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SUGGESTIES 

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 

op te nemen: 

A. overwegende dat ervan wordt uitgegaan dat de invoer van biomassa tussen 2010 en 2020 

zal verdrievoudigen, maar dat aan de vraag naar vaste biomassa voor de productie van 

bio-energie voornamelijk dient te worden voldaan met gebruikmaking van binnenlandse 

grondstoffen; overwegende dat een er eind moet komen aan de situatie waarbij de bio-

energiesector zich in Europa met twee snelheden ontwikkelt, en dat er bij de ontwikkeling 

van de bio-energiesector rekening moet worden gehouden met het nabijheidsbeginsel 

teneinde de economische levensvatbaarheid van deze sector te waarborgen, alsook met 

een evenwichtige regionale ontwikkeling van de industrie waarover de lokale bevolking 

de controle behoudt; overwegende dat het beginsel van een trapsgewijze benutting van 

hernieuwbare hulpbronnen echter, indien het bij wet wordt voorgeschreven, 

eigendomsrechten zou kunnen verstoren en innovatie zou kunnen belemmeren, met name 

voor kmo's; overwegende dat het bosareaal in de EU in het afgelopen decennium met 2 % 

is toegenomen, terwijl jaarlijks slechts 60 à 70 % van de natuurlijke bosaangroei in de EU 

wordt geoogst; overwegende dat hernieuwbare energiebronnen van agrarische oorsprong 

het mogelijk maken de energieafhankelijkheid van de EU te verminderen, en dat de EU 

meer dan 50 % van haar energiebehoefte invoert voor ongeveer 400 miljard EUR, 

waarmee zij wereldwijd de eerste plaats bezet op het gebied van energie-invoer; 

B. overwegende dat 79 % van de bio-ethanol die in de EU wordt verbruikt, afkomstig is van 

in de EU geproduceerde grondstoffen; overwegende dat er inspanningen moeten worden 

geleverd om dat aandeel te handhaven of te vergroten; overwegende dat ook andere 

grondstoffen mogelijkheden bieden, bijvoorbeeld niet alleen als bron van hernieuwbare 

energie maar ook als eiwitrijk diervoeder, hetgeen ertoe kan bijdragen om de EU minder 

afhankelijk te maken van de invoer van genetisch gemodificeerde eiwitten; 

C. overwegende dat hernieuwbare bio-energie die op duurzame wijze in de landbouwsector 

wordt geproduceerd, de EU in grote mate helpt om cruciale doelstellingen te 

verwezenlijken, zoals de gevolgen van de klimaatverandering beperken, de 

afhankelijkheid van de EU van energie-invoer verminderen, banen scheppen en de 

inkomens in de sector verbeteren; overwegende dat het belangrijk is de 

landbouwproductie in Europa te moderniseren om de mogelijke negatieve effecten van de 

landbouw op het milieu te verminderen en bij te dragen tot een toenemend gebruik van 

hernieuwbare energiebronnen; 

1. wijst erop dat het belangrijk is om gedecentraliseerde energiesystemen, onder andere de 

ontwikkeling van alternatieve energiebronnen op land- en bosbouwbedrijven, in 

voorkomend geval met inbegrip van landbouwafval, te bevorderen en aan te moedigen, 

omdat die een aanzienlijk positief effect kunnen hebben op het scheppen van nieuwe, 

"groene" banen, het bestrijden van de klimaatverandering, het genereren van duurzame 

inkomstenstromen in plattelandsgebieden en het ondersteunen van de economische en 

sociale ontwikkeling van die gebieden; meent dat dit een positief effect zou hebben op de 

demografie op het platteland en, als dit goed wordt beheerd, het agrarische landschap in 

stand zou houden, wat met name een gunstige invloed kan hebben in gebieden in de EU 
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waar de landbouwomstandigheden bijzonder moeilijk zijn en waar de inkomens het laagst 

zijn; vraagt om een intensieve uitwisseling van best practices om duurzame oplossingen 

voor hernieuwbare energie te bevorderen, waaronder fiscale stimulansen, technologische 

opties en bewustmaking van het publiek in plattelandsgemeenschappen, en vraagt dat de 

lokale en regionale overheden worden geholpen bij de planning en tenuitvoerlegging van 

desbetreffende bijstandsregelingen; beveelt aan dat Horizon 2020 op doeltreffende wijze 

wordt gebruikt voor onderzoek en innovatie in de landbouwsector om meer hernieuwbare 

energie op te wekken; herinnert eraan dat bio-energie een belangrijke rol kan spelen bij 

het koolstofvrij maken van de EU; verzoekt de Commissie daarom te erkennen dat de 

bijdrage van bio-energie niet op de helling mag komen te staan; merkt op dat innovatie op 

het gebied van bio-energieopwekking op de lange termijn leidt tot een efficiënter gebruik 

van biomassa en tot lagere productiekosten; wijst erop dat het financiële aspect van 

cruciaal belang is bij investeringen door landbouwers in bio-energie; 

2. benadrukt dat er een hele waaier aan hernieuwbare energiebronnen bestaat en erkent met 

name dat bosbiomassa voor energiedoeleinden een waardevolle bijdrage levert aan de 

doelstellingen voor hernieuwbare energie van het klimaat- en energiekader 2030 en aan 

het creëren van nieuwe kansen voor bedrijven; benadrukt dat het 

energieopwekkingspotentieel van afval nog niet ten volle wordt benut; wijst erop dat de 

lidstaten verschillende uitgangsposities hebben wat betreft de mogelijkheden om 

bosbiomassa te gebruiken voor energiedoeleinden, en dat daarmee rekening moet worden 

gehouden in het EU-beleid; vraagt de Commissie een systeem in te stellen voor de 

evaluatie van de bijdrage die bossen als koolstofreservoirs leveren teneinde bij te dragen 

aan de ontwikkeling van de hernieuwbare-energiesector; vraagt de Commissie en de 

lidstaten koolstofboekhoudmodellen voor bossen vast te stellen met het oog op belangrijke 

kwesties in verband met bosbeleid en beheersopties en de impact daarvan op de 

koolstofvoorraden en de koolstofvastlegging in zowel bossen als houtproducten, zodat 

terdege rekening wordt gehouden met de totale koolstofimpact van bio-

energiegrondstoffen; moedigt de lidstaten en de Commissie aan om belemmeringen voor 

de ontwikkeling van slimme distributiesystemen weg te nemen, en benadrukt hoe 

belangrijk het is nieuwe start-ups te ondersteunen door "slimme netten" in te voeren, zodat 

het potentieel van hernieuwbare energie van agrarische oorsprong ten volle kan worden 

benut, en speciale instrumenten te ontwikkelen om landbouwers en plattelandscoöperaties 

te stimuleren om de markt te betreden; is van mening dat de instandhouding van inheemse 

bossen sterk gebaat zou zijn bij de bevordering van hakhoutbosjes en boomaanplantingen 

voor industrieel gebruik om zo de vraag naar bomen uit bossen terug te dringen; 

3. is van mening dat de bevordering van hernieuwbare energiebronnen in de EU geen 

onnodige belemmeringen mag creëren voor het gebruik van andere energiebronnen die de 

energie-efficiëntie in de EU kunnen vergroten, zoals turf; 

4. benadrukt het belang van steun voor Europese en nationale kaderprogramma's voor 

onderzoek naar hernieuwbare energie voor de landbouw en met name naar geraffineerde 

biobrandstoffen en biobrandstoffen van de tweede generatie, duurzaam gebruik van 

biomassa, biologische bijproducten van de landbouw en de ontwikkeling van snel 

groeiende energiegewassen, alsook gewassen met een levensduur van meer dan twee jaar, 

die een hogere biomassa-opbrengst kunnen opleveren dan eenjarige energiegewassen, en 

het gebruik van grondstoffen zonder invloed op het bodemgebruik; wijst ook op het 

belang van onderzoek naar netintegratie en opslag van decentraal geproduceerde 
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hernieuwbare energie, en van methoden ter benutting van het 

energieopwekkingspotentieel van andere soorten biomassa die nog niet op grote schaal 

voor energieopwekking worden gebruikt; onderstreept hoe belangrijk het is een Europees 

netwerk te ontwikkelen dat kan bijdragen tot het verhelpen van de versnippering van de 

faciliteiten voor onderzoek naar bio-energie van agrarische oorsprong, door de 

onderzoekers in heel Europa toegang te bieden tot experimentele faciliteiten en 

hoogwaardige diensten; vraagt om sterkere stimulansen om de duurzame productie van 

biobrandstoffen en met name de ontwikkeling van duurzame biobranstofproductie-

installaties te bespoedigen, zodat die intensiever gebruik kunnen maken van diverse 

gewassen en landbouwresiduen, mits terdege rekening wordt gehouden met de totale 

koolstofimpact van bio-energiegrondstoffen; 

5. moedigt de lidstaten en de Commissie aan om het belang te onderstrepen van duurzaam 

bosbeheer, en bijgevolg van de centrale rol van bosbiomassa als een van de essentiële 

hernieuwbare grondstoffen waarmee de EU haar energiedoelstellingen kan halen; vestigt 

de aandacht op de toenemende vraag naar bosbiomassa, die inhoudt dat duurzaam 

bosbeheer, overeenkomstig de bosstrategie van de EU, verder moet worden versterkt en 

bevorderd, aangezien het van cruciaal belang is voor de ecosysteemfunctie van bossen, 

waaronder de opname van CO2 uit de atmosfeer; wijst daarom op de noodzaak van een 

evenwichtige benutting van in de EU geproduceerde en uit derde landen ingevoerde 

hulpbronnen, rekening houdend met de zeer lange regeneratietijd van hout; 

6. moedigt de lidstaten en de Commissie aan om het belang te onderstrepen van de 

duurzame, op bossen gebaseerde bio-economie en van hout als een van de essentiële 

hernieuwbare grondstoffen in de EU; vraagt de Commissie daarom meer EU-middelen 

beschikbaar te stellen om de aanplant van hakhoutbosjes en boomaanplantingen voor 

industrieel gebruik in de EU te bevorderen; 

7. dringt er bij de lidstaten op aan onnodige belemmeringen weg te nemen en de bestaande 

administratieve procedures te verbeteren om investeringen in de ontwikkeling en bouw 

van faciliteiten die bio-energie gebruiken, te stimuleren, en zo bij te dragen aan de 

ontwikkeling van "groen ondernemerschap" en het creëren van "groene banen" in 

plattelandsgebieden; 

8. herinnert eraan hoe belangrijk het is om plaatselijke hernieuwbare-energiecoöperaties te 

bevorderen en te steunen en ze te voorzien van de nodige vaardigheden en capaciteit om 

hernieuwbare hulpbronnen in zowel plattelands- als stedelijke gebieden efficiënt te 

beheren, teneinde meer publieke en particuliere steun voor hernieuwbare energie te 

verwerven; vraagt de lidstaten ervoor te zorgen dat hun regelgevingskaders voor 

hernieuwbare energie, en met name hun steunregelingen, niet leiden tot onnodige 

verstoringen met betrekking tot de energieproductie en het concurrentievermogen in de 

EU; verzoekt de Commissie een studie naar de invloed van de huidige subsidies op het 

investeringsklimaat en op de overgang naar duurzame energie in de plattelandsgebieden 

van de EU te verrichten en te presenteren; pleit voor de ontwikkeling van energie-

initiatieven die in overeenstemming zijn met de idealen van de circulaire economie, 

waarbij landbouwers en landeigenaren worden gestimuleerd om 

stadsverwarmingssystemen op te zetten die landbouwafval en bijproducten gebruiken; 

spoort de Commissie en de lidstaten aan maatregelen te overwegen die erop zijn gericht 

de verkoop van overschotten van de productie van hernieuwbare energie op basis van 
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landbouw te vergemakkelijken; 

9. onderstreept het belang van de vervoersector voor de plattelandsgebieden van de EU; 

merkt op dat het vervoer de minste vorderingen heeft geboekt ten aanzien van het gebruik 

van hernieuwbare energiebronnen, met een aandeel hernieuwbare energie van slechts 

5,4 % in 2013 (ten opzichte van het EU-streefcijfer van 10 % voor 2020); verzoekt de 

lidstaten derhalve hun inspanningen op te voeren om de streefcijfers tijdig te halen, en te 

overwegen om de vervoers- en de elektriciteitsmarkt nauwer met elkaar te verbinden door 

elektrische en plug-in hybride voertuigen te promoten teneinde deze streefcijfers te halen; 

10. verzoekt de lidstaten en de Commissie om de oprichting van "lokale agrarische 

energiedistricten" te bevorderen, die fungeren als territoriale referentie-eenheden waarin 

alle nuttige vaardigheden worden samengebracht om het aantal tussenfasen tussen de 

productie van hernieuwbare energie van agrarische oorsprong en het in de handel brengen 

ervan te verminderen teneinde de prijzen voor de Europese consumenten te verlagen en de 

distributieproblemen te verminderen en tegelijkertijd de markt voor bio-energie van 

agrarische oorsprong en het aantal banen in de sector te laten groeien; 

11. moedigt de Commissie en de lidstaten aan om ook de winstgevendheid van het gebruik 

van warmtepompen in de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie te erkennen; 

12. moedigt de Commissie en de lidstaten aan om het onderbenutte potentieel van 

hernieuwbare energie uit de zee en de voordelen van het gebruik van mariene hulpbronnen 

in de biogasproductie voor de landbouwsector te erkennen; 

13. onderstreept dat de productie van biobrandstoffen de levensmiddelenproductie niet mag 

hinderen en de voedselzekerheid niet in gevaar mag brengen; is van evenwel mening dat 

met een evenwichtig beleid ter bevordering van hogere opbrengsten van gewassen zoals 

tarwe, mais, suikerbieten en zonnebloemen in Europa ook kan worden voorzien in de 

productie van biobrandstoffen, rekening houdend met indirecte veranderingen in het 

landgebruik (ILUC), en wel op een manier die de Europese landbouwers van een vaste 

stroom van inkomsten voorziet, investeringen aantrekt en banen schept in 

plattelandsgebieden, helpt bij de bestrijding van het chronische tekort aan (ggo-vrij) 

eiwitrijk diervoeder in Europa, Europa minder afhankelijk maakt van de invoer van 

fossiele brandstoffen en de EU helpt om haar broeikasgassendoelstellingen te halen en de 

problemen in verband met veranderingen in het landgebruik en andere milieufactoren 

zoveel mogelijk te beperken; is van mening dat de productie van biobrandstoffen en bio-

ethanol in geval van een overaanbod aan bovengenoemde landbouwproducten een 

tijdelijke afzetmogelijkheid zou zijn die de inkoopprijzen houdbaar houdt, het inkomen 

van de landbouwers garandeert tijdens crises en als marktstabiliteitsmechanisme dient; 

pleit voor stimulansen om braakliggende landbouwgrond die niet voor voedselproductie 

wordt gebruikt, te gebruiken voor de productie van bio-energie, teneinde de nationale en 

Europese doelstellingen inzake hernieuwbare energie te halen; 

14. is van mening dat dierlijke mest een waardevolle bron van biogas kan vormen door het 

gebruik van mestverwerkingstechnieken zoals vergisting, en benadrukt ook dat het 

belangrijk is dit tot een economisch haalbare optie voor landbouwers te maken;  

15. stelt voor om een mechanisme in te stellen om te zorgen voor stabiele inkoopprijzen op de 

lange termijn voor afzonderlijke landbouwers, producenten en bedrijven die uit biomassa 
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geproduceerde energie leveren aan energieleveranciers; 

16. wijst erop hoe belangrijk het is op het elektriciteitsnet aangesloten te kunnen worden, 

zodat energieproducenten op het platteland hun overschot aan opgewekte hernieuwbare 

energie tegen een billijke prijs kunnen verkopen, en zodat elektriciteitsbedrijven kunnen 

worden gestimuleerd of verplicht om in de eerste plaats dit soort elektriciteit aan te kopen. 
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