
PA\922708LT.doc PE502.097v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

2012/2259(INI)

18.12.2012

NUOMONĖS PROJEKTAS
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto

pateiktas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl dabartinių atsinaujinančiosios energijos uždavinių ir galimybių Europos 
energijos vidaus rinkoje
(2012/2259(INI))

Nuomonės referentas: Spyros Danellis



PE502.097v01-00 2/3 PA\922708LT.doc

LT

PA_NonLeg



PA\922708LT.doc 3/3 PE502.097v01-00

LT

PASIŪLYMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad svarbią Europos energijos tiekimo šaltinių dalį turėtų sudaryti 
atsinaujinančioji energija, ir pritaria siūlymui skatinti atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius kaip ES klimato kaitos strategijos dalį;

2. pabrėžia, kad svarbu, jog palaipsniui būtų siekiama sukurti Europos atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių rinką, kurioje alternatyvieji energijos ištekliai ilgam laikui galėtų tapti 
konkurencingesniais;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad uždaviniai, susiję su skatinimu tvariai naudoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir tvariu jų naudojimu, atitiktų tikslus klimato, 
atsinaujinančiosios energijos ir biologinės įvairovės srityse, taip pat atitiktų su aplinka 
susijusius konkrečios vietovės reikalavimus;

4. pabrėžia, kad pasitelkiant energetikos politiką neturėtų būti skatinama atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių gamyba ir naudojimas kenkiant aplinkos tvarumui;

5. ragina ES užtikrinti, kad atsinaujinančiųjų energijos išteklių skatinimas vykdant gamybą ir 
naudojant energiją nekeltų pavojaus aprūpinimui maistu ir aukštos kokybės tvariai maisto 
gamybai;

6. pripažįsta, kad didelis iššūkis žemės ūkiui yra surasti veiksmingas mažinimo priemones, 
kurios neturėtų neigiamo poveikio žemės ūkio našumui arba jam turėtų net teigiamą 
poveikį;

7. ragina ES užtikrinti, kad alternatyvaus kuro kūrimo energetikos politikos priemonės nei 
tiesiogiai, nei netiesiogiai nedarytų kliūčių Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) 
įsipareigojimams ir neverstų imtis atsakomųjų veiksmų ES atžvilgiu;

8. pabrėžia, kad patikimoje atsinaujinančiųjų energijos išteklių strategijoje atliekų kiekio 
mažinimas ir energijos taupymas turėtų būti laikomi pagrindiniais tikslais šalia tokių 
tikslų, kaip geresnis atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimas;

9. supranta, koks yra pasiūlymuose dėl BŽŪP reformos dėl kaimo plėtros pateiktų inovacijų 
nuostatų vaidmuo tiriant ir populiarinant tvarios gamybos metodus ir atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių ir atliekų naudojimo metodus;

10. pripažįsta, kad svarbu populiarinti ir skatinti alternatyviosios energijos šaltinių plėtrą 
ūkiuose, ypač mažesniuose ūkiuose, taip pat svarbu populiarinti atitinkamus metodus tarp 
ūkininkų ir vartotojų;

11. pabrėžia, kad ūkininkų bendradarbiavimas gali padėti pasiekti gerų rezultatų įgyvendinant 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius skatinančią politiką.


