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IEROSINĀJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, cik nozīmīga Eiropas energoapgādē ir atjaunojamā enerģija, un atbalsta 
atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanas veicināšanu kā daļu no ES stratēģijas klimata 
pārmaiņu jomā;

2. uzsver, ka atkarība no importētā fosilā kurināmā rada arvien lielāku politisko un vides 
risku, ka tā ieguve dalībvalstīm un patērētājiem izmaksā arvien dārgāk, un uzsver, ka 
tādējādi, lai panāktu energoapgādes drošību Eiropas Savienībā, vajadzētu piešķirt lielāku 
nozīmi Eiropā iegūtiem atjaunojamajiem energoresursiem; 

3. uzsver, ka, ņemot vērā lielās grūtības, ar ko pašreiz saskaras sabiedrība, ir svarīgi veicināt 
energoapgādes drošību par saprātīgu cenu; uzsver — gan energoapgādes drošība, gan 
klimata pārmaiņas ietekmē ārlietu un drošības politiku;

4. aicina Eiropas Savienību noteikt dalībvalstīm jaunus, saistošus mērķus attiecībā uz 
atjaunojamajiem energoresursiem laikposmā pēc 2020. gada;

5. konstatē, ka stimuli atjaunojamās enerģijas ražošanai un atbalsts pētniecībai un izstrādei 
šajā jomā veicina šīs nozares konkurētspēju starptautiskā līmenī;

6. norāda, cik svarīgi ir pakāpeniski integrēt atjaunojamos energoresursus Eiropas enerģijas 
tirgū, lai to konkurētspēja būtu ilgtspējīga; uzskata, ka palīdzību atjaunojamo 
energoresursu ražošanai vajadzētu sniegt uz ierobežotu laiku, paredzot iespēju veikt 
pielāgojumus, līdz ko dažādās tehnoloģijas būs nostiprinājušās;

7. tomēr uzsver problēmas saistībā ar atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu 
un ilgtspējīga izmantojuma nodrošināšanu atbilstīgi klimata jomas, resursu efektīvas 
izmantošanas, bioloģiskās daudzveidības un ES programmas „Apvārsnis 2020” mērķiem, 
kā arī atbilstīgi īpašām vides jomas prasībām atkarībā no atrašanās vietas;

8. uzsver, ka enerģētikas politikai nevajadzētu veicināt atjaunojamo enerģijas avotu ražošanu 
un izmantošanu, kaitējot vides ilgtspējībai; uzsver, ka lauku saimniecību enerģijas 
patēriņā un ražošanā nozīmīga ir resursu efektīva izmantošana; atgādina par tādu biogāzes 
sistēmu izveides potenciālu lopkopības saimniecībās, kurās izmanto bioloģiskos 
atkritumus;

9. uzsver, ka enerģētikas politikai nevajadzētu veicināt atjaunojamo energoresursu ražošanu 
un izmantošanu, kaitējot sociālajai, ekonomiskajai un vides ilgtspējībai;

10. aicina ES nodrošināt, ka atjaunojamo energoresursu izmantojuma veicināšana enerģijas 
ražošanā un patēriņā neapdraudēs nodrošinātību ar pārtiku, ilgtspējīgu kvalitatīvas 
pārtikas ražošanu vai lauksaimniecības konkurētspēju;

11. atzīst, ka nozīmīgs jautājums, uz kuru lauksaimniecībai ir jārod atbilde, ir par to, kā 
identificēt tādus efektīvus klimata pārmaiņu novēršanas pasākumus, kas negatīvi 
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neietekmētu pārtikas ražošanu, vai pat tādus, kas to veicinātu;

12. norāda, ka pētniecībai un tehnoloģiju izstrādei ir liela nozīme otrās paaudzes biodegvielu 
ražošanas veicināšanā; uzsver, ka šādas biodegvielas ir svarīgas, lai novērstu negatīvo 
ietekmi uz pārtikas tirgiem;

13. aicina ES nodrošināt, ka enerģētikas pasākumi alternatīvo enerģijas avotu izstrādāšanai 
nav tieši vai netieši pretrunā Pasaules tirdzniecības organizācijas (PTO) saistībām un 
nepakļauj ES pretdarbības pasākumiem;

14. norāda, ka vairāki pārtikas ražošanas sistēmas elementi var ciest no augstām enerģijas 
izmaksām un tas varētu negatīvi ietekmēt ražotājus un patērētājus;

15. uzsver, ka pilnvērtīgā atjaunojamās enerģijas stratēģijā, līdztekus atjaunojamo enerģijas 
avotu efektīvākas izmantošanas mērķim, par pamatmērķiem ir jānosaka arī atkritumu 
daudzuma samazināšana un energotaupība;

16. apzinās, kādai nozīmei lauku attīstībā vajadzētu būt KLP reformas priekšlikumā 
ierosinātajiem noteikumiem par inovāciju, nodrošinot pētniecību un paņēmienu 
izplatīšanu ilgtspējīgas ražošanas jomā, kā arī atjaunojamās enerģijas un atkritumu 
apsaimniekošanas jomās;

17. uzsver, cik nozīmīgi ir paredzami un saskaņoti politikas virzieni enerģijas ražošanai 
paredzēto kultūraugu jomā;

18. atzīst, cik nozīmīgi ir veicināt un atbalstīt alternatīvo enerģijas ieguves veidu izstrādi uz
vietas lauku saimniecībās, jo īpaši maza apjoma saimniecībās, kā arī izplatīt attiecīgās 
metodes gan starp lauksaimniekiem, gan patērētājiem;

19. uzsver, ka lauksaimnieku sadarbībai varētu būt liela nozīme, lai nodrošinātu, ka tiek 
veiksmīgi īstenota atjaunojamo enerģijas avotu izmantojuma veicināšanas politika;

20. aicina Eiropas Investīciju banku ar finanšu starpnieku palīdzību izveidot fondus, kuros 
notiktu līdzekļu aprite, lai nodrošinātu nepieciešamo sākuma kapitālu un tehnisko atbalstu 
lauku saimniecībās izveidotām un kopienai piederošām mikromēroga un maza mēroga 
elektrības un siltuma ražošanas sistēmām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus un 
no kurām gūto peļņu var atkārtoti ieguldīt papildu sistēmās;

21. norāda, ka Atjaunojamās enerģijas direktīvā noteiktie atjaunojamās enerģijas mērķi 
2020. gadam, kuri jāsasniedz gan ES kopumā, gan dalībvalstīm, ir sekmējuši atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu Eiropā un Eiropas lauku teritorijās; uzskata — lai ES 
izstrādātu ilgtermiņa politiku un stiprinātu ieguldījumu drošību, pēc iespējas drīzāk 
jāizvirza jauni mērķi arī laikam pēc 2020. gada;

22. pauž viedokli, ka lauksaimniecībai un lauku teritorijām ir potenciāls nodrošināt būtisku 
daļu no atjaunojamās enerģijas ražošanas, tāpēc uzskata, ka jaunajai lauksaimniecības un 
lauku attīstības politikai vajadzētu veicināt atjaunojamās enerģijas ražošanu;

23. konstatē, ka jānovērš šķēršļi, kas kavē atjaunojamās enerģijas plašāku izmantošanu;
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