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WSKAZÓWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych 
i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. podkreśla rolę jaką energia odnawialna powinna pełnić w dostawach energii w Europie 
i popiera promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach unijnej strategii w zakresie 
zmiany klimatu;

2. podkreśla znaczenie stopniowego urzeczywistnienia europejskiego rynku energii na 
odnawialne źródła energii, który uczyni alternatywne źródła energii konkurencyjnymi 
w oparciu o trwałe podstawy;

3. podkreśla jednak wyzwania związane z promowaniem i wprowadzeniem 
zrównoważonego korzystania z odnawialnych źródeł energii zgodnie z celami w zakresie 
klimatu, energii odnawialnej i różnorodności biologicznej, a także z wymogami 
środowiskowymi specyficznymi dla danego terenu;

4. podkreśla, że polityka energetyczna nie powinna wspierać produkcji i korzystania 
z odnawialnych zasobów ze szkodą dla równowagi środowiskowej;

5. wzywa UE do zagwarantowania, że promowanie odnawialnych zasobów w produkcji 
i wykorzystywaniu energii nie zagrozi bezpieczeństwu żywnościowemu lub 
zrównoważonej produkcji wysokiej jakości żywności;

6. stwierdza, że wielkim wyzwaniem stojącym przed rolnictwem jest znalezienie 
skutecznych działań łagodzących, które nie wpływają negatywnie na produktywność 
rolnictwa, a nawet mają pozytywne skutki;

7. wzywa UE do zagwarantowania, że działania w dziedzinie energetyki mające na celu 
rozwój paliw alternatywnych nie będą pośrednio lub bezpośrednio niezgodne 
z zobowiązaniami podjętymi wobec Światowej Organizacji Handlu i nie narażą UE na 
działania odwetowe;

8. podkreśla, że solidna strategia na rzecz energii odnawialnej powinna traktować 
zmniejszanie liczby odpadów i energooszczędność jako podstawowe cele, a ponadto lepiej 
wykorzystywać odnawialne źródła energii;

9. jest świadomy roli, jaką przepisy dotyczące innowacji zawarte we wnioskach w sprawie 
reformy WPR dotyczących rozwoju obszarów wiejskich powinny odgrywać w badaniu 
i upowszechnianiu technik zrównoważonej produkcji i wykorzystywania odnawialnej 
energii i odpadów;

10. docenia znaczenie promowania rozwoju alternatywnych źródeł energii w gospodarstwach 
rolnych, zwłaszcza na małą skalę, i zachęcania do ich rozwoju, oraz upowszechniania 
odpowiednich metod wśród rolników i konsumentów;

11. podkreśla wkład, jaki współpraca między rolnikami może wnieść w osiągnięcie 
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pozytywnego rezultatu w polityce wspierania źródeł odnawialnych.


