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Rapport om status over Energiunionen

I nedenstående fremsendes Landbrug & Fødevarers høringssvar til
Energi-, Forsynings- og Klimapolitisk Specialudvalg vedr. Kommissionens
meddelelse om den anden rapport om status over energiunionen
I rapporten tegnes en positiv status for udviklingen af Energiunionen.
Landbrug & Fødevarer noterer sig dog fraværet af en række hensyn og
forhold, som er centrale ift. formålet med Energiunionen såvel som for den
danske landbrugs- og fødevaresektor.
Rapporten tegner retningen for EUs arbejde med Energiunionen over de
kommende par år. Landbrug & Fødevarer finder det derfor afgørende, at
regeringen får adresseret nedenstående forhold i diskussionen om
rapporten:

1. Landbrug & Fødevarer anmoder regeringen om at arbejde for, at
problematikkerne omkring ”carbon leakage” og generelle
konkurrencehensyn på tværs af EU og globalt bliver beskrevet og
adresseret i rapporten. Det er særlig vigtigt i forlængelse af Parisaftalens globale stocktaking i 2018 såvel som byrdefordelingen af
klimaforpligtelserne internt i EU.
Initiativer til reduktioner af klimagasser i EU skal således analyseres ift. de
langsigtede og bredspektrede formål med Energiunionen. Det kan fx være
den klimamæssige effekt globalt såvel som tiltagenes effekt på
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arbejdspladser og forsyningssikkerhed i medlemsstaterne. Der savnes
også et fokus på de negative spill-over effekter på det Indre Marked som
følge af den skæve byrdefordeling i EU.

2. Landbrug og Fødevarer anmoder regeringen om at arbejde for, at
Kommissionen konkretiserer, hvordan overgangen til en
europæisk bioøkonomi bliver konkretiseret (Bemærk: Omstilling
til bioøkonomi er umiddelbart eneste vej til en fossilfri økonomi).
Kommissionen skal foreslå nye initiativer der kan gøre Energiunionen til
accelerator for omstillingen til bioøkonomien, jf. også EU’s
bioøkonomistrategi vedtaget i 2012 under dansk EU-formandskab.
Rapporten fokuserer i den sammenhæng på, at Energiunionen ikke blot
handler om energi og klima, men om omstillingen til en effektiv lavemissionsøkonomi.

3. Landbrug & Fødevarer anmoder regeringen om at arbejde for, at
Kommissionen også får afsat midler, der kan bidrage til udvikling
og omstilling i landbrugs- og transportsektorerne i medlemsstater
med de højeste reduktionsmål. De to sektorer er de største
udledere i de ikke-kvotebelagte sektorer og er kommet under et
særligt reduktionspres som følge af 2030-målsætningerne for
non-ETS.
Rapporten beskriver, at der er behov for investeringer på ca. 379 mia.
Euro årligt for at opfylde EU’s 2030 målsætninger for klima og energi. I
den forbindelse beskrives en lang række fonde, der kan drive den
energirelaterede klimavenlige udvikling og omstilling, men fokus er
overvejende på energi og energieffektivitet.

4. Afslutningsvist ønsker Landbrug & Fødevarer, at regeringen også
arbejder for, at Kommissionen i forlængelse af Energiunionen
også sætter et øget fokus på initiativer der kan øge eksporten af
klimavenlige teknologier som fx bioenergiudstyr eller avancerede
bioraffingeringsteknologier.
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Lad os endelig vide hvis der skulle være spørgsmål til ovenstående og vi
ser frem til at vores kommentarer er indarbejdet i regeringens grund- og
nærhedsnotat.
Med venlig hilsen

Mads Helleberg Dorff Christiansen
Chefkonsulent
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Tlf.: 3339 4014

