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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af 
Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at landbrugs- og skovbrugssektoren har væsentligt potentiale med hensyn 
til at mindske forureningen og kan virke som katalysator for bestræbelser på at imødegå 
følgerne af klimaændringer og global opvarmning,

1. understreger, at landbruget er en produktiv sektor, som er berørt af konsekvenserne af og 
presset fra klimaændringerne, men samtidig også er direkte forbundet med 
målsætningerne om at modvirke klimaændringerne, enten ved at medvirke til at mindske 
drivhusgasemissionerne og spare på og sikre behørig forvaltning af vandressourcerne, 
eller ved at sætte skub i produktionen og decentraliseringen af vedvarende energikilder;

2. påpeger, at, skønt landbrugssektoren har bidraget væsentligt til at mindske 
drivhusgasemissionerne, må inddragelsen af denne sektor i bekæmpelsen af 
klimaændringer også indarbejdes i den større trekant bestående af fødevarer, landbrug og 
energi; understreger, at en sådan inddragelse primært vedrører den forbedrede udnyttelse 
af biomasse – enten ved at udnytte landbrugets overskudsproduktion eller ved at støtte 
produktionen af bæredygtige biobrændstoffer – samtidig med at produktionen af 
kvalitetsprodukter og en høj grad af fødevaresikkerhed fastholdes, og forbrugerne vejledes 
i retning af en fødevaremodel, der i højere grad bidrager til en bæredygtig 
miljøforvaltning;

3. anmoder Kommissionen om i samarbejde med alle relevante aktører, navnlig 
civilsamfundet og landbrugerne, at afsætte yderligere budgetmidler til forskning og 
udvikling for at opnå forbedringer på miljø- og klimaområdet, særlig inden for:

a) fremstilling og anvendelse af bæredygtige biogasser og biobrændstoffer fremstillet af 
biprodukter og landbrugs- og skovbrugsaffald, under hensyntagen til den 
indvirkning, som fremstillingen af biobrændstoffer har på miljøet (indirekte 
ændringer af jordanvendelsen, tab af biodiversitet osv.) og på fødevaresikkerheden, 
samt til retningslinjerne i den strategiske energiteknologiplan for EU (SET-planen)

b) fremstilling og anvendelse af husdyrgødning og bæredygtig kunstgødning med 
præference til udvikling af organiske og naturlige gødningsstoffer ledsaget af en 
reduktion af forbruget af gødning fremstillet af kulbrinter 

c) nyttiggørelse af enhver form for landbrugsaffald

d) reduktion af metan fra kvægbrug

e) begrænsning af N2O fra husdyrgødning og gylle;

4. er af den opfattelse, at skønt landbruget er årsag til mange problemer i relation til miljø og 
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klimaændringer, er det også et vigtigt redskab til at løse dem, og at det derfor i højere grad 
end tidligere er nødvendigt at lægge vægt på de miljømæssige perspektiver og EU's 
bestræbelser på at bekæmpe klimaændringerne, når den fælles landbrugspolitik skal 
revideres;

5. understreger, at EU er nødt til at udvikle og finansiere landbrugspolitikker, der garanterer 
sikre fødevarer af høj kvalitet;

6. opfordrer til, at der i den fremtidige fælles landbrugspolitik insisteres på praksisser, der 
nedbringer drivhusgasemissioner fra kvægbrug, herunder ændring af foder og forvaltning 
af husdyrgødning og gylle;

7. understreger behovet for at udvikle beskyttelsesordninger for landbrugere, der står i 
situationer, som skyldes ekstreme begivenheder, og opfordrer til udvikling og 
gennemførelse af projekter som f.eks. bæredygtige kunstvandingssystemer, der kan 
bidrage til at bekæmpe følgerne af klimaændringer;

8. understreger, at finansieringen af landbrugsforskning i relation til klimaændringer skal 
forhøjes efter 2013, når den flerårige finansielle ramme er udløbet, hvis der skal ske et 
skift til mere miljøvenlige produktionsmetoder;

9. opfordrer landbrugssektoren til at gøre en betydelig indsats for at øge den decentraliserede 
produktion af vedvarende energi og navnlig effektivisere landbrugenes energiudnyttelse 
gennem modernisering og rationel energiplanlægning samt anvendelse og gennemførelse 
af velafprøvet energieffektivt udstyr og praksis;

10. understreger, at det gennem øget anvendelse af informations- og 
kommunikationsteknologi (IKT) ville være muligt at forbedre overvågningen af en række 
produktionsfaser og at optimere styringen heraf, således at produktionen øges i forhold til 
anvendelsen af produktionsmidler, og drivhusgasemissionerne og energiforbruget 
samtidig mindskes; understreger ligeledes, at mere udstrakt anvendelse af IKT, integration 
af politikker, som skal fremme uddannelse af landbrugere i nye teknologier, og støtte til 
innovation og iværksætteri blandt især unge landbrugere er nøgleområder både med 
hensyn til at gøre landbruget mere miljømæssigt bæredygtigt og med hensyn til at gøre 
sektoren mere konkurrencedygtig;

11. understreger, at forsøg på at mindske drivhusgasemissionerne i landbrugssektoren også 
skal fokusere på emissioner, der skyldes:

– direkte og indirekte følger af ændringer i arealanvendelsen

– agrofødevareindustriens fremstilling af input, navnlig dem der er knyttet til 
langdistancetransport af industriens halvfabrikata og slutprodukter; mener derfor, at 
korte produktions-forarbejdnings-forbrugsforløb bør prioriteres;

12. påpeger, at klimaændringer ikke påvirker alle EU's regioner i samme omfang, og at det 
derfor er afgørende at lægge større vægt på de regioner, som sandsynligvis vil blive 
hårdest ramt af konsekvenserne; påpeger, at temperaturstigninger i kombination med tørke 
og udbredte skovbrande vil skabe stor risiko for ørkendannelse i landene i Sydeuropa med 
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alle de deraf følgende konsekvenser for landbrugenes overlevelsesevne, opgivelse af 
landbrugsarealer, formindsket biodiversitet og udpining af naturressourcerne; anmoder 
derfor om, at alle fællesskabsforanstaltninger til finansiering af landbrugets tilpasning til 
de nye udfordringer i relation til klimaændringerne fuldt ud tager højde for denne 
regionale dimension, således at klimaændringerne ikke bliver en yderligere skærpende 
faktor i det økonomiske og miljømæssige skel mellem EU's regioner;

13. påpeger, at en stigning i produktionen af biomasse til energi kan bidrage til udsving i 
fødevarepriserne, og at der, hvis den indkomstmæssige risiko for landbrugerne skal 
reduceres, derfor bør være en fornuftig ligevægt mellem fødevareproduktion og 
biomasseproduktion;

14. understreger behovet for at forbedre foranstaltningerne i forbindelse med 
landbrugssektorens tilpasning til den globale opvarmning, for så vidt angår jordbeskyttelse 
og vandforvaltning;

15. understreger, at bæredygtighedsprincippet skal håndhæves i forbindelse med anvendelse 
af biomasse, og at der ligeledes skal tilskyndes til, at denne anvendes så tæt som muligt på 
det sted, hvor landbrugsråvarerne fremstilles, hvilket vil reducere energitab som følge af 
transport;

16. påpeger, at anvendelsen af biomasse til opvarmning kan mindske klimaændringernes 
negative følgevirkninger betydeligt, og opfordrer derfor Kommissionen og 
medlemsstaterne til at tildele offentlige institutioner i landdistrikterne, som skifter til 
opvarmningssystemer baseret på bioenergi, midler til udvikling af landdistrikterne;

17. mener, det er vigtigt for landbrugerne at gøre mere udstrakt brug af informations- og 
kommunikationsteknologi for at mindske de negative følgevirkninger af 
klimaændringerne, og at anvendelsen af IKT-værktøjer skal støttes, blandt andet i 
forbindelse med jordbearbejdning, plantesundhed, meteorologi og overvågning af 
lovgivningen;

18. understreger, at skovene spiller en stadig mere central rolle i klimapolitikken og er vigtige 
på områder som opfangning af kulstof og beskyttelse mod erosion, og at den fælles 
landbrugspolitik derfor skal sikre øget økonomisk støtte til skovrejsning og 
skovbeskyttelse, samt at skovforvaltning skal integreres i ordningen for bekæmpelse af 
klimaændringer for tiden efter Kyoto;

19. påpeger, at skove også yder et væsentligt bidrag til effektiv vandforvaltning, og at 
medlemsstaterne derfor skal tilskyndes til at gennemføre skovforvaltning, som vil 
mindske forskellene i vandregimet i perioder med hhv. tørke og oversvømmelse og derved 
mindske de negative følgevirkninger af tørker og oversvømmelser for landbruget, 
energiproduktionen og befolkningen.
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