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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl inovacijų vardan tvaraus augimo. Bioekonomika Europai
(2012/2295(INI))

Europos Parlamentas,

- atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Inovacijos vardan tvaraus augimo. 
Bioekonomika Europai“ (COM(2012) 0060),

- atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020),

- atsižvelgdamas į savo 2012 m. gegužės 24 d. rezoliuciją dėl efektyviai išteklius 
naudojančios Europos1,

- atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl veiksmingos Europos žaliavų strategijos 
(„Dėl uždavinių, susijusių su biržos prekių rinkomis ir žaliavomis, sprendimo“, 
(COM(2011) 0025)) ir į savo rezoliuciją dėl šio komunikato2,

- atsižvelgdamas į Jungtinės Karalystės pirmininkavimo Tarybai 2005 m. išvadas (The 
Knowledge-Based Bio-Economy in Europe), Vokietijos pirmininkavimo Tarybai 2007 m. 
išvadas (En route to the Knowledge based Bio-Economy) ir Belgijos pirmininkavimo 
Tarybai 2010 m. išvadas (The Knowledge Based Economy in Europe: achievements and 
challenges),

- atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

- atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Vystymosi komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Užimtumo ir 
socialinių reikalų komiteto bei Regioninės plėtros komiteto nuomones (A7-0000/2013), 

A. kadangi iki 2050 m. gyventojų skaičius pasaulyje nuo 7 mlrd. išaugs iki daugiau kaip 9 
mlrd., o maisto produktų paklausa padidės 70 proc.;

B. kadangi, pasaulyje mažėjant gamtos išteklių, didėja poreikis naudoti atsinaujinančiąsias 
žaliavas, o dėl visuotinio klimato kaitos poveikio tenka efektyviai naudoti išteklius;

C. kadangi, taikant naujovišką ir veiksmingą požiūrį, užtikrinamas ne tik didesnis 
tvarumas, bet ir parama kaimo plėtrai, galima sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamų dujų kiekį, užtikrinti darnesnį gamybos ciklą bei skleisti pramonės inovacijas 
visoje vertės kūrimo grandinėje;

D. kadangi, pereinant prie tvarios ekonomikos, bus galima sustiprinti Europos pramonės 
sektoriaus konkurencingumą, paspartinti ekonomikos augimą, taigi ir pagelbėti gerokai 
padidinti užimtumo lygį Europoje;

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0223.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0364.
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Bendrosios pastabos

1. palankiai vertina Komisijos komunikatą „Inovacijos vardan tvaraus augimo. 
Bioekonomika Europai“ ir jame išdėstytą bioekonomikos strategijos veiksmų planą; 

2. pritaria minčiai, kad perėjimas prie bioekonomikos turėtų būti grindžiamas ne tik nedidelį 
poveikį aplinkai darančia biologinių išteklių gamyba, bet ir ekologijos, ekonomikos bei 
socialiniu požiūriu tvariu jų naudojimu;

3. laikosi nuomonės, kad bioekonomika galėtų padėti siekti strategijos „Europa 2020“ ir 
konkrečiai iniciatyvų „Inovacijų sąjunga“ ir „Tausiai išteklius naudojanti Europa“ tikslų; 

4. remia Europos Komisijos pasiūlymą sukurti darbo grupę dėl biotechnologijomis 
grindžiamų pramonės sektorių ir veiksmų planą, kuriame būtų išdėstytas neabejotinas 
atsinaujinančiųjų išteklių ir biotechnologijų indėlis į tvarų vystymąsi;

5. mano, kad perėjimas prie bioekonomikos padės Europai žengti didelius žingsnius į priekį 
inovacijų bei konkurencingumo srityje ir sustiprins jos vaidmenį tarptautinėje arenoje;

Investicijos į mokslinius tyrimus, inovacijas ir įgūdžius

6. ragina Europos Komisiją toliau dėti pastangas koordinuoti valstybių narių sienas ir įvairių 
pramonės sektorių ribas peržengiančius mokslinius tyrimus bei plėtrą;

7. remia nuolatinio keitimosi žiniomis tarp mokslinio tyrimo institutų, įmonių, įstaigų ir 
universitetų sistemos bei reglamentavimo sistemos, kuri sudarytų palankias sąlygas 
moksliniams tyrimams ir jų pritaikymui, kūrimą; 

8. mano, jog siekiant, kad šių tyrimų rezultatai įgytų nuolatinį ir praktinį pobūdį, o ES 
vartotojai taptų sąmoningesni, būtina kurti daugiadisciplinio ir tarpsektorinio 
informavimo bei profesinio mokymo programas;

9. palankiai priima Komisijos pasiūlymą 4,5 mlrd. eurų skirti bendrajai mokslinių tyrimų 
programai „Horizontas 2020“ ir tikisi, kad ši subsidija bus naudojama visiems 
bioekonomikos sektoriams ir priemonėms finansuoti; 

10. laikosi nuomonės, kad biorafinavimo įmonės yra pagrindinė priemonė diegiant inovacijų 
procesus, skatinant investicijas į sveikintinus nebenaudojamų įrenginių pertvarkos 
procesus ir atgaivinant krizės paveiktas teritorijas, taip pat tikisi, kad ir toliau bus 
palaikomas šis jų vaidmuo;

Intensyvesnė politikos krypčių sąveika ir suinteresuotųjų šalių įsitraukimas

11. mano, kad būtina užtikrinti integruotą tarpdisciplininį požiūrį į bioekonomiką, ir tikisi, 
kad bus suderintos skirtingos ES politikos sritys, susijusios su įvairiais sektoriais 
(programa „Horizontas 2020“, sanglaudos politika, bendra žemės ūkio politika, direktyva 
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dėl atsinaujinančiųjų išteklių energijos, atliekų direktyva, pakuočių direktyva, specialios 
nuostatos dėl biologinių atliekų), bei nustatytos vienodos ir stabilios ES ir nacionalinio 
lygmenų reglamentavimo sąlygas;

12. ragina Europos Komisiją kurti finansinės paramos komerciniam ir ikikomerciniam 
pramoniniam investavimui į bioekonomiką priemones, pvz., panaudojant ES struktūrinius 
fondus ir Europos investicijų banko lėšas;

13. prašo įgyvendinti konkrečius tikslinius veiksmus siekiant supaprastinti ir sutrumpinti 
biurokratines leidimų išdavimo procedūras, dėl kurių biorafinavimo įmonių plėtros 
procesai tampa sudėtingi ir gali būti paskatintas naujoviškų bei pažangių technologijų 
iškėlimas už ES ribų;

14. pritaria viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės modeliui ir, tikėdamasis, kad bus 
išspręstos taikant šią partnerystę kituose sektoriuose iškilusios problemos, ragina Europos 
Komisiją skirti pakankamai lėšų partnerystės plėtrai ir tvirtumui finansuoti; yra įsitikinęs, 
kad tai – svarbi priemonė, galinti padėti kurti naujas vertės grandines, sustiprinti esamas 
grandines ir sudaryti palankias sąlygas investuoti į technologijas ir demonstracinius 
įrenginius, kurie padėtų mokslinių tyrimų rezultatus perkelti į rinką; 

15. pritaria, kad būtinas daugiapakopis požiūris, ir prašo bioekonomikai skirti vis daugiau 
dėmesio regionų bei vietos lygmenimis; palankiai vertina regionų, nacionalinio ir ES 
lygmenų bioekonomikos forumų kūrimą, nes pasitelkiant juos bus galima įvertinti 
sektoriuje pasiektą pažangą ir keistis praktine patirtimi bei geriausia praktika siekiant 
sudaryti palankias sąlygas suvienodinti bioekonomikos vystymąsi ES teritorijoje; taip pat 
prašo Europos Komisijos įtraukti į šią veiklą sektoriaus ir visų susijusių sričių ekspertus, 
vartotojų bei piliečių atstovus;

Rinkų ir konkurencingumo stiprinimas

16. tikisi, jog bus panaudotos visos turimos finansinės priemonės, kad mokslinių tyrimų 
rezultatais būtų galima daryti konkretų poveikį rinkai; taip pat tikisi tinkamos paramos 
tiems subjektams (MVĮ, ūkio subjektams, įmonėms), kurie ketina įgyvendinti šių tyrimų 
rezultatus;  

17. mano, kad esama išties puikių priemonių (viešieji pirkimai, mokesčių lengvatos, 
sertifikavimo ir specialaus ženklinimo sistemos), kurias pasitelkus būtų galima sukurti 
tvirtą biotechnologinių produktų rinką, ir ragina, kad, atliekant dabartinių teisės aktų 
reformą, būtų einama ta kryptimi;

18. laikosi nuomonės, kad svarbiausia įtraukti vartotojus ir suteikti jiems žinių apie 
biotechnologinių produktų ir paslaugų pasirinkimą; todėl pageidauja, kad būtų rengiami 
tokių gaminių ES standartai, nes standartizavimą laiko priemone, skirta Europai 
naudingos šių produktų rinkos formavimuisi skatinti; 

19. laikosi nuomonės, kad vietos žemės ūkio žaliavų gamintojų ir biorafinavimo įmonių 
sąveika gali prisidėti stiprinant žemės ūkio regionų konkurencingumą ir didinant jų 
finansinį pajėgumą; taigi šiuo tikslu tikisi, kad bus užtikrintas požiūris, kuriuo būtų 
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atsižvelgiama į įvairius vadinamosios biomasės piramidės segmentus, kad pasiseks 
sustiprinti aukščiausius jos lygmenis ir kaskados principu pradėti intensyvų šio vertingo 
ištekliaus naudojimą; 

20. tikisi, kad išplėtoti biologiniai ir biotechnologiniai procesai bus pritaikyti pasinaudojant iš 
atliekų ir nemaistinių kultūrų gaunamais atsinaujinančiais biologiniais ištekliais, taip pat 
esamomis žemės ūkio grandinės sudedamosiomis dalimis; 

21. ragina Europos Komisiją paskatinti veiksmus, kuriais būtų siekiama plačiau naudoti 
biomasę pramonės tikslais, stengiantis, kad biomasės naudojimo energijos gamybai 
paskatos neiškreiptų rinkos ir nesumažintų jos prieinamumo gamintojams; 

22. mano, jog, remiantis naujosios ES pramonės politikos strategijos nuostatomis, 
bioekonomika galėtų tapti svarbiu indėliu stabdant šiuo metu Europą apėmusį 
deindustrializavimo procesą ir priverčiant jį pasukti priešinga kryptimi, tuo tikslu taikant 
naujas rinkos skatinimo bei teritorinės sistemos konkurencingumo atgaivinimo 
strategijas; 

23. mano, kad, taikant šią strategiją, išplėtotas bioekonomikos modelis padės išspręsti 
svarbias problemas, o per ilgąjį laikotarpį – sukurti tvaresnių ir veiksmingesnių gamybos, 
vartojimo, vystymosi ir gyvenimo būdo modelių, taip pat pasinaudojant nauja 
ekonomikos, aplinkos ir visuomenės gyvenimo kokybės sąveika, vėl suaktyvinti 
ekonominio augimo procesą Europoje;

24. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Bendrosios aplinkybės

Per būsimus keturiasdešimt metų Europai teks spręsti daug socialinių uždavinių. Nuolat 
didėjant pasaulio gyventojų skaičiui, sparčiai didėjant maisto produktų bei energijos išteklių 
paklausai, pasaulyje mažėjant gamtos išteklių, Europai tenka imtis svarstyti naują požiūrį į 
gamybą bei vartojimą, kad veiksmingai ir tausiai būtų prisitaikyta prie šių naujų reikalavimų. 

Bioekonomika suteikia didelių galimybių išspręsti šiuos uždavinius, ne tik užtikrinant didesnį 
tvarumą, bet ir paremiant kaimo plėtrą, galimai sumažinant šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamų dujų kiekį, užtikrinant darnesnį gamybos ciklą bei skleidžiant pramonės inovacijas 
visoje vertės kūrimo grandinėje.

Bioekonomikos strategija gali padėti išspręsti priklausomybės nuo iškastinio kuro problemą ir 
atverti kelią į pažangų augimą. Žvelgiant į ateitį, ji taip pat gali tapti atsaku į apsirūpinimo 
maistu, ekonomikos augimo ir užimtumo lygio kėlimo klausimus.

Pranešėjo pozicija

Pranešėjas palankiai vertina Komisijos komunikatą dėl bioekonomikos Europai, pritaria jame 
pateikiamam strategijos įgyvendinimo veiksmų planui ir jo skyrimui į tris papildomas dalis: 
mokslinių tyrimų, inovacijų ir įgūdžių skatinimo, didesnės skirtingų politikos krypčių 
sąveikos bei rinkų ir konkurencingumo stiprinimo.

Pranešėjo požiūriu parama šiam sektoriui yra investicija į ateitį, o Europa gali ir turi atlikti 
svarbiausią vaidmenį siekiant šio tikslo. Siekiant paskatinti paramą, būtina sukurti aiškią ir 
stabilią teisės aktų bazę bei užtikrinti su bioekonomikos sektoriais susijusių žemės ūkio, 
pramonės, aplinkos, mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos krypčių derinimą. Pranešėjas 
pritaria, kad būtina skatinti tarpdisciplininį ir tarpsektorinį požiūrį, drauge užtikrinant 
keitimąsi žiniomis regionų, nacionaliniu ir Europos lygmenimis, kad būtų palaikomas 
vienodas bioekonomikos vystymasis ES teritorijoje.

Pranešėjo nuomone, dar reikia užtikrinti ir parengti koordinuotas bei darnias mokslinių tyrimų 
ir inovacijų programas, numatyti paramos investicijoms į pramonę priemones, skirti lėšų ir 
užtikrinti, kad pasiekti rezultatai padarytų kuo didžiausią poveikį visuomenei bei rinkai. 
Technologijų infrastruktūra, mokslinė kompetencija, įrenginiai ir biotechnologijomis pagrįsti 
pramonės sektoriai – visa tai tikrai gali padėti žengti didelius žingsnius į priekį inovacijų 
diegimo, konkurencingumo ir Europos vaidmens stiprinimo tarptautiniu mastu srityje.

Tokiomis aplinkybėmis, pasitelkiant naujų formų bendradarbiavimą bei bendrą viešojo ir 
privačiojo sektorių subjektų indėlį, galima stipriai prisidėti prie šios strategijos plėtojimo. 
Kuriant biotechnologijomis grindžiamų pramonės sektorių plėtrai skirtą viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystę, būtų galima paremti naujus projektus, padėti kurti naujus produktus ir iš 
tiesų perkelti juos į rinką, sumažinant pavojų, kad palankesnės sąlygos išorėje paskatins 
kompetentingų specialistų migraciją ir inovacijų projektų perkėlimą iš Europos.
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Dėl visų šių priežasčių pranešėjas mano, kad reikėtų kuo daugiau pastangų skirti tolesnei 
pažangai šia kryptimi, siekiant sukurti tvaresnių ir veiksmingesnių gamybos, vartojimo, 
vystymosi bei gyvenimo būdo modelių, taip pat – pasinaudojant nauja ekonomikos, aplinkos 
ir visuomenės gyvenimo kokybės sąveika – vėl suaktyvinti ekonominio augimo procesą 
Europoje.


