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NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. podtrhuje, jak důležitá by měla být energie z obnovitelných zdrojů při zásobování Evropy 
energií, a podporuje prosazování obnovitelné energie jako součást strategie EU v oblasti 
změny klimatu; 

2. poukazuje na to, že je důležité, aby se na evropském trhu s energiemi stále více 
prosazovaly obnovitelné energie, což by umožnilo trvalou konkurenceschopnost 
alternativních zdrojů energie;

3. zdůrazňuje však výzvy, které s sebou přináší podpora a dosažení udržitelného využívání 
obnovitelných energií, jež má být v souladu s cíli pro oblast klimatu, pro obnovitelné 
zdroje energie a pro biologickou rozmanitost i s požadavky týkajícími se životního 
prostředí v jednotlivých oblastech;

4. zdůrazňuje, že energetická politika by neměla podporovat výrobu ani využívání energie
z obnovitelných zdrojů, pokud by byla z hlediska životního prostředí neudržitelná;

5. vyzývá EU, aby zaručila, že podpora výroby a využívání obnovitelných zdrojů energie 
neohrozí zásobování potravinami ani udržitelnou výrobu vysoce kvalitních potravin;

6. uznává, že pro zemědělství je velkou výzvou nalézt účinná zmírňující opatření, která 
nebudou mít negativní dopad na produktivitu zemědělství, nebo na ni budou mít dokonce 
dopad pozitivní;

7. vyzývá EU, aby zajistila, že opatření v oblasti energetiky, jejichž cílem je vývoj 
alternativních paliv, nebudou přímo ani nepřímo neslučitelná se závazky v rámci Světové 
obchodní organizaci (WTO) a nevystaví EU odvetným opatřením;

8. zdůrazňuje, že správná strategie pro oblast obnovitelných energií by měla pokládat za své 
základní cíle kromě lepšího využívání obnovitelných zdrojů energie především snižování 
množství odpadu a úspory energie;

9. je si vědom toho, jakou roli by měla mít inovativní ustanovení v návrzích reformy SZP 
pro rozvoj venkova při vývoji a šíření technik udržitelné výroby a využívání energie
z obnovitelných zdrojů i odpadu;

10. uznává význam prosazování a podpory rozvoje využívání alternativní energie ze zdrojů 
dostupných v rámci zemědělských podniků, zejména v malém měřítku, a šíření 
relevantních postupů mezi zemědělce i spotřebitele;

11. zdůrazňuje přínos, jaký by mohla mít spolupráce mezi zemědělci pro úspěšný výsledek 
politiky prosazování obnovitelných zdrojů .


