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SUGESTII

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare 
și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. subliniază importanța pe care energia regenerabilă o are în cadrul aprovizionării cu 
energie a Europei și sprijină promovarea surselor regenerabile de energie ca parte a 
strategiei UE de combatere a schimbărilor climatice;

2. subliniază că dependența de combustibili fosili din import implică riscuri politice și 
ecologice tot mai mari, că obținerea acestora este tot mai costisitoare pentru statele 
membre și consumatori și că energia din surse regenerabile produsă în Europa ar trebui, 
prin urmare, să joace un rol mai important în asigurarea securității energetice în Uniunea 
Europeană; 

3. subliniază importanța creșterii securității alimentării cu energie la prețuri accesibile în 
contextul provocărilor majore ale societății actuale; atât securitatea alimentării cu energie, 
cât și schimbările climatice, au implicații în politicile externe și de securitate;

4. invită Uniunea Europeană să stabilească noi obiective obligatorii pentru statele membre în 
ceea ce privește energia din surse regenerabile pentru perioada de după anul 2020;

5. remarcă faptul că sprijinul pentru energia din surse regenerabile și sprijinirea cercetării și 
a dezvoltării în acest domeniu promovează competitivitatea acestei industrii la nivel 
internațional;

6. subliniază importanța integrării treptate a surselor regenerabile de energie pe piața 
europeană a energiei, astfel încât acestea să devină competitive într-un mod durabil; 
consideră că ajutorul pentru sursele regenerabile de energie ar trebui să aibă o durată 
limitată și să facă obiectul unor ajustări pe măsură ce diferitele tehnologii evoluează;

7. subliniază totuși problemele implicate în promovarea și obținerea unei utilizări durabile a 
surselor regenerabile de energie, care să corespundă obiectivelor legate de climă, de 
utilizare eficientă a resurselor, de biodiversitate și obiectivelor programului Orizont 2020 
al UE, precum și cerințelor de mediu specifice ale locului;

8 subliniază faptul că politica energetică nu ar trebui să promoveze producția și folosirea de 
resurse regenerabile în detrimentul sustenabilității mediului; subliniază importanța 
utilizării eficiente a resurselor în consumul și producția de energie la nivelul exploatațiilor 
agricole; reamintește potențialul de dezvoltare a sistemelor de biogaz în exploatațiile de 
creștere a animalelor, bazate pe deșeurile biologice;

9. subliniază faptul că politica energetică nu ar trebui să promoveze producția și folosirea de 
resurse regenerabile în detrimentul sustenabilității sociale, economice și a mediului;

10 solicită UE să garanteze că promovarea resurselor regenerabile în contextul producției și 
utilizării energiei nu va pune în pericol nici securitatea alimentară, nici producția 
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sustenabilă de alimente de înaltă calitate, nici competitivitatea agricolă;

11. recunoaște că una dintre marile provocări cu care se confruntă agricultura este 
identificarea măsurilor eficiente privind schimbările climatice care nu au efecte negative 
asupra producției de alimente sau care, din contră, au un impact pozitiv;

12. subliniază importanța cercetării și a dezvoltării tehnologice în vederea încurajării 
producției de biocombustibili de a doua generație; subliniază importanța acestor 
biocombustibili în prevenirea efectelor negative pe piețele alimentare;

13. solicită UE să garanteze că măsurile energetice luate pentru dezvoltarea unor carburanți 
alternativi nu sunt incompatibile, direct sau indirect, cu angajamentele luate în cadrul 
Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și că nu expun UE la represalii;

14. constată că o serie de elemente ale sistemului alimentar sunt vulnerabile la costuri mai 
mari în materie de energie, iar acest fapt ar putea avea efecte negative asupra 
producătorilor și consumatorilor;

15. subliniază că o strategie sănătoasă privind energia regenerabilă ar trebui să considere drept 
obiective fundamentale reducerea deșeurilor și economiile de energie, în plus față de 
obiectivul de a folosi mai bine resursele regenerabile de energie;

16. este conștient de rolul pe care dispozițiile privind inovarea din cadrul propunerilor de 
reformă a PAC pentru dezvoltarea rurală ar trebui să le joace pentru cercetarea și 
diseminarea tehnicilor de producție sustenabilă și a modalităților de utilizare a energiei 
regenerabile și a deșeurilor;

17. subliniază importanța politicilor de a asigura previzibilitatea și coerența culturilor 
energetice;

18. recunoaște importanța de a promova și încuraja dezvoltarea unor surse de energie 
alternativă în cadrul exploatației agricole, în special la scară mică, și de a disemina 
metodele relevante atât în rândul agricultorilor, cât și în rândul consumatorilor;

19. subliniază contribuția care ar putea fi adusă de cooperarea dintre agricultori pentru 
obținerea unor rezultate pozitive în cadrul politicii de promovare a resurselor regenerabile;

20. invită Banca Europeană de Investiții să creeze fonduri de rulment prin intermediari 
financiari pentru a oferi capitalul necesar de pornire și asistența tehnică pentru generarea 
la scară micro și mică de electricitate și energie termică din surse regenerabile, la nivel de 
exploatație agricolă sau comunitate, ale cărei profituri pot fi reinvestite în sisteme 
suplimentare;

21. subliniază că obiectivele pentru 2020 privind energia din surse regenerabile, stabilite în 
Directiva privind energia din surse regenerabile pentru întreaga UE, precum și pentru 
statele membre, au stimulat utilizarea energiei din surse regenerabile în Europa și în 
mediul rural din Europa; consideră că, pentru a stabili o politică pe termen lung și a 
consolida securitatea investițiilor, UE trebuie, cât mai curând posibil, să stabilească noi 
obiective pentru perioada de după 2020;
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22. observă faptul că agricultura și zonele rurale au potențial în ceea ce privește asigurarea 
unei proporții semnificative din producția de energie din surse regenerabile și, prin 
urmare, consideră că noua politică privind agricultura și dezvoltarea rurală ar trebui să 
promoveze producția de energii din surse regenerabile;

23. remarcă faptul că este necesară eliminarea obstacolelor din calea unei utilizări mai 
răspândite a energiei din surse regenerabile.
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