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FORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at de vedvarende energikilder bør spille en vigtig rolle i Europas 
energiforsyning, og støtter fremme af vedvarende energi som led i EU's 
klimaændringsstrategi;

2. påpeger, at det er væsentligt gradvis at etablere et europæisk energimarked for vedvarende 
energikilder, hvor alternative energikilder kan blive konkurrencedygtige på et bæredygtigt 
grundlag;

3. understreger imidlertid, at der er adskillige udfordringer forbundet med at fremme og 
realisere en bæredygtig udnyttelse af vedvarende energikilder på linje med de 
klimapolitiske målsætninger og målsætningerne om vedvarende energi og biologisk 
mangfoldighed og i overensstemmelse med de lokale miljømæssige krav;

4. understreger, at energipolitikken ikke bør fremme produktion og anvendelse af 
vedvarende energikilder på bekostning af økologisk bæredygtighed;

5. opfordrer EU til at garantere, at fremme af vedvarende energikilder i forbindelse med 
produktion og anvendelse af energi ikke kommer til at virke undergravende på 
fødevaresikkerheden eller en bæredygtig fødevareproduktion af høj kvalitet;

6. konstaterer, at det er en stor udfordring for landbruget at identificere effektive afbødende 
foranstaltninger, der ikke har en negativ indvirkning på landbrugets produktivitet – eller 
som ligefrem har en positiv indvirkning;

7. opfordrer EU til at sikre, at energipolitiske foranstaltninger, der tager sigte på at udvikle 
alternative brændstoffer, ikke direkte eller indirekte er uforenelige med WTO-
forpligtelserne og ikke udsætter EU for gengældelsesaktioner;

8. understreger, at en nedbringelse af affaldsmængderne og energibesparelser bør indgå i en 
forsvarlig strategi for vedvarende energikilder som fundamentale målsætninger sammen 
med målsætningen om en bedre udnyttelse af de vedvarende energikilder;

9. er klar over, at de bestemmelser om innovation, der indgår i forslagene om en reform af 
den fælles landbrugspolitik og vedrører udvikling af landdistrikter, bør spille en rolle, når 
der forskes i og videreformidles teknikker for bæredygtig produktion og 
anvendelsesmuligheder for vedvarende energikilder og affald; 

10. noterer sig, at det er vigtigt at fremme og anspore til udvikling af alternative energikilder 
på de enkelte landbrug, særlig i lille målestok, og at formidle de relevante metoder til både 
landbrugere og forbrugere;

11. understreger, at samarbejde blandt landbrugere kan bidrage til et vellykket resultat af 
politikken til fremme af vedvarende energikilder.


