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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

– võttes arvesse strateegiat „Euroopa 2020”, milles nõutakse arukat ja keskkonnahoidlikku 
majanduskasvu,

A. arvestades, et biomajanduse edendamine toob kaasa majanduskasvu ning loob maa-, 
ranna- ja tööstuspiirkondades märkimisväärsel arvul töökohti;

B. arvestades, et biomajandus vähendab meie sõltuvust peamiselt imporditavatest 
fossiilkütustest;

1. nõuab innovaatilisema, ressursitõhusama ja konkurentsivõimelisema ühiskonna 
arendamist, mis suudaks tagada, et toiduga kindlustatus on hästi ühendatud taastuvate 
loodusvarade jätkusuutliku kasutamisega; 

2. märgib, et biomajanduses töötab juba 22 miljonit inimest;

3. juhib tähelepanu asjaolule, et biomajandus võib anda põllumajandustootjatele 
märkimisväärse lisasissetuleku;

4. juhib tähelepanu programmile Horisont 2020, millega biomajanduses on loodud umbes 
130 000 töökohta; ootab, et liikmesriigid kiirendaksid oma biomajanduse abiprogramme;

5. palub komisjonil töötada välja kaasavad mudelid, mida saaks kasutada tihedamate 
sidemete loomiseks kodanike ja lõppkasutajate vahel, et tihendada seost teaduse, 
ühiskonna ja poliitika vahel, ning tuua välja biomajandusest saadav kasu ja selle tähtsus 
ühiskonnale, majanduskasvule, tööhõivele ja sotsiaalsele innovatsioonile;

6. nõuab kaasnevate alternatiivkulude kohta üksikasjalikumaid uuringuid, arvestades 
biomajanduse mõju nappide loodusvarade kasutamisele ja keskkonnakulu, mille toob 
kaasa eelnevast põhjustatud bioloogilise mitmekesisuse vähenemine;

7. kutsub liikmesriike üles pakkuma biomajanduse alal kraadiõpet ja töötama välja 
kutsekoolitusprogramme, et tagada ELi teedrajav, innovaatiline ja juhtiv roll selles 
valdkonnas; 

8. rõhutab, et EL peab püüdma parandada oma innovatsioonisuutlikkust ja muutma 
teadusuuringute tulemused äriliseks eduks, sest praegu võtab ELil teadusuuringute ja 
innovatsioonitulemuste muutmine turustatavateks toodeteks liiga kaua aega;

9. on seisukohal, et tänu biomajandusele on võimalik toota tööstuskaupu väiksemate 
kuludega, kasutada vähem energiat ja tekitada vähem keskkonnareostust;

10. nõuab biotoodete jaoks maa- ja rannapiirkondades tööstustaristute väljaarendamist ja 
optimaalseid tarneahelaid, et luua põllumajanduses, metsanduses ja vesiviljeluses uusi 
töökohti; nõuab, et maapiirkondade arendamiseks ettenähtud ELi rahalised vahendid 
tehtaks sellel otstarbel kättesaadavaks.


