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ET

ETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab tähtsust, mis taastuvenergial peaks olema Euroopa energiavarustuses, ja toetab 
taastuvenergia edendamist osana ELi kliimamuutuse strateegiast;

2. juhib tähelepanu sellele, kui oluline on saavutada järkjärgult selline Euroopa 
taastuvenergia turg, mis tagaks alternatiivsetele energiaallikatele kestliku 
konkurentsivõime;

3. rõhutab siiski probleeme, mis on seotud taastuvenergia allikate kestliku kasutamise 
edendamise ja saavutamisega kooskõlas kliima-, taastuvenergia ja bioloogilise 
mitmekesisuse eesmärkide ning paikkondlike keskkonnanõuetega;

4. rõhutab, et energiapoliitikas ei tohiks edendada taastuvenergia tootmist ja kasutamist 
keskkonna kestlikkuse arvelt;

5. kutsub ELi üles tagama, et taastuvenergia ressursside edendamine energia tootmises ja 
kasutamises ei ohustaks toiduainetega kindlustatust ega kvaliteetse toidu kestlikku 
tootmist;

6. tõdeb, et põllumajanduse ees seisab suur ülesanne leida mõjusad leevendusmeetmed, 
millel ei oleks negatiivset mõju põllumajanduslikule tootlikkusele või millel oleks sellele 
isegi positiivne mõju;

7. kutsub ELi üles tagama, et alternatiivkütuste väljatöötamise energiameetmed ei oleks ei 
otseselt ega kaudselt vastuolus Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) raames võetud 
kohustustega ega põhjustaks ELi vastaseid meetmeid;

8. rõhutab, et terviklikus taastuvenergia strateegias tuleks jäätmete vähendamist ja energia 
säästmist pidada lisaks taastuvenergia allikate paremale kasutamisele põhieesmärkideks;

9. on teadlik rollist, mis peaks olema innovatsioonisätted ÜPP reformi maapiirkondade 
arengu ettepanekutes, et aidata kaasa kestliku tootmise ning taastuvenergia ja jäätmete 
kasutamise alaste teadusuuringute läbiviimisele ja vastavate meetodite levitamisele;

10. tõdeb, kui tähtis on põllumajandusettevõtetes endis olevate alternatiivenergia allikate 
arendamise edendamine ja julgustamine, eelkõige väikeses mastaabis, ning asjaomaste 
meetodite levitamine nii põllumajandusettevõtjatele kui ka tarbijatele; 

11. rõhutab, kui palju võiks põllumajandusettevõtjate vahelisest koostööst olla abi 
taastuvenergia allikate edendamise poliitika edukaks muutmisel.


