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EHDOTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. toteaa, että uusiutuvan energian merkitystä Euroopan energiahuollossa olisi korostettava, 
ja kannattaa uusiutuvan energian edistämistä EU:n ilmastonmuutosstrategian osana;

2. tähdentää, että on tärkeää toteuttaa asteittain eurooppalaiset uusiutuvan energian 
markkinat, joilla vaihtoehtoisista energialähteistä tulisi kilpailukykyisiä kestävyyden 
perusteella;

3. korostaa kuitenkin haasteita, jotka liittyvät uusiutuvan energian edistämiseen ja käytön 
toteuttamiseen ilmastoa, uusiutuvaa energiaa ja biologista monimuotoisuutta koskevien 
tavoitteiden sekä paikkakohtaisten ympäristövaatimusten mukaisesti;

4. korostaa, että energiapolitiikalla ei saisi edistää uusiutuvan energian tuotantoa ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä ympäristökestävyyden kustannuksella;

5. kehottaa EU:ta varmistamaan, että uusiutuvien energialähteiden edistäminen tuotannossa 
ja energian käyttö eivät vaaranna elintarviketurvaa tai korkealaatuista kestävää 
elintarviketuotantoa;

6. myöntää, että maataloudelle on suuri haaste löytää tehokkaita lieventämistoimenpiteitä, 
joilla ei ole kielteisiä vaikutuksia maatalouden tuottavuuteen tai joiden vaikutus on jopa 
myönteinen;

7. kehottaa EU:ta varmistamaan, että vaihtoehtoisten polttoaineiden kehittämistä koskevat 
energiatoimenpiteet eivät ole epäsuorasti Maailman kauppajärjestön (WTO) sitoumusten 
vastaisia eivätkä suoraan altista EU:ta vastatoimille;

8. korostaa, että uusiutuvaa energiaa koskevassa harkitussa strategiassa jätteiden 
vähentämisen ja energian säästämisen olisi oltava ensisijaisena tavoitteena sen ohella, että 
uusiutuvia energialähteitä hyödynnetään entistä paremmin;

9. on tietoinen siitä, että maaseudun kehittämistä koskevilla YMP:n uudistamisehdotusten 
mukaisilla innovointisäännöksillä olisi oltava rooli uusiutuvan energian kestävää tuotantoa 
ja jätteitä koskevassa tutkimuksessa ja tekniikoiden levittämisessä;

10. myöntää, että on tärkeää edistää ja tukea vaihtoehtoisten energialähteiden kehittämistä 
tiloilla erityisesti pienessä mittakaavassa sekä levittää asiaankuuluvia menetelmiä niin 
viljelijöiden kuin kuluttajien keskuuteen;

11. korostaa, että viljelijöiden keskuudessa tehtävällä yhteistyöllä voitaisiin vaikuttaa 
uusiutuvien energialähteiden edistämistä koskevan politiikan tulosten onnistumiseen.


