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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon Eurooppa 2020 -strategian, jossa kehotetaan älykkääseen ja vihreään 
kasvuun,

A. katsoo, että biotalouden edistäminen johtaa taloudelliseen kasvuun ja luo huomattavan
määrän työpaikkoja maaseudulla, rannikkoalueilla ja teollistuneilla alueilla;

B. katsoo, että biotalous vähentää riippuvuuttamme pääosin muualta tuotavista fossiilisista 
polttoaineista;

1. kehottaa rakentamaan innovatiivisemman, resurssitehokkaamman ja kilpailukykyisemmän 
yhteiskunnan, jossa voidaan varmistaa, että elintarviketurva ja uusiutuvien 
luonnonvarojen kestävä käyttö kehittyvät rinta rinnan;

2. huomauttaa, että biotalouden ala työllistää jo 22 miljoonaa ihmistä;

3. kiinnittää huomiota siihen, että biotalouden avulla viljelijät voivat saada huomattavia 
lisätuloja;

4. kiinnittää huomiota Horisontti 2020 -puiteohjelmaan, jonka avulla on luotu noin 130 000 
työpaikkaa biotalouden alalle; odottaa jäsenvaltioiden vauhdittavan biotalouden alan 
avustusohjelmiaan;

5. pyytää komissiota kehittämään osallistumismalleja, joilla voidaan lujittaa kansalaisten ja 
loppukäyttäjien välisiä yhteyksiä ja vahvistaa tieteen, yhteiskunnan ja politiikan välisiä 
suhteita, sekä tuomaan esiin biotalouden edut ja alan merkityksen yhteiskunnalle, 
kasvulle, työpaikoille ja sosiaalisille innovaatioille;

6. vaatii yksityiskohtaisempaa tutkimusta alaan liittyvistä vaihtoehtokustannuksista, kun 
otetaan huomioon biotalouden vaikutus niukkojen luonnonvarojen käyttöön ja siitä 
seuraavan biologisen monimuotoisuuden vähenemisen ympäristökustannukset;

7. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan biotalouden tutkintoja ja kehittämään ammatillisen 
koulutuksen ohjelmia, jotta EU:n asema alan edelläkävijänä, kehittäjänä ja johtajana 
voidaan varmistaa;

8. korostaa, että EU:n on pyrittävä parantamaan innovointikykyään muuntamalla 
tutkimustulokset kaupalliseksi menestykseksi, sillä nykyään EU:lla kestää liian kauan 
muuntaa tutkimus- ja innovointitulokset markkinakelpoisiksi tuotteiksi;

9. katsoo, että biotalous mahdollistaa teollisuushyödykkeiden tuottamisen pienemmin 
kustannuksin, vähemmällä energialla ja ympäristöä vähemmän kuormittavalla tavalla;
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10. vaatii, että maaseudulla ja rannikkoalueilla on kehitettävä teollisuuden perusrakenteita ja 
biotuotteille optimoituja toimitusketjuja työpaikkojen luomiseksi maatalouteen, 
metsänhoitoon ja vesiviljelyyn; vaatii, että EU:n maaseudun kehittämistukea olisi 
varattava tätä tarkoitusta varten.


