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FÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar den betydelse som förnybar energi bör ha i Europas 
energiförsörjning och ger sitt stöd till främjandet av förnybara energikällor som en del av 
EU:s strategi rörande klimatförändringen. 

2. Europaparlamentet påpekar att det är viktigt att gradvis skapa en europeisk marknad för 
förnybara energikällor som skulle göra det möjligt för alternativ energi att bli hållbart 
konkurrenskraftig.

3. Europaparlamentet betonar dock att det finns utmaningar i arbetet med att främja och 
uppnå en hållbar användning av förnybara energikällor, som är förenlig med mål för 
klimat, förnybar energi och biologisk mångfald samt med platsspecifika miljövillkor.

4. Europaparlamentet understryker att energipolitiken inte bör främja produktion och 
användning av förnybara energikällor på bekostnad av miljömässig hållbarhet.

5. Europaparlamentet uppmanar EU att garantera att främjandet av produktion och 
användning av energi från förnybara energikällor inte kommer att äventyra den tryggade 
livsmedelsförsörjningen eller den hållbara produktionen av livsmedel av god kvalitet.

6. Europaparlamentet konstaterar att en av jordbrukets stora utmaningar är att hitta effektiva 
mildrande åtgärder som inte har några negativa effekter på jordbrukets produktivitet, eller 
som rent av har positiva effekter.

7. Europaparlamentet uppmanar EU att se till att energipolitiska åtgärder för att utveckla 
alternativa bränslen inte är direkt eller indirekt oförenliga med WTO-åtaganden och inte 
leder till att EU riskerar att utsättas för motåtgärder.

8. Europaparlamentet betonar att en sund strategi för förnybar energi bör ha 
avfallsminskning och energibesparing som grundläggande mål, utöver målet att använda 
förnybara energikällor på ett bättre sätt.

9. Europaparlamentet konstaterar att klausulerna om innovation i reformförslagen för 
landsbygdens utveckling inom den gemensamma jordbrukspolitiken bör spela en viktig 
roll i arbetet för att utveckla och sprida teknik för hållbar produktion och användning av 
förnybar energi och avfall.

10. Europaparlamentet konstaterar att det är viktigt att främja och stödja utvecklingen av 
alternativa energikällor på de enskilda gårdarna, särskilt i liten skala, och att sprida de 
relevanta metoderna till både jordbrukare och konsumenter.

11. Europaparlamentet betonar att samarbete mellan jordbrukare kan bidra till att politiken för 
att främja förnybara energikällor ger goda resultat.


