseen ja muihin ympäristötekijöihin liittyvät 

huolenaiheet; katsoo, että jos kyseisten maataloustuotteiden markkinoilla on ylitarjontaa, 

biopolttoaineiden ja bioetanolin tuotanto voisi toimia tilapäisenä keinona kestävien 

hankintahintojen säilyttämiseksi ja viljelijöiden tulotason turvaamiseksi kriisiaikana sekä 

toimia markkinoiden vakausmekanismina; korostaa tarvetta edistää viljelemättömien 

viljelykelpoisten maiden, joita ei käytetä elintarvikkeiden tuotannossa, ottamista mukaan 

bioenergian tuotantoon kansallisten ja EU:n uusiutuvan energian tavoitteiden 

saavuttamiseksi; 

14. katsoo, että karjanlanta voi olla arvokas biokaasun lähde, jos käytetään käymisen kaltaisia 

lannanprosessointitekniikoita; korostaa myös, että on tärkeää tehdä tästä taloudellisesti 

toteutuskelpoinen vaihtoehto viljelijöille; 

15. ehdottaa luomaan mekanismin, joka varmistaisi ostohintojen pitkäaikaisen vakauden 

yksittäisille viljelijöille, tuottajille tai yrityksille, jotka toimittavat biomassasta tuotettua 

energiaa energian jakelijoille; 

16. toteaa, että on tärkeää voida kytkeytyä sähköverkkoon, jotta maaseudun energiantuottajat 

voivat myydä yli jäävän uusiutuvan energian käypään hintaan, mikä kannustaisi tai 

velvoittaisi sähköyhtiöitä hankkimaan tällaista sähköä ensin. 
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