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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

– ņemot vērā stratēģiju „Eiropa 2020”, kurā prasīts nodrošināt saprātīgu un videi nekaitīgu 
izaugsmi,

A. tā kā veicinot bioekonomiku, tiks panākta ekonomikas izaugsme un radīts ievērojams 
skaits darba vietu lauku, piekrastes un rūpnieciskos reģionos;

B. tā kā bioekonomika padarīs mūs mazāk atkarīgus no galvenokārt importētā fosilā 
kurināmā,

1. prasa izveidot inovatīvāku, resursu ziņā efektīvāku un konkurētspējīgāku sabiedrību, kas 
var nodrošināt, ka pārtikas drošība ir cieši saistīts ar atjaunojamo resursu ilgtspējīgu 
izmantošanu;

2. norāda, ka bioekonomikas nozarē ir nodarbināti jau 22 miljoni cilvēku;

3. vērš uzmanību uz to, ka bioekonomika var nodrošināt lauksaimniekiem ievērojamus 
papildu ienākumus;

4. vērš uzmanību uz programmu „Apvārsnis 2020”, kura bioekonomikas nozarē ir radījusi 
aptuveni 130 000 darbvietas; cer, ka dalībvalstis pastiprinās savas bioekonomikas 
palīdzības programmas;

5. aicina Komisiju izstrādāt līdzdalības modeļus, kurus varētu izmantot ciešākas saiknes 
izveidošanai starp iedzīvotājiem un patērētājiem, ar mērķi veicināt ciešākas attiecības 
starp zinātni, sabiedrību un politiku, un vērst uzmanību uz bioekonomikas priekšrocībām 
un tās nozīmi sabiedrībai, izaugsmei, darbvietu izveidei un inovācijām sociālajā jomā;

6. prasa veikt detalizētāku pētījumu par alternatīvu izmaksām, ņemot vērā bioekonomikas 
ietekmi uz izsīkstošu dabas resursu izmantošanu un no tā izrietošā bioloģiskās 
daudzveidības zuduma izmaksām no vides aspekta;

7. aicina dalībvalstis piedāvāt bioekonomikas kursus un izstrādāt profesionālās apmācību 
programmas, lai nodrošinātu Eiropas Savienībai vadošo un inovatīvo lomu šajā jomā; 

8. uzsver, ka ES ir jāmeklē veidi kā uzlabot savas spējas ieviest jauninājumus, pētījuma 
rezultātus pārvēršot par komerciālu veiksmi, tā kā pašlaik Eiropas Savienībā pētniecības 
un inovāciju rezultātu pārvēršana tirgū pieprasītos produktos ir pārāk ilga;

9. uzskata, ka bioekonomika ļauj ražot rūpniecības preces par zemākām izmaksām, 
izmantojot mazāk enerģijas un mazāk piesārņojot vidi;

10. prasa attīstīt rūpniecības infrastruktūru un optimizētas bioproduktu piegādes ķēdes lauku 
un piekrastes rajonos ar mērķi radīt jaunas darbvietas lauksaimniecības, mežsaimniecības 
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un akvakultūras nozarēs; prasa šim mērķim darīt pieejamu ES lauku attīstības 
finansējumu.


