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JAVASLATOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a megújuló energiának fontos szerepet kell betöltenie Európa 
energiaellátásában, és az Unió éghajlatváltozással kapcsolatos stratégiájának részeként 
támogatja a megújuló energiaforrások népszerűsítését;

2. rámutat, hogy fontos a megújuló energiaforrások európai piacának fokozatos 
megvalósítása, ami lehetővé tenné, hogy az alternatív energiaforrások fenntartható módon 
versenyképessé váljanak;

3. rámutat ugyanakkor a megújuló energiaforrások fenntartható használatának – az 
éghajlattal, a megújuló energiával és a biológiai sokféleséggel összefüggő célokkal, 
valamint a helyszínfüggő környezetvédelmi követelményekkel összhangban történő –
előmozdításához és megvalósításához kapcsolódó kihívásokra;

4. hangsúlyozza, hogy az energiapolitika nem segítheti elő, hogy a megújuló energiát a 
környezeti fenntarthatóság kárára állítsák elő és használják;

5. felhívja az EU-t annak biztosítására, hogy a megújuló energiaforrások energiatermelés és -
felhasználás terén való előmozdítása nem veszélyezteti sem az élelmezésbiztonságot, sem 
pedig a fenntartható, minőségi élelmiszer-termelést;

6. elismeri, hogy a mezőgazdaság előtt álló egyik jelentős kihívás azon hatékony enyhítő 
intézkedések felismerése, amelyek nem gyakorolnak negatív hatást a mezőgazdaság 
termelékenységére, sőt esetleg pozitív hatást fejtenek ki;

7. felhívja az EU-t annak biztosítására, hogy az alternatív üzemanyagok kifejlesztését célzó 
energiaügyi intézkedések sem közvetlenül, sem közvetve ne legyenek 
összeegyeztethetetlenek a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) keretében vállalt 
kötelezettségekkel, és ne tegyék ki az EU-t megtorlás veszélyének;

8. hangsúlyozza, hogy a megújuló energiával kapcsolatos stabil stratégiában a megújuló 
energiaforrások jobb kihasználása mellett a hulladék mennyiségének csökkentését és az 
energiamegtakarítást is alapvető célként kell kitűzni;

9. tudatában van annak, hogy a KAP reformjának a vidékfejlesztésre vonatkozó 
javaslataiban szereplő, az innovációt érintő rendelkezéseknek fontos szerepet kell 
betölteniük a megújuló energia fenntartható termelésével és felhasználásával, valamint a 
hulladékok feldolgozásával kapcsolatos technikák kutatásában és terjesztésében;

10. elismeri az alternatív energiaforrások mezőgazdasági üzemekben való – különösen kis 
nagyságrendű – fejlesztése elősegítésének és ösztönzésének, valamint a vonatkozó 
módszerek gazdálkodók és fogyasztók körében való terjesztésének jelentőségét;

11. hangsúlyozza, hogy a gazdálkodók közötti együttműködés jelentősen hozzájárulhat a 
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megújuló energiaforrások előmozdítására irányuló politika sikeréhez.


