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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

innovatsiooni ja jätkusuutliku majanduskasvu kohta: Euroopa biomajandus
(2012/2295(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Innovatsioon ja jätkusuutlik majanduskasv: Euroopa 
biomajandus” (COM(2012)0060),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava
majanduskasvu strateegia” (COM(2010)2020),

– võttes arvesse oma 24. mai 2012. aasta resolutsiooni ressursitõhusa Euroopa kohta1,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Kaubaturgude ja toorainega seotud probleemide 
lahendamine” (COM(2011)0025) ja oma resolutsiooni selle teatise kohta2, 

– võttes arvesse Ühendkuningriigi nõukogu eesistumise järeldusi 2005. aastal („The 
Knowledge-Based Bio-Economy in Europe”), Saksamaa eesistumise järeldusi 2007. 
aastal („En route to the Knowledge based Bio-Economy”) ja Belgia eesistumise järeldusi 
2010. aastal („The Knowledge Based Economy in Europe: achievements and 
challenges”),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning 
arengukomisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjoni ning regionaalarengukomisjoni arvamusi (A7-0000/2013), 

A. arvestades, et 2050. aastaks suureneb maailma rahvastiku arv 7 miljardilt rohkem kui 9 
miljardini ja sellega kaasneb 70% suurem nõudlus toiduainete järele;

B. arvestades, et loodusvarade nappus kogu maailmas, surve suurenemine taastuvatele 
toorainetele ja ülemaailmne kliimamuutuse mõju nõuavad ressursside tõhusat 
kasutamist;

C. arvestades, et innovaatiline ja tõhus lähenemine tagavad suurema jätkusuutlikkuse ja 
toetavad ühtlasi maaelu arengut, võivad aidata vähendada kasvuhoonegaaside heidet, 
muuta tootmistsükli jätkusuutlikumaks ning soodustavad innovatsiooni levikut kogu 
väärtusahelas;

D. arvestades, et jätkusuutlikule majandusele üleminek kindlustab Euroopa tööstussektori 
konkurentsivõime, suurendab majanduskasvu ja soodustab ühtlasi tööhõive olulist 
suurenemist Euroopas;

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0223.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0364.
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Üldised märkused

1. väljendab heameelt komisjoni teatise „Innovatsioon ja jätkusuutlik majanduskasv: 
Euroopa biomajandus” üle ja tegevuskava üle teatises sisalduva biomajanduse strateegia 
rakendamiseks; 

2. jagab komisjoni arvamust, et biomajandusele üleminek ei peaks põhinema üksnes vähese 
keskkonnamõjuga ressursside tootmisel, vaid ka nende keskkonna, majanduse ja 
sotsiaalsest seisukohast jätkusuutlikul kasutamisel;

3. on seisukohal, et biomajandus võib aidata kaasa strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide 
saavutamisele, eelkõige juhtalgatuste „Innovatiivne liit” ja „Ressursitõhus Euroopa” 
elluviimisele; 

4. toetab komisjoni ettepanekut luua biopõhiste tööstusharude rakkerühm ja tegevuskava, 
milles on selgelt välja toodud, kuidas taastuvad loodusvarad ja biotehnoloogia aitavad 
kaasa jätkusuutlikule arengule;

5. on seisukohal, et biomajandusele üleminek võimaldab Euroopal teha suuri edusamme 
innovatsiooni ja konkurentsivõime suurendamise valdkonnas ning suurendab tema rolli 
rahvusvahelisel tasandil;

Investeerimine teadusesse, innovatsiooni ja oskustesse

6. innustab komisjoni jätkama jõupingutusi teadustegevuse ja arengu koordineerimisel eri 
liikmesriikides ja eri sektorites;

7. toetab teadusinstituutide, ettevõtete, institutsioonide ja ülikoolide vahel teadmiste 
vahetamisel põhineva süsteemi loomist ning regulatiivraamistiku väljatöötamist, mis 
hõlbustab teadusuuringuid ja nende tulemuste kasutamist; 

8. on seisukohal, et on vaja luua teadus- ja tootmisharudevahelised teabe- ja 
koolitusprogrammid, et muuta teadusuuringute tulemused püsivaks ja kasutada neid ning 
tõsta Euroopa tarbijate teadlikkust; 

9. väljendab heameelt 4,5 miljardi suuruse eelarve eest, mida komisjon soovitas 
teadusuuringute raamprogrammis Horisont 2020, ja loodab, et kõnealused 
eelarvevahendid tehakse kättesaadavaks kõigile biomajanduse sektoritele ja meetmetele; 

10. on seisukohal, et biorafineerimistehased on peamine vahend kasutuseta seisvate 
tööstusrajatiste kohandamiseks ja kriisipiirkondade elavdamiseks innovatiivsete 
protsesside ja investeeringute abil, ja loodab, et sellist rolli edendatakse jätkuvalt;

Meetmete parema kooskõla tagamine ja sidusrühmade kaasamine

11. peab vajalikuks kindlustada interdistsiplinaarne ja integreeritud lähenemine 
biomajandusele ja nõuab Euroopa poliitika ühtlustamist eri valdkondades (Horisont 2020, 
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ühtekuuluvuspoliitika, ühine põllumajanduspoliitika, taastuvenergia direktiiv, jäätmete 
raamdirektiiv, pakendidirektiiv, biojäätmete erimeetmed) ning Euroopa ja riiklikul 
tasandil ühtse ja stabiilse regulatiivse keskkonna loomist;

12. kutsub Euroopa Komisjoni üles nägema ette rahastamisvahendid biomajanduse 
valdkonna kaubanduslikele ja kommertskasutusele eelnevatele tööstusinvesteeringutele, 
näiteks struktuurifondide abil või Euroopa Investeerimispanga vahenditest;

13. nõuab sihipärast ja konkreetset tegevust lubade andmise haldusmenetluste keerulisuse ja
pikkuse vähendamiseks, kuna need muudavad keeruliseks biorafineerimistehaste 
arenguprotsessid ja võivad soodustada innovatiivsete ja originaalsete tehnoloogiate EList 
väljaviimist;

14. nõustub avaliku ja erasektori partnerluse vormi kasutamisega ja loodab, et ületatakse 
probleemid, mis tekkisid sama vormi kasutamisel muudes sektorites; kutsub komisjoni 
üles eraldama piisavad vahendid sellise partnerluse arengu ja kasvu edendamiseks 
veendumuses, et see on olulisim vahend uute väärtusahelate loomiseks, olemasolevate 
ahelate tugevdamiseks ja investeeringute soodustamiseks tehnoloogiatesse ja käitistesse, 
mis suudavad teaduse tulemused turule viia; 

15. nõustub, et on vaja mitmetasandilist lähenemist, ja nõuab järjest suurema tähelepanu 
pööramist biomajanduse piirkondlikule ja kohalikule tasandile; väljendab heameelt 
piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa tasandil biomajanduse foorumite loomise üle, mille 
abil on võimalik mõõta sektoris saavutatud tulemusi ja mis võimaldavad vahetada 
oskusteavet ja parimaid tavasid, et tagada biomajanduse ühtne areng kogu ELis; palub 
lisaks komisjonil kaasata ka sektori ja kõigi seotud valdkondade eksperdid ning tarbijate 
ja kodanike esindajad;

Turgude tugevdamine ja konkurentsivõime suurendamine

16. loodab, et kasutatakse kõiki kättesaadavaid rahalisi vahendeid selleks, et teadusuuringute 
tulemustel oleks turul konkreetne mõju; nõuab ühtlasi piisavat toetust kõigile (VKEd, 
käitajad, ettevõtjad), kes soovivad neid teadusuuringute tulemusi kasutada; 

17. on seisukohal, et on olemas suurepärased vahendid (avalikud hanked, maksusoodustused, 
sertifitseerimissüsteem ja konkreetne märgistamine), mis võimaldavad luua tugeva 
biotoodete turu, ja loodab, et praeguste õigusaktide muutmisel liigutakse selles suunas;

18. on arvamusel, et on äärmiselt oluline kaasata tarbijad ja teavitada neid biotoodete ja -
teenuste valikust; loodab sellega seoses, et sellised tooted standarditakse Euroopas, kuna 
sellega saaks edendada tulusat Euroopa turgu nende toodete valdkonnas; 

19. on arvamusel, et koostoime põllumajanduslike toorainete tootjate ja 
biorafineerimistehaste vahel võib aidata suurendada maapiirkondade konkurentsivõimet 
ja kasumlikkust; loodab sellega seoses, et järgitakse lähenemisviisi, milles on arvesse 
võetud nn biomassi püramiidi eri osi ning mis tugevdab selle kõige kõrgemaid tasandeid 
ja tagab selle väärtusliku ressursi astmelise kasutamise; 
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20. loodab, et arenenud bioloogilisi ja biotehnoloogilisi protsesse on võimalik kasutada 
jäätmetest ja toiduks mittekasutatavatest põllukultuuridest saadud taastuvate ressursside 
kasutamisel ning ka olemasolevate põllumajandusharude osana; 

21. kutsub komisjoni üles edendama meetmeid, millega suurendada biomassi kättesaadavust 
tööstuslikul eesmärgil, ja vältima sealjuures olukorda, et biomassi energiaks muundamise 
stiimulid tekitavad turumoonutusi ja vähendavad selle kättesaadavust tootjatele; 

22. on seisukohal, et uue Euroopa tööstuspoliitika strateegia raames võib biomajandus aidata 
oluliselt kaasa võitlusele Euroopat valdava deindustrialiseerimise vastu ja pöörata selle 
ümber uute strateegiate abil, mis stimuleerivad turgu ja taastavad piirkondliku süsteemi 
konkurentsivõime; 

23. on seisukohal, et sellise strateegia raames välja töötatud biomajanduse mudel võimaldab 
lahendada võimalikud kriitilised küsimused ja pikas perspektiivis võib luua 
jätkusuutlikumad ja tõhusamad tootmise, tarbimise, arengu ja eluviisi mudelid, taastades 
Euroopas majanduskasvu uue koostoime abil majanduse, keskkonna ja sotsiaalse 
kvaliteedi vahel;

24. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Üldine taustteave

Euroopal seisab järgmised nelikümmend aastat ees mitu sotsiaalset probleemi. Maailma 
rahvastiku jätkuv kasv, toiduainete ja energia nõudluse kiire kasv ning loodusvarade nappus 
kogu maailmas sunnivad Euroopat kaaluma uut lähenemisviisi tootmise ja tarbimise 
valdkonnas, et tulla toime uute vajadustega tõhusalt ja jätkusuutlikult. 

Biomajandus on oluline vahend nende probleemidega tegelemiseks, kuna see tagab suurema 
jätkusuutlikkuse ja toetab ühtlasi maaelu arengut, võib aidata vähendada kasvuhoonegaaside 
heidet, muuta tootmistsükli jätkusuutlikumaks ning soodustab innovatsiooni levikut kogu 
väärtusahelas.

Biomajanduse strateegia võib olla lahendus fossiilkütustest sõltuvusele ja võimalus liikuda 
aruka majanduskasvu suunas. Tulevikus võib see olla lahendus ka toiduga kindlustatuse, 
majanduskasvu ja tööhõive suurenemise küsimuses.

Raportööri seisukoht

Raportöör väljendab heameelt Euroopa biomajandust käsitleva komisjoni teatise üle ja 
nõustub tegevuskavaga teatises sisalduva strateegia elluviimiseks ning selle jagamisega 
kolmeks osaks: teadustegevuse, innovatsiooni ja oskuste edendamine, suurem kooskõla eri 
poliitikasuundade vahel ning turgude tugevdamine ja konkurentsivõime suurendamine.

Raportööri arvates on kõnealuse sektori toetamine investeering tulevikku ja Euroopal võib 
olla ja peab olema juhtroll selle eesmärgi täitmisel. Selle toetamiseks on vaja luua alus selgele 
ja stabiilsele regulatiivsele keskkonnale ning ühtlustada poliitikat põllumajanduse, tööstuse, 
keskkonna ja teadustegevuse ja innovatsiooni valdkonnas, mis kõik on biomajandusega 
seotud. Raportöör nõustub vajadusega edendada interdistsiplinaarset ja integreeritud 
lähenemist ja tagada sealjuures teadmiste vahetamine piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa 
tasandil, et soodustada kogu Euroopa Liidus ühtlast biomajanduse arengut.

Raportööri arvates tuleks ka tagada koordineeritud ja ühtsete teadusuuringute ja innovatsiooni 
programmide olemasolu ja neid arendada, näha ette rahastamisvahendid 
tööstusinvesteeringutele, kasutada rahalisi vahendeid ja tagada, et saavutatud tulemustel oleks 
võimalikult suur mõju ühiskonnale ja turule. Tehnoloogia infrastruktuurid, teaduslikud 
teadmised, käitised ja biopõhised tööstusharud võivad kõik aidata oluliselt teha suuri 
edusamme innovatsiooni ja konkurentsivõime suurendamise valdkonnas ning suurendada 
Euroopa rolli rahvusvahelisel tasandil.

Sellega seoses võivad ka uued avaliku ja erasektori partnerluse vormid aidata oluliselt kaasa 
sellise strateegia arendamisele. Biomajanduse valdkonnas avaliku ja erasektori partnerluse 
loomine võib toetada uusi projekte, võimaldada arendada välja uusi tooteid ja tagada nende 
tõhusa turuleviimise ning vähendada ohtu, et soodsamad tingimused ajendavad teaduslikke 
teadmisi ja innovatiivseid projekte Euroopast välja viima.



PE504.164v01-00 8/8 PR\925311ET.doc

ET

Seega on raportöör seisukohal, et tuleb teha järjest suuremaid jõupingutusi sellesuunalise 
edasimineku toetamiseks, et luua jätkusuutlikumad ja tõhusamad tootmise, tarbimise, arengu 
ja eluviisi mudelid ning taastada Euroopas majanduskasv ja reindustrialiseerimine uue 
koostoime abil majanduse, keskkonna ja sotsiaalse kvaliteedi vahel.


