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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

innovointistrategiasta kestävää kasvua varten: biotalousstrategia Euroopalle
(2012/2295(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Innovointistrategia kestävää kasvua varten: 
biotalousstrategia Euroopalle (COM(2012)0060)",

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategia" (COM(2010)2020),

– ottaa huomioon 24. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman resurssitehokkaasta 
Euroopasta1,

– ottaa huomioon komission tiedonannon perushyödykemarkkinoihin ja raaka-aineisiin 
liittyviin haasteisiin vastaamisesta (COM(2011)0025) sekä tiedonannosta antamansa 
päätöslauselman2,

– ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan neuvoston puheenjohtajakauden päätelmät 
vuodelta 2005 ("The Knowledge-Based Bio-Economy in Europe"), Saksan neuvoston 
puheenjohtajakauden päätelmät vuodelta 2007 ("En route to the Knowledge based Bio-
Economy") sekä Belgian neuvoston puheenjohtajakauden päätelmät vuodelta 2010 ("The 
Knowledge Based Economy in Europe: achievements and challenges"),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan ja 
aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2013),

A. ottaa huomioon, että maapallon väkiluku kasvaa seitsemästä yhdeksään miljardiin 
vuoteen 2050 mennessä, mikä aiheuttaa 70 prosentin kasvun elintarvikkeiden 
kysynnässä;

B. ottaa huomioon, että maailman luonnonvarojen vähyys, uusiutuviin raaka-aineisiin 
kohdistuvat paineet sekä ilmastonmuutoksen maailmanlaajuiset vaikutukset 
edellyttävät resurssien tehokasta käyttöä;

C. ottaa huomioon, että innovatiivinen ja tehokas lähestymistapa varmistaa paremman 
kestävyyden lisäksi myös tuen maaseudun kehittämiselle, mahdollisuuden vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä, tuotantoketjun paremman kestävyyden ja teollisten 
innovaatioiden levittämisen kautta koko arvoketjun;

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0223.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0364.
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D. ottaa huomioon, että siirtyminen kohti kestävää taloutta mahdollistaa Euroopan 
teollisuuden kilpailukyvyn vahvistamisen ja talouskasvun nousun, jotka puolestaan 
edistävät Euroopan työllisyysasteen kohenemista;

Yleiset huomiot

1. pitää tervetulleena komission tiedonantoa "Innovointistrategia kestävää kasvua varten: 
biotalousstrategia Euroopalle" sekä toimintasuunnitelmaa tiedonantoon sisältyvän 
biotalousstrategian täytäntöönpanemiseksi;

2. on samaa mieltä siitä, että biotalouteen siirtyminen ei saisi perustua yksinomaan 
ympäristövaikutuksiltaan vähäisten resurssien tuotantoon, vaan myös niiden ekologisesti, 
taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävään käyttöön;

3. katsoo, että biotalous voi myötävaikuttaa Eurooppa 2020 -strategian ja varsinkin 
innovaatiounionia ja resurssitehokasta Eurooppaa koskevien aloitteiden tavoitteiden 
saavuttamiseen;

4. kannattaa komission ehdotusta siitä, että luodaan biopohjaisia teollisuudenaloja 
käsittelevä työryhmä ja etenemissuunnitelma, jossa korostetaan sitä, miten uusiutuvat 
luonnonvarat ja bioteknologia myötävaikuttavat kestävään kehitykseen;

5. katsoo, että biotalouteen siirtymisen ansiosta Eurooppa voi ottaa merkittäviä 
edistysaskelia innovoinnin ja kilpailukyvyn alalla ja että se vahvistaa sen kansainvälistä 
roolia;

Investoiminen tutkimukseen, innovaatioihin ja taitoihin

6. kehottaa komissiota jatkamaan koordinointiponnistelujaan tutkimuksen ja kehittämisen 
alalla yli jäsenvaltioiden rajojen ja eri aloilla;

7. kannattaa tutkimuslaitosten, yritysten, elinten ja yliopistojen väliseen jatkuvaan 
tietojenvaihtoon perustuvan järjestelmän perustamista sekä sellaisten 
lainsäädäntöpuitteiden laatimista, joilla edistettäisiin tutkimusta ja sen soveltamista;

8. katsoo, että on tarpeen perustaa monialaisia ja poikkitieteellisiä tiedotus- ja 
koulutusohjelmia tutkimustulosten pysyväksi hyödyntämiseksi käytännössä ja 
eurooppalaisten kuluttajien tietoisuuden edistämiseksi;

9. pitää tervetulleena komission ehdotusta 4,5 miljardin euron suuruisten määrärahojen 
myöntämisestä tutkimuksen puiteohjelmalle "Horisontti 2020" ja toivoo, että kyseiset 
määrärahat asetetaan biotalouden kaikkien alojen ja välineiden käyttöön;

10. katsoo, että biojalostamot ovat keskeinen väline toimintansa lopettaneiden laitosten 
ottamiseksi onnistuneesti uudelleen käyttöön ja kriisin runtelemien alueiden 
elvyttämiseksi innovatiivisten prosessien ja investointien avulla, ja toivoo, että 
biojalostamoiden tällaista roolia edistetään jatkossakin;
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Enemmän politiikan eri alojen vuorovaikutusta ja sidosryhmien sitoutumista

11. pitää välttämättömänä, että biotaloutta koskevissa asioissa varmistetaan poikkitieteellisen 
ja yhdennetyn lähestymistavan noudattaminen, ja toivoo, että unionin sellaiset eri 
politiikat yhdenmukaistetaan, jotka koskevat biotalouden eri osa-alueita ("Horisontti 
2020", koheesiopolitiikka, yhteinen maatalouspolitiikka, uusiutuvia energiamuotoja 
koskeva direktiivi, jätepolitiikan puitedirektiivi, pakkausjätteitä koskeva direktiivi, 
biojätettä koskevat erityistoimenpiteet), ja että unionissa ja kansallisella tasolla luodaan 
yhdenmukainen ja vakaa sääntely-ympäristö;

12. kehottaa komissiota perustamaan rahoitustukivälineitä biotalouden teollisuusalan 
kaupallisille ja esikaupallisille investoinneille esimerkiksi hyödyntämällä 
rakennerahastoja ja Euroopan investointipankin rahastoja;

13. kehottaa toteuttamaan kohdennettuja ja konkreettisia toimia byrokraattisten 
lupamenettelyjen yksinkertaistamiseksi ja niiden keston lyhentämiseksi, sillä ne 
hankaloittavat biojalostamojen kehittämistä ja saattavat kannustaa innovatiivisen eturivin 
huipputeknologian siirtymistä pois EU:sta;

14. kannattaa ajatusta julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien perustamisesta, toivoo, 
että tällaisten kumppanuuksien aiemmissa sovelluksissa muilla aloilla esiin nousseet 
ongelmat voidaan ratkaista, ja kehottaa komissiota kohdentamaan riittävästi varoja 
tällaisten kumppanuuksien kehittämiseen ja kasvuun, koska parlamentti katsoo, että tämä 
on olennaisen tärkeä väline uusien arvoketjujen luomisen mahdollistamiseksi, olemassa 
olevien arvoketjujen vahvistamiseksi ja sellaisiin tekniikoihin ja prototyyppeihin 
tehtävien investointien edistämiseksi, jotka voivat saattaa tutkimustuloksia markkinoille;

15. on samaa mieltä siitä, että monitasoinen lähestymistapa on tarpeen, ja kehottaa
kiinnittämään entistä enemmän huomiota biotalouden alueelliseen ja paikalliseen 
ulottuvuuteen; pitää myönteisenä sellaisten biotalouspaneelien perustamista alueellisella, 
kansallisella ja unionin tasolla, joiden avulla voidaan mitata alalla saavutettua edistystä ja 
jotka mahdollistavat taitotiedon ja parhaiden käytäntöjen vaihdon sen varmistamiseksi, 
että biotalous kehittyy tasaisesti koko EU:n alueella; kehottaa komissiota myös ottamaan 
kyseisen alan ja kaikkien asianomaisten toiminta-alojen asiantuntijat sekä kuluttajien ja 
kansalaisten edustajat mukaan paneelien toimintaan;

Markkinoiden ja kilpailukyvyn parantaminen

16. toivoo, että kaikki tarjolla olevat rahoitusvälineet otetaan käyttöön sen 
mahdollistamiseksi, että tutkimustulokset päätyisivät käytännön sovelluksina 
markkinoille; toivoo lisäksi, että kaikille tahoille, jotka aikovat muuntaa tällaisia 
tutkimustuloksia käytännön sovelluksiksi (pk-yritykset, toimijat, suuremmat yritykset), 
annetaan riittävästi tukea;  

17. toteaa, että on olemassa koko joukko erinomaisia välineitä (tarjouskilpailut, 
verohelpotukset, sertifiointi- ja pakkausmerkintäjärjestelmät), joiden avulla voidaan luoda 
vahvat biopohjaisten tuotteiden markkinat, ja toivoo, että nykyisen lainsäädännön 
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uudistamisessa kuljetaan tähän suuntaan;

18. pitää olennaisen tärkeänä sitä, että kuluttajat voivat osallistua tähän prosessiin ja että 
heille tiedotetaan mahdollisuudesta valita biopohjaisia tuotteita ja palveluita; toivoo, että 
biopohjaiset tuotteet standardoidaan EU:ssa, sillä se olisi väline, jonka avulla voitaisiin 
edistää kyseisten tuotteiden voittoa tuottavia eurooppalaisia markkinoita; 

19. katsoo, että paikallisten maataloustuottajien ja biojalostamoiden välinen synergia voisi 
auttaa vahvistamaan maaseutualueiden kilpailukykyä ja parantamaan niiden tuottavuutta; 
toivoo näin ollen, että tässä asiassa voidaan varmistaa sellainen lähestymistapa, jossa 
otetaan huomioon niin kutsutun biomassapyramidin eri kerrokset ja että sitä vahvistetaan 
sen korkeimmilla tasoilla saaden siten aikaan tämän arvokkaan resurssin kaskadikäytön; 

20. toivoo, että kehitettäviä biologisia ja bioteknologisia prosesseja voidaan hyödyntää 
jätteistä ja elintarvikkeiksi kelpaamattomista viljelytuotteista peräisin olevien, 
biopohjaisten uusiutuvien raaka-aineiden käytössä sekä nykyisten 
maataloustuotantoketjujen osatekijöiden käytössä; 

21. kehottaa komissiota edistämään toimenpiteitä teollisuudessa käytettävän biomassan 
saatavuuden edistämiseksi, jotta voidaan välttää se, että biomassan jalostamiselle 
energiaksi myönnettävät kannustimet vääristäisivät markkinoita ja heikentäisivät 
tuottajien mahdollisuuksia hankkia biomassaa käyttöönsä; 

22. katsoo, että kuten unionin teollisuuspolitiikkaa koskevassa uudessa strategiassa todetaan, 
biotalous voi tarjota merkittävän panoksen Eurooppaa nykyisin vaivaavan teollisuuden 
vähenemisen torjuntaan ja kääntää tämän kehityksen suunnan sellaisten uusien 
strategioiden avulla, jotka antaisivat piristysruiskeen markkinoille ja kohentaisivat 
alueellisen järjestelmän kilpailukykyä;

23. katsoo, että tällaisen strategian sisällä kehitetyn biotalousmallin avulla voitaisiin ratkaista 
ennalta arvaamattomat ongelmat ja että se voi pitkällä aikavälillä saada aikaan 
kestävämpiä ja tehokkaampia tuotanto-, kulutus- ja kehitysmalleja sekä elämäntyylejä ja 
elvyttää Euroopan kasvuprosessia talouden, ympäristön ja sosiaalisen laadun välisen 
uuden synteesin ansiosta;

24. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Tausta

Eurooppa joutuu seuraavien 40 vuoden aikana kohtaamaan useita sosiaalisia haasteita. 
Maailman väestön jatkuvan kasvun, elintarvikkeiden ja energian kysynnän jatkuvan 
lisääntymisen sekä maailman luonnonvarojen vähyyden vuoksi Euroopan unionin on 
harkittava uusia tuotanto- ja kulutusstrategioita, jotta se pystyy vastaamaan uusiin 
vaatimuksiin tehokkaalla ja kestävällä tavalla. 

Biotalous on erinomainen mahdollisuus vastata näihin haasteisiin varmistaen paremman 
kestävyyden lisäksi myös tuen maaseudun kehittämiselle, mahdollisuuden vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä, tuotantoketjun paremman kestävyyden ja teollisten innovaatioiden 
levittämisen kautta koko arvoketjun.

Biotalousstrategia voi olla ratkaisu riippuvuuteen fossiilisista polttoaineista ja tie älykkääseen 
kasvuun. Lähitulevaisuudessa siitä voi tulla myös ratkaisu elintarviketurvaan, talouskasvuun 
ja työllisyysasteen kohenemiseen.

Esittelijän kanta

Esittelijä suhtautuu myönteisesti Euroopan biotalousstrategiaa koskevaan komission 
tiedonantoon ja kannattaa siihen sisältyvää, strategian täytäntöönpanoa koskevaa 
toimintasuunnitelmaa, joka on jaettu kolmeen toisiaan täydentävään osaan: tutkimuksen, 
innovaatioiden ja taitojen edistäminen, eri politiikkojen välinen parempi synergia sekä 
markkinoiden ja kilpailukyvyn vahvistaminen.

Esittelijän mielestä kyseisen alan tukeminen on investointi tulevaisuuteen, ja Eurooppa voi ja 
sen täytyy toimia johtavassa roolissa tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Biotalousalan 
edistämiseksi on luotava perusta selkeille ja vakaille sääntelypuitteille ja varmistettava 
maatalous-, teollisuus-, ympäristö-, tutkimus- ja innovaatiopolitiikan yhdenmukaistaminen, 
jotka kaikki ovat biotalouden osatekijöitä. Esittelijä on samaa mieltä siitä, että on tarpeen 
edistää poikkitieteellistä ja monialaista lähestymistapaa varmistaen samalla tietojenvaihdon 
alueellisella, kansallisella ja unionin tasolla biotalouden tasaisen kehityksen edistämiseksi 
EU:n alueella.

Esittelijä katsoo, että on tarpeen turvata tutkimusta ja innovointia koskevat koordinoidut ja 
yhdenmukaiset ohjelmat ja kehittää niitä, ottaa käyttöön teollisuusalan investointien 
tukivälineitä, myöntää varoja ja varmistaa, että saatavilla tuloksilla on mahdollisimman suuri 
vaikutus yhteiskuntaan ja markkinoihin. Teknologiset infrastruktuurit, tieteellinen 
erityisosaaminen, laitokset ja bioteollisuus voivat kaikki aidosti myötävaikuttaa merkittävien 
edistysaskelten ottamiseen innovoinnin ja kilpailukyvyn alalla sekä Euroopan kansainvälisen 
roolin vahvistamiseen.

Lisäksi uudet kumppanuuden muodot, joihin osallistuvat sekä julkiset että yksityiset toimijat, 
voivat osaltaan huomattavasti edistää biotalousstrategian kehittämistä. Julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuden perustaminen bioteollisuuden alalla voisi tukea uusia hankkeita, 



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

FI

mahdollistaa uusien tuotteiden kehittämisen ja helpottaa niiden saattamista markkinoille 
vähentäen riskiä siitä, että suotuisammat edellytykset houkuttelisivat erityisosaamisen ja 
innovatiiviset hankkeet siirtymään EU:n ulkopuolelle.

Esittelijä katsoo, että kaikkien edellä mainittujen syiden vuoksi biotalousalan edistymisen 
hyväksi on ponnisteltava entistä enemmän, jotta voidaan saada aikaan kestävämpiä ja 
tehokkaampia tuotanto-, kulutus- ja kehitysmalleja sekä elämäntyylejä ja elvyttää Euroopan 
kasvuprosessi sekä pysäyttää teollisuuden väheneminen talouden, ympäristön ja sosiaalisen 
laadun välisen uuden synteesin ansiosta.


