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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Innováció a fenntartható növekedésért: az európai biogazdaság
(2012/2295(INI))

Az Európai Parlament,

- tekintettel az „Innováció a fenntartható növekedésért: az európai biogazdaság” című 
bizottsági közleményre (COM(2012)0060),

- tekintettel az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája” című bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

- tekintettel az „Erőforrás-hatékony Európa” című 2012. május 24-i állásfoglalására1, 

- tekintettel a „Hatékony európai nyersanyag-politikai stratégia” című bizottsági 
közleményre (COM(2011)0025) és a közleménnyel kapcsolatban a Parlament által 
elfogadott állásfoglalásra2, 

- tekintettel az Egyesült Királyság soros elnökségnek 2005. évi következtetéseire („The 
Knowledge-Based Bio-Economy in Europe"), a német elnökség 2007. évi 
következtetéseire („En route to the Knowledge based Bio-Economy”) és a belga elnökség 
2010. évi következtetéseire („The Knowledge Based Economy in Europe: achievements 
and challenges”),

- tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

- tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, valamint a Fejlesztési Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, valamint a Regionális Fejlesztési Bizottság 
véleményére (A7-0000/2013), 

A. mivel a világ népessége 2050-re 7 milliárdról több mint 9 milliárdra fog emelkedni, 
amelynek következtében a globális élelmiszerigény 70%-kal fog nőni;

B. mivel a világszinten egyre szűkösebb természeti tartalékok, a megújuló nyersanyagok 
egyre fokozottabb kiaknázása és az éghajlatváltozás okozta globális hatások miatt 
hatékonyan kell gazdálkodnunk a rendelkezésre álló forrásokkal;

C. mivel egy innovatív és hatékony szemlélet nemcsak a jobb fenntarthatóságot, hanem a 
vidékfejlesztés támogatását, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését, a 
termelési ciklus jobb fenntarthatóságát, valamint az értékesítési lánc teljes terjedelmén 
az ipari innováció elterjedését is biztosítaná;

D. mivel egy fenntartható gazdaság felé való elmozdulás lehetővé tenné az uniós ipar 
versenyképességének megszilárdítását, valamint a gazdasági növekedés fokozását, és 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0223.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0364.
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ezzel egyidejűleg az uniós szintű foglalkoztatottság szintjének jelentős növelését;

Általános észrevételek

1. örömmel üdvözli az „Innováció a fenntartható növekedésért: az európai biogazdaság” 
című bizottsági közleményt, valamint a biogazdaságra vonatkozó stratégia életbe 
léptetésére irányuló, a közleményben vázolt cselekvési tervet; 

2. egyetért azzal, hogy a biogazdaságra való áttérést nem csak az alacsony környezeti 
kihatású forrásokon alapuló termelésre, hanem a források ökológiai, gazdasági és 
társadalmi szempontból fenntartható használatára kell alapozni;

3. úgy véli, hogy a biogazdaság hozzájárulhat az Európa 2020 stratégia, és azon belül az 
„Innovatív Unió” és az „Erőforrás-hatékony Európa” kezdeményezések célkitűzéseinek 
megvalósításához; 

4. támogatja a Bizottság azon javaslatát, hogy munkacsoportot és ütemtervet állítson fel 
azon bioalapú iparágak tekintetében, amelyek esetében egyértelmű, hogy a megújuló 
források és a biotechnológiák használata révén hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez;

5. úgy véli, hogy a biogazdaságra való átállás lehetővé fogja tenni Európa számára, hogy 
jelentősen előrelépjen az innováció és a versenyképesség terén, és meg fogja erősíteni a 
nemzetközi színtéren betöltött szerepét;

A kutatásba, innovációba és készségekbe történő beruházás

6. ösztönzi a Bizottságot, hogy továbbra is tegyen erőfeszítéseket a tagállamok határain és 
az ágazatok között átnyúló kutatás és fejlesztés összehangolására;

7. támogatja egy, a kutatóintézetek, vállalkozások, intézmények és egyetemek közötti 
folyamatos tapasztalatcserén alapuló rendszer létrehozását, valamint egy olyan 
szabályozási keret kialakítását, amely előmozdítja a kutatást és annak gyakorlati 
alkalmazását; 

8. úgy véli, hogy a kutatási eredmények gyakorlati és folyamatos felhasználása, valamint 
annak érdekében, hogy az uniós fogyasztókat tudatosabbá tegyük, több tudományterületet 
és ágazatot felölelő tájékoztatási és képzési programokat kell létrehozni;

9. örömmel üdvözli a Bizottság által a Horizont 2020 keretprogram alatt előirányzott 4,5 
milliárd eurós támogatást, és reméli, hogy a támogatást a biogazdaság összes ágazatának 
és eszközének szolgálatába fogják állítani; 

10. azon a véleményen van, hogy a biofinomítók alapvető szerepet töltenek be a használaton 
kívüli üzemek új szerepkörrel való felruházásában, valamint a válság sújtotta területek 
innovatív folyamatok és beruházások révén történő fellendítésében, és ezért ösztönzi e 
szerepkör előtérbe helyezését;
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A szakpolitikák közötti megerősített kapcsolat és az érdekelt felek bevonása

11. szükségesnek tartja egy interdiszciplináris és integrált szemlélet biztosítását a 
biogazdaság tekintetében, és felszólít az azt összetevő ágazatokkal kapcsolatos különböző 
uniós politikák (Horizont 2020, kohéziós politika, közös agrárpolitika, a megújuló 
energiákra vonatkozó irányelv, a hulladék keretirányelv, a csomagolási irányelv, a 
biohulladékokkal kapcsolatos egyedi rendelkezések) harmonizálására, valamint egy 
egységes és stabil szabályozási keret kialakítására uniós és nemzeti szinten;

12. felhívja az Európai Bizottságot, hogy – például a strukturális alapok és az Európai 
Beruházási Bank bevonásával – hozzon létre pénzügyi támogatási eszközöket a 
biogazdaság terén aktív, kereskedelmi és a forgalmazást megelőző tevékenységet folytató 
ipari beruházások számára;

13. célzott és konkrét intézkedések meghozatalára szólít fel annak érdekében, hogy 
csökkenteni lehessen a biofinomítók létesítéséhez szükséges bürokratikus engedélyezési 
eljárások összetettségét és kifutási idejét, mivel ezek arra ösztönözhetnék az EU-t, hogy 
az  innovatív technológiákat és az élvonalbeli kutatást határain kívülre helyezze ki; 

14. egyetért azzal, hogy ki kell használni a köz- és magánszféra közötti partnerségek (PPP-k) 
nyújtotta lehetőségeket, és felszólítja az Európai Bizottságot, hogy – eltekintve a PPP-ket 
illetően más ágazatokban a múltban felmerült kritikáktól – bocsásson rendelkezésre 
elegendő forrást a PPP-k fejlesztésére és növekedésük támogatására abban a 
meggyőződésben, hogy kulcsfontosságú eszközről van szó az új értékláncolatok 
megteremtését, a meglévő szerkezetek kihasználását, valamint az olyan technológiákba és 
üzemekbe való beruházások megkönnyítését illetően, amelyek a kutatási eredményeket 
forgalmazható termékekbe tudják átültetni; 

15. egyetért a többszintű megközelítés szükségességével, és a biogazdaság regionális és helyi 
vetületének fokozottabb figyelembe vételére szólít fel; örömmel üdvözli az ágazati 
eredmények felmérésére, valamint a tudás és a bevett gyakorlatok – az Unió területén a 
biogazdaság egységes fejlődését előmozdító – megosztására szolgáló biogazdasági 
platformok regionális, nemzeti és uniós szintű létrehozását; kéri továbbá a Bizottságot, 
hogy vonja be az egyes ágazatokban és az érintett területeken dolgozó szakértőket, 
valamint a fogyasztók és a polgárok képviselőit;

A piacok és a versenyképesség megerősítése

16. az összes rendelkezésre álló pénzügyi eszköz bevetésére szólít fel annak érdekében, hogy 
a kutatási eredmények konkrétan megjelenjenek a termékekben; felhív továbbá azon kkv-
k, egyéb szereplők és vállalkozások megfelelő mértékű támogatására, amelyek a 
gyakorlatban kívánják felhasználni a kutatási eredményeket;   

17. úgy véli, hogy kiváló eszközök egész sora – közbeszerzés, adóügyi ösztönzők, egyedi 
tanúsítási és címkézési eljárások – áll rendelkezésre ahhoz, hogy a bioalapú termékek 
szilárd piacát megteremtsük, és arra szólít fel, hogy a folyamatban lévő jogalkotási 
reformok ebbe az irányba mutassanak;
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18. úgy véli, hogy alapvetően fontos a fogyasztókat a bioalapú termékeket és szolgáltatásokat 
illető választási lehetőségekről tájékoztatni; ennek kapcsán az ilyen jellegű uniós termelés 
szabványosításának kidolgozására szólít fel, mivel az eszközként szolgálhat e termékek 
előnyös pozíciójú európai piacának előmozdításához; 

19. úgy véli, hogy a mezőgazdasági alapanyagok helyi termelői és a biofinomítók közötti 
szinergia hozzájárulhat a versenyképesség növeléséhez és az elsősorban vidéki jellegű 
területek bevételeinek növeléséhez; ebből a célból egy olyan szemlélet előtérbe állítására 
szólít fel, amely tekintetbe veszi az úgynevezett biomassza-piramis egyes összetevőit, és 
– ezen értékes források kaszkádhasznosítása révén – képes a piramis felsőbb szintjeiben 
rejlő lehetőségeket kiaknázni;  

20. reményének ad hangot, hogy a kifejlesztett biológiai és biotechnológiai eljárásokat fel 
lehet használni a hulladékból és nem táplálkozási célból termesztett növényekből 
származó, biológiai alapú megújuló erőforrások, valamint egyes meglévő mezőgazdasági 
termékek felhasználása során; 

21. felhívja az Európai Bizottságot, hogy ösztönözze a biomassza elérhetővé tételét ipari célú 
felhasználásra, elkerülve azt, hogy a biomassza energiává történő átalakítását ösztönző 
eszközök piaci torzulást okozzanak, vagy csökkentsék a termelők számára hozzáférhető 
biomassza mennyiségét; 

22. úgy véli, hogy az új uniós iparpolitikai stratégiával összhangban a biogazdaság jelentősen 
hozzá tud járulni az Európát napjainkban sújtó iparleépüléssel szembeni fellépéshez, és –
a piacot serkentő és a piaci versenyt fokozó új stratégiák révén – képes lehet ezt a 
folyamatot megállítani; 

23. úgy véli, hogy az e stratégia keretében kidolgozott biogazdasági modell lehetőséget fog 
nyújtani a jelenlegi kritikák megválaszolására, és az uniós növekedésnek a gazdaság, a 
környezet és a társadalmi élet minőségének új ötvöződésén keresztül lendületet adva 
hosszú távon fenntarthatóbb és hatékonyabb termelési, fogyasztási és fejlesztési 
modelleket, illetve életstílust fog eredményezni;

24. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.



PR\925311HU.doc 7/8 PE504.164v01-00

HU

INDOKOLÁS

Általános háttér

Európának az elkövetkezendő negyven évben számos társadalmi kihívással kell majd 
szembenéznie. A világ népességének folyamatos növekedése, az élelmezési és 
energiaszükségleti igények nagyarányú megemelkedése és a természeti erőforrások 
szűkössége miatt az Uniónak a termelést és a fogyasztást illetően szemléletváltásra van 
szüksége ahhoz, hogy hatékonyan és fenntartható módon szembe tudjon nézni az újabb és 
újabb igényekkel.  

A biogazdaság jó lehetőséget nyújt e kihívásoknak való megfelelésre, mivel nem csak a jobb 
fenntarthatóságot, hanem a vidékfejlesztés támogatását, az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentését, a termelési ciklus jobb fenntarthatóságát, valamint az 
értékesítési lánc teljes terjedelmén az ipari innováció elterjedését is biztosítaná.

A biogazdasági stratégia megoldást nyújthat a fosszilis tüzelőanyagoktól való függésre, és az 
intelligens növekedés új útja lehet. Előretekintő szemléletével a biogazdaság az 
élelmezésbiztonság, a gazdasági növekedés és a foglalkoztatottság problémájára is választ 
adhat. 

Az előadó álláspontja

Az előadó örömmel üdvözli az európai biogazdaságról szóló bizottsági közleményt, valamint 
a biogazdaságra vonatkozó stratégia életbe léptetésére irányuló, a közleményben vázolt 
cselekvési tervet, és annak három összetevő elemét: a kutatás, az innováció és a képességek 
előmozdítását, a különböző politikák közötti nagyobb szinergiák megteremtését, valamint a 
piacok és a piaci verseny erősítését.

Az előadó szerint az ágazat támogatása nem más, mint Európa jövőjébe való befektetés, 
amelynek vezető szerepet kell szánni a kitűzött célok elérésében. Ennek érdekében
egyértelmű és szilárd szabályozási keretet kell alkotni, és biztosítani kell a biogazdaságban 
érintett ágazatokra – mezőgazdaság, ipar, környezetvédelem, kutatás és innováció –
vonatkozó szakpolitikák összehangolását. Az előadó egyetért azzal, hogy ösztönözni kell a 
több tudományterületet és ágazatot felölelő szemléletmódot, valamint ezzel párhuzamosan a 
tudás – az Unió területén a biogazdaság egységes fejlődését előmozdító – megosztását 
regionális, nemzeti és uniós szinten.

Az előadó úgy véli továbbá, hogy összehangolt és egységes kutatási és innovációs 
programokat kell kifejleszteni és támogatni, gondoskodni kell az ipari beruházások 
finanszírozásáról, pénzügyi eszközöket kell a rendelkezésükre bocsátani, és garantálni kell, 
hogy az elért eredményeket a társadalom és a piac a lehető legnagyobb mértékben élvezhesse. 
A technológiai infrastruktúra, a tudományos kiválóság, a bioipar és a biovállakozások 
érdemben hozzá tudnának járulni ahhoz, hogy jelentősen előre lépjünk az innováció és a 
versenyképesség fokozása, valamint az Unió nemzetközi szerepének megerősítése terén.  

Ebben az összefüggésben a partnerségek a köz- és magánszféra hozzájárulásait egyesíteni 
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képes új formái jelentékenyen hozzá tudnának járulni a stratégiai célok megvalósításához. A 
bioiparnak szentelt köz- és magánszféra közötti partnerségek létrehozása révén új projekteket 
lehetne támogatni, új termékek kifejlesztésére lehetne lehetőséget teremteni, a termékeket 
forgalmazni lehetne, és csökkenteni lehetne azt a kockázatot, hogy az előnyösebb feltételek 
miatt a tudás és az innovatív projektek Európa határain kívülre kerüljenek.

Mindezek miatt az előadó úgy véli, hogy fokozni kell e terület támogatását, és az uniós 
növekedésnek és újraiparosodásnak a gazdaság, a környezet és a társadalmi élet minőségének 
új ötvöződésén keresztül lendületet adva hosszú távon fenntarthatóbb és hatékonyabb 
termelési, fogyasztási és fejlesztési modelleket, illetve életstílust kell teremteni.


