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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει την σημαντική θέση που οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οφείλουν να έχουν 
στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης και τάσσεται υπέρ της προαγωγής των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την κλιματική 
αλλαγή·

2. τονίζει πόσο σημαντική είναι η προσπάθεια σταδιακής υλοποίησης μιας ευρωπαϊκής 
αγοράς ενέργειας για ανανεώσιμες πηγές, γεγονός που θα επέτρεπε στις εναλλακτικές 
πηγές ενέργειας να καταστούν ανταγωνιστικές κατά τρόπο βιώσιμο·

3. επισημαίνει εντούτοις τις προκλήσεις που συνοδεύουν την προσπάθεια προαγωγής και 
καθιέρωσης μιας βιώσιμης χρήσης ανανεώσιμων πηγών που συνάδει τόσο με τους 
στόχους των τομέων του κλίματος, της ανανεώσιμης ενέργειας και της βιοποικιλότητας 
όσο και με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις συγκεκριμένων τόπων·

4. τονίζει εμφατικά ότι η πολιτική για την ενέργεια δεν πρέπει να προαγάγει την παραγωγή 
και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εις βάρος της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας·

5. καλεί την ΕΕ να μεριμνήσει ώστε η προαγωγή των ανανεώσιμων πηγών στην ενεργειακή 
παραγωγή και χρήση να μην θέσει σε κίνδυνο την επισιτιστική ασφάλεια ή την βιώσιμη 
παραγωγή υψηλής ποιότητας τροφίμων·

6. αντιλαμβάνεται ως μία από τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο γεωργικός 
τομέας την ανάγκη εντοπισμού εκείνων των μέτρων άμβλυνσης επιπτώσεων που όχι μόνο 
δεν έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην γεωργική παραγωγή αλλά έχουν επιπλέον θετική 
επίδραση

7. καλεί την ΕΕ να μεριμνήσει ώστε τα μέτρα στον τομέα της ενέργειας για την ανάπτυξη 
εναλλακτικών καυσίμων δεν αντιβαίνουν, άμεσα ή έμμεσα, στις δεσμεύσεις που 
απορρέουν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και δεν εκθέτουν την ΕΕ σε 
κίνδυνο αντιποίνων·

8. επισημαίνει ότι μια ορθή στρατηγική στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας οφείλει να 
αντιμετωπίζει την μείωση των λυμάτων και την εξοικονόμηση ενέργειας ως θεμελιώδεις 
στόχους, επιπλέον του στόχου για καλύτερη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

9. έχει αντίληψη του ρόλου που οι διατάξεις περί καινοτομίας που περιέχονται στις 
προτάσεις μεταρρύθμισης της ΚΓΠ σχετικά με την ανάπτυξη της υπαίθρου οφείλουν να 
διαδραματίσουν στην έρευνα και στη διάδοση τεχνικών βιώσιμης παραγωγής και 
αξιοποίησης της ανανεώσιμης ενέργειας και των αποβλήτων·

10. αντιλαμβάνεται την σημασία που έχει η προαγωγή και η ενθάρρυνση της ανάπτυξης 
πηγών εναλλακτικής ενέργειας εντός των αγροκτημάτων, ιδίως σε μικρή κλίμακα, καθώς 
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και η διάδοση των σχετικών μεθόδων σε γεωργούς και καταναλωτές εξίσου· 

11. επισημαίνει την συμβολή που θα έχει ενδεχομένως η συνεργασία μεταξύ γεωργών στην 
προσπάθεια να είναι θετικός ο απολογισμός της πολιτικής για την προαγωγή των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.


