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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:

1. korostaa uusiutuvan energian merkitystä Euroopan energiahuollossa ja kannattaa 
uusiutuvan energian edistämistä EU:n ilmastonmuutosstrategian osana;

2. painottaa, että riippuvuus fossiilisten polttoaineiden tuonnista aiheuttaa yhä kasvavia 
poliittisia ja ympäristöön liittyviä riskejä, että niiden hankkiminen on yhä kalliimpaa 
jäsenvaltioille ja kuluttajille ja että sen vuoksi Euroopassa tuotetulla uusiutuvalla 
energialla olisi oltava merkittävämpi rooli Euroopan unionin energiavarmuuden 
saavuttamisessa; 

3. korostaa, että kohtuuhintaisen energian toimitusvarmuutta on parannettava, kun otetaan 
huomioon nykyiset merkittävät yhteiskunnalliset haasteet; katsoo, että sekä energian 
toimitusvarmuus että ilmastonmuutos vaikuttavat ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan;

4. kehottaa Euroopan unionia asettamaan jäsenvaltioille uudet, sitovat uusiutuvan energian 
tavoitteet vuoden 2020 jälkeiselle kaudelle;

5. katsoo, että uusituvan energian kannustimet sekä tutkimuksen ja kehittämisen tukeminen 
tällä alalla edistävät tämän teollisuudenalan kansainvälistä kilpailukykyä;

6. tähdentää, että on tärkeää integroida uusiutuvat energialähteet asteittain eurooppalaisille 
energiamarkkinoille, jotta niistä tulee kestävästi kilpailukykyisiä; katsoo, että uusiutuvalle 
energialle myönnettävien tukien on oltava määräaikaisia ja ne on mukautettava erilaisten 
tekniikoiden kehitykseen;

7. korostaa kuitenkin ongelmia, jotka liittyvät uusiutuvan energian kestävän käytön 
edistämiseen ja toteuttamiseen ilmastoa, resurssitehokkuutta, biologista monimuotoisuutta 
ja EU:n Horisontti 2020 -ohjelmaa koskevien tavoitteiden sekä paikkakohtaisten 
ympäristövaatimusten mukaisesti;

8 korostaa, että energiapolitiikalla ei saisi edistää uusiutuvan energian tuotantoa ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä ympäristökestävyyden kustannuksella; korostaa 
resurssitehokkuuden merkitystä tilojen energiankulutuksessa ja -tuotannossa; palauttaa 
mieliin mahdollisuuden kehittää kotieläintilojen biojätteeseen perustuvaa 
biokaasujärjestelmää;

9. korostaa, että energiapolitiikalla ei saisi edistää uusiutuvan energian tuotantoa ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden ja 
ympäristökestävyyden kustannuksella;

10 kehottaa EU:ta varmistamaan, että uusiutuvien energialähteiden edistäminen tuotannossa 
ja energian käyttö eivät vaaranna elintarviketurvaa tai korkealaatuista kestävää 
elintarviketuotantoa eivätkä maatalouden kilpailukykyä;
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11. myöntää, että maataloudelle on suuri haaste löytää tehokkaita ilmastonmuutoksen 
torjuntatoimia, joilla ei ole kielteisiä vaikutuksia elintarviketuotantoon tai joiden vaikutus 
on jopa myönteinen;

12. huomauttaa, että tutkimus ja teknologian kehittäminen ovat tärkeässä asemassa toisen 
sukupolven biopolttoaineiden tuotannon edistämisen kannalta; korostaa tällaisten 
biopolttoaineiden merkitystä elintarvikemarkkinoihin kohdistuvien kielteisten vaikutusten 
ehkäisemisessä;

13. kehottaa EU:ta varmistamaan, että vaihtoehtoisten polttoaineiden kehittämistä koskevat 
energiatoimenpiteet eivät ole epäsuorasti Maailman kauppajärjestön (WTO) sitoumusten 
vastaisia eivätkä suoraan altista EU:ta vastatoimille;

14. panee merkille, että monet elintarvikejärjestelmän osat reagoivat herkästi 
energiakustannusten kasvuun ja että tällä voi olla haitallisia vaikutuksia tuottajiin ja 
kuluttajiin;

15. korostaa, että uusiutuvaa energiaa koskevassa harkitussa strategiassa jätteiden 
vähentämisen ja energian säästämisen olisi oltava ensisijaisena tavoitteena sen ohella, että 
uusiutuvia energialähteitä hyödynnetään entistä paremmin;

16. on tietoinen siitä, että maaseudun kehittämistä koskevilla YMP:n uudistamisehdotusten 
mukaisilla innovointisäännöksillä olisi oltava rooli uusiutuvan energian kestävää tuotantoa 
ja jätteitä koskevassa tutkimuksessa ja tekniikoiden levittämisessä;

17. korostaa politiikan merkitystä sen varmistamisessa, että energiakasvit ovat ennustettavia 
ja yhtenäisiä;

18. myöntää, että on tärkeää edistää ja tukea vaihtoehtoisten energialähteiden kehittämistä 
tiloilla erityisesti pienessä mittakaavassa sekä levittää asiaankuuluvia menetelmiä niin 
viljelijöiden kuin kuluttajien keskuuteen;

19. korostaa, että viljelijöiden keskuudessa tehtävällä yhteistyöllä voitaisiin vaikuttaa 
uusiutuvien energialähteiden edistämistä koskevan politiikan tulosten onnistumiseen;

20. kehottaa Euroopan investointipankkia perustamaan rahoitusvälittäjien kautta 
käyttörahastoja, jotta voidaan antaa tarvittava alkupääoma ja teknistä tukea uusiutuvaa 
energiaa käyttäville, tiloilla sijaitseville ja yhteisöjen omistamille energian ja lämmön 
mikrotuotannon ja pienimuotoisen tuotannon järjestelmille, joiden voitot voidaan 
investoida edelleen lisäjärjestelmiin;

21. huomauttaa, että uusiutuvan energian direktiivissä EU:lle kokonaisuutena ja myös 
jäsenvaltioille asetetut uusiutuvan energian tavoitteet vuodeksi 2020 ovat vauhdittaneet 
uusiutuvan energian käyttöä Euroopassa ja Euroopan maaseudulla; katsoo, että jos EU 
haluaa toteuttaa pitkäjänteistä politiikkaa ja lisätä investointivarmuutta, sen on 
mahdollisimman pian asetettava uudet tavoitteet vuoden 2020 jälkeistä kautta varten;
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22. katsoo, että maataloudella ja maaseutualueilla on potentiaalia tuottaa merkittävä osa 
uusiutuvasta energiasta; katsoo sen vuoksi, että uudella maatalous- ja maaseudun 
kehittämispolitiikalla olisi edistettävä uusiutuvan energian tuotantoa;

23. katsoo, että uusiutuvan energian laajempaa käyttöä koskevat esteet on poistettava.
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