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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава значението, което възобновяемата енергия следва да има в снабдяването 
с енергия в Европа и подкрепя насърчаването на възобновяеми енергийни 
източници като част от стратегията на ЕС за борба с изменението на климата;

2. посочва значението на постепенното постигане на европейски енергиен пазар за 
възобновяеми енергийни източници, което би позволило алтернативните енергийни 
източници да станат устойчиво конкурентноспособни;

3. подчертава все пак предизвикателствата, свързани с насърчаването и постигането на 
устойчиво използване на възобновяеми енергийни източници в съответствие с 
целите, свързани с климата, възобновяемата енергия и биологичното разнообразие, 
също както и със специфичните за районите екологични изисквания;

4. подчертава, че енергийната политика следва да не насърчава производството и 
използването на възобновяеми източници за сметка на екологичната устойчивост;

5. призовава ЕС да гарантира, че насърчаването на възобновяеми източници в 
производството и използването на енергия няма да застраши продоволствената 
сигурност или висококачественото и устойчиво производство на храни;

6. признава, че голямо предизвикателство пред селското стопанство е определянето на 
ефективни мерки за смекчаване на последиците от изменението на климата, които 
нямат отрицателно или дори имат положително въздействие върху 
производителността на селското стопанство;

7. призовава ЕС да гарантира, че енергийните мерки за разработване на алтернативни 
горива не са пряко или косвено несъвместими с ангажиментите към Световната 
търговска организация (СТО) и не излагат ЕС на санкциониращи действия;

8. подчертава, че една стабилна стратегия за възобновяемата енергия следва да 
предвижда като основни цели намаляване на количеството отпадъци и 
енергоспестяване в допълнение към по-доброто използване на възобновяемите 
източници на енергия;

9. осъзнава ролята, която разпоредбите за нововъведения към предложенията за 
реформа на общата селскостопанска политика за развитие на селските райони 
следва да играят за техниките за изследване и разпространение на устойчиво 
производство и начините за използване на възобновяема енергия и отпадъци;

10. признава значението на подпомагането и насърчаването на развитието на източници 
на алтернативна енергия в рамките на стопанствата, по-специално в малък мащаб, и 
на разпространението на съответни методи както сред земеделските производители,
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така и сред потребителите;

11. подчертава приноса, който сътрудничеството между земеделските производители 
би могло да направи за успешен резултат на политиката за насърчаване на 
възобновяемите източници.


