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IEROSINĀJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, cik nozīmīgām atjaunojamām enerģijām vajadzētu būt Eiropas energoapgādē un 
atbalsta atjaunojamo enerģiju izmantošanas veicināšanu, kā daļu no ES stratēģijas klimata 
pārmaiņu jomā; 

2. norāda, cik svarīgi ir pakāpeniski nodrošināt Eiropas atjaunojamo enerģiju tirgu, kas dotu 
iespēju panākt atjaunojamo enerģijas avotu ilgtspējīgu konkurētspēju;

3. tomēr uzsver sarežģījumus saistībā ar atjaunojamo enerģiju izmantošanas veicināšanu un 
ilgtspējīga izmantojuma nodrošināšanu atbilstīgi klimata jomas, atjaunojamo enerģiju un 
bioloģiskās daudzveidības mērķiem, kā arī atbilstīgi dažām specifiskām vides jomas 
prasībām;

4. uzsver, ka enerģētikas politikai nevajadzētu veicināt atjaunojamo energoresursu ražošanu 
un izmantošanu, kaitējot vides ilgtspējībai;

5. aicina ES nodrošināt, ka atjaunojamo energoresursu izmantojuma veicināšana ražošanā un 
enerģijas patēriņā neapdraudēs nodrošinātību ar pārtiku un ilgtspējīgu kvalitatīvas pārtikas 
ražošanu;

6. atzīst, ka nozīmīgs jautājums, uz kuru lauksaimniecībai ir jārod atbilde, ir par to, kā 
identificēt tādus efektīvus klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumus, kas negatīvi 
neietekmētu lauksaimniecības produktivitāti, vai pat tādus, kas šo produktivitāti veicinātu;

7. aicina ES nodrošināt, ka enerģētikas pasākumi alternatīvo enerģijas avotu izstrādāšanai 
nav tieši vai netieši pretrunā Pasaules tirdzniecības organizācijas (PTO) saistībām un 
nepakļauj ES pretdarbības pasākumiem;

8. uzsver, ka pilnvērtīgā atjaunojamās enerģijas stratēģijā līdztekus atjaunojamo 
energoresursu efektīvākas izmantošanas mērķim par galvenajiem mērķiem ir jānosaka 
atkritumu daudzuma samazināšana un energotaupība;

9. saprot, kādai nozīmei lauku attīstībā vajadzētu būt KLP reformas priekšlikumā 
ierosinātajiem noteikumiem par inovāciju, nodrošinot pētniecību, kā arī paņēmienu 
izplatīšanu ilgtspējīgas ražošanas jomā, kā arī atjaunojamo enerģiju un atkritumu 
apsaimniekošanas jomās;

10. atzīst, cik nozīmīgi ir veicināt un atbalstīt alternatīvo enerģijas ieguves veidu izstrādi uz 
vietas lauku saimniecībās, jo īpaši maza apjoma saimniecībās, kā arī izplatīt attiecīgās 
metodes gan starp lauksaimniekiem, gan patērētājiem;

11. uzsver, ka lauksaimnieku sadarbībai varētu būt liela nozīme, lai nodrošinātu, ka tiek 
veiksmīgi īstenota atjaunojamo energoresursu izmantojuma veicināšanas politika.


