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SUGESTII

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare 
și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. subliniază importanța pe care energia regenerabilă ar trebui să o aibă în cadrul 
aprovizionării cu energie a Europei și sprijină promovarea surselor regenerabile de energie 
ca parte a strategiei UE de combatere a schimbărilor climatice;

2. subliniază importanța de a obține treptat o piață europeană a energiei pentru sursele 
regenerabile de energie care să permită surselor alternative de energie să devină 
competitive de o manieră sustenabilă;

3. subliniază, totuși, provocările implicate în promovarea și obținerea unei utilizări 
sustenabile a surselor regenerabile de energie care să corespundă obiectivelor legate de 
climă, energia regenerabilă și biodiversitate, precum și cu cerințele de mediu specifice ale 
locului;

4. subliniază faptul că politica energetică nu ar trebui să promoveze producția și folosirea de 
resurse regenerabile în detrimentul durabilității mediului;

5. solicită UE să garanteze că promovarea resurselor regenerabile în contextul producției și 
utilizării energiei nu va pune în pericol nici securitatea alimentară, nici producția 
sustenabilă de alimente de înaltă calitate;

6. recunoaște că una dintre marile provocări cu care se confruntă agricultura este 
identificarea măsurilor efective de reducere a impactului advers care nu au efecte negative 
asupra productivității agricole sau care, din contră, au un impact pozitiv;

7. solicită UE să garanteze că măsurile energetice luate pentru dezvoltarea unor carburanți 
alternativi nu sunt incompatibile, direct sau indirect, cu angajamentele luate în cadrul 
Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și că nu expun UE la represalii;

8. subliniază că o strategie sănătoasă privind energia regenerabilă ar trebui să considere drept 
obiective fundamentale reducerea deșeurilor și economiile de energie, în plus față de 
obiectivul de a folosi mai bine resursele regenerabile de energie;

9. este conștient de rolul pe care dispozițiile privind inovarea din cadrul propunerilor de 
reformă a PAC pentru dezvoltarea rurală ar trebui să le joace pentru cercetarea și 
diseminarea tehnicilor de producție sustenabilă și a modalităților de utilizare a energiei 
regenerabile și a deșeurilor;

10. recunoaște importanța de a promova și încuraja dezvoltarea unor surse de energie 
alternativă în cadrul exploatației agricole, în special la scară mică, și de a disemina 
metodele relevante atât în rândul agricultorilor, cât și în rândul consumatorilor;

11. subliniază contribuția care ar putea fi adusă de cooperarea dintre agricultori pentru 
obținerea unor rezultate pozitive în cadrul politicii de promovare a resurselor regenerabile.
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