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SUGGESTIES

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

1. benadrukt de belangrijke rol die hernieuwbare energie dient te spelen bij de 
energievoorziening in Europa en steunt de bevordering van hernieuwbare energiebronnen 
als onderdeel van de klimaatveranderingsstrategie van de EU; 

2. wijst op het belang van de geleidelijke verwezenlijking van een Europese markt voor 
hernieuwbare energiebronnen die het mogelijk zou maken dat alternatieve energiebronnen 
op duurzame wijze concurrerend kunnen worden;

3. onderstreept echter de uitdagingen die gepaard gaan met het bevorderen en bereiken van 
een duurzaam gebruik van hernieuwbare energiebronnen overeenkomstig de doeleinden 
op het gebied van klimaat, hernieuwbare energie en biodiversiteit, alsmede de 
plaatsgebonden milieu-eisen;

4. benadrukt dat de bevordering van de productie en het gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen in het kader van het energiebeleid niet ten koste van de 
milieuduurzaamheid mag gaan;

5. verlangt van de EU de garantie dat het bevorderen van hernieuwbare bronnen bij de 
productie en het gebruik van energie de voedselzekerheid en de kwalitatief hoogwaardige 
en duurzame voedselproductie niet in gevaar brengt;

6. erkent dat het vinden van effectieve verzachtende maatregelen die geen negatieve 
consequenties hebben voor de productiviteit van de landbouw, of die zelfs een positief 
effect hebben, een grote uitdaging is waarvoor de landbouw zich gesteld ziet;

7. verzoekt  de EU ervoor te zorgen dat energiemaatregelen om alternatieve brandstoffen te 
ontwikkelen niet direct of indirect onverenigbaar zijn met afspraken van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) en de EU niet blootstellen aan vergeldingsacties;

8. benadrukt dat in het kader van een gedegen hernieuwbare energiestrategie 
afvalvermindering en  energiebesparing als basisdoelstellingen moeten worden 
beschouwd, als aanvulling op de doelstelling van een beter gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen;

9. is zich bewust van de rol die innovatiebepalingen uit hoofde van de GLB-
hervormingsvoorstellen voor plattelandsontwikkeling dienen te spelen in het onderzoeken 
en verspreiden van technieken voor een duurzame productie en het gebruik van 
hernieuwbare energie en afvalrecycling;

10. erkent het belang van het bevorderen en aanmoedigen van de ontwikkeling van 
alternatieve energiebronnen op boerenbedrijven, vooral op kleine schaal, en van de 
verspreiding van de daarvoor relevante methodes, zowel onder boeren als consumenten; 
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11. benadrukt de bijdrage die de samenwerking tussen boeren zou kunnen leveren aan het 
welslagen van het beleid ter bevordering van hernieuwbare energiebronnen.


