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SUGESTÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão da Indústria, da 
Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Realça a importância que as energias renováveis devem ter no aprovisionamento 
energético da Europa e apoia a promoção das energias renováveis como parte da estratégia 
da UE em matéria de alterações climáticas;

2. Destaca a importância de realizar gradualmente um mercado interno europeu das energias 
renováveis que permitiria às fontes de energia alternativas tornarem-se competitivas numa 
base sustentável;

3. Porém, realça os desafios que implica promover e conseguir uma utilização sustentável 
das energias renováveis em harmonia com o clima, os objetivos das energias renováveis e 
da biodiversidade e também os requisitos ambientais específicos do local;

4. Realça que a política energética não deve promover a produção e utilização de recursos 
renováveis em prejuízo da sustentabilidade ambiental;

5. Exorta a UE a garantir que a promoção dos recursos renováveis na produção e utilização 
de energia não ameaçará a segurança alimentar ou a produção alimentar sustentável de 
grande qualidade;

6. Reconhece que um grande desafio que a agricultura enfrenta consiste em identificar 
medidas de atenuação eficazes que não tenham um impacto negativo - ou mesmo positivo 
- na produtividade agrícola;

7. Exorta a UE a garantir que as medidas energéticas destinadas ao desenvolvimento de 
combustíveis alternativos não são direta ou indiretamente incompatíveis com os 
compromissos da OMC e não expõem a UE a atos de retaliação;

8. Realça que uma estratégia saudável em matéria de energias renováveis deve considerar 
como objetivos fundamentais a redução dos resíduos e a poupança de energia, bem como 
uma melhor utilização dos recursos das energias renováveis;

9. Está consciente do papel que as disposições relativas à inovação no âmbito das propostas 
de reforma da PAC em favor do desenvolvimento rural devem desempenhar na 
investigação e difusão de técnicas de produção e utilização das energias renováveis e dos 
resíduos;

10. Reconhece a importância de promover e incentivar o desenvolvimento de fontes de 
energia alternativas na exploração, especialmente em pequena escala, e de divulgar os 
métodos pertinentes tanto aos agricultores como aos consumidores;

11. Realça a contribuição que a cooperação entre agricultores pode dar para o êxito da política 
de promoção dos recursos renováveis.


