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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Inovācijas ilgtspējīgai izaugsmei: Eiropas bioekonomika
(2012/2295(INI))

Eiropas Parlaments,

- ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Inovācijas ilgtspējīgai izaugsmei: Eiropas 
bioekonomika (COM(2012)0060)”

- ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Eiropa 2020 — Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei (COM(2010)2020)”,

- ņemot vērā 2012. gada 24. maija rezolūciju par resursu ziņā efektīvu Eiropu1,

- ņemot vērā Komisijas paziņojumu par efektīvu Eiropas stratēģiju izejvielu jomā 
(COM(2011)0025) un tā rezolūciju par šo paziņojumu2,

- ņemot vērā Apvienotās Karalistes padomes prezidentūras secinājumus 2005. gadā („Uz 
zināšanām balstīta bioekonomika Eiropā”), Vācijas padomes prezidentūras secinājumus 
2007. gadā („Ceļā uz zināšanām balstītu bioekonomiku”) un Beļģijas padomes 
prezidentūras secinājumus 2010. gadā („Uz zināšanām balstīta ekonomika Eiropā: 
sasniegumi un iespējas”),

- ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

- ņemot vērā Komisijas ziņojumu par vidi, sabiedrības veselību un pārtikas nekaitīgumu, 
kā arī Attīstības komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas un Reģionālās attīstības komitejas atzinumus 
(A7-0000/2013),

A. tā kā iedzīvotāju skaits pasaulē 2050. gadā palielināsies no 7 miljardiem līdz vairāk 
nekā 9 miljardiem, par 70 % palielinot pieprasījumu pēc pārtikas produktiem;

B. tā kā izsīkstošie dabas resursi pasaulē, pieaugošs uzsvars uz atjaunojamo izejvielu 
izmantošanu un klimata izmaiņu ietekme pasaulē mums liek efektīvi izmantot resursus;

C. tā kā inovatīva un efektīva pieeja nodrošinās ne tikai lielāku ilgtspējību, bet arī atbalstu 
lauku attīstībai, iespējamu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, ražošanas cikla 
lielāku ilgtspējību, kā arī rūpniecības inovāciju izplatīšanos visā vērtību ķēdē;

D. tā kā pāreja uz ilgtspējīgu ekonomiku ļaus konsolidēt Eiropas rūpniecības nozares 
konkurētspēju, palielināt ekonomikas izaugsmi un tādējādi veicināt darba vietu skaita 
ievērojamu paaugstināšanos,

Vispārīgas piezīmes
                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0223.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0364.
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1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu „Inovācijas ilgtspējīgai izaugsmei: Eiropas 
bioekonomika” un tajā iekļauto bioekonomikas stratēģijas īstenošanas rīcības plānu;

2. atbalsta viedokli, ka pārejas uz bioekonomiku pamatā ir ne tikai tādu resursu ražošana, 
kuriem ir maza ietekme uz vidi, bet arī to ilgtspējīga izmantošana ekoloģiskā, 
ekonomiskā un sociālā nozīmē;

3. uzskata, ka bioekonomika var palīdzēt sasniegt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus un 
konkrēti iniciatīvu „Inovāciju savienība” un „Resursu ziņā efektīva Eiropa” mērķus;

4. atbalsta Komisijas priekšlikumu izveidot darba grupu un ceļvedi uz bionozarēm, kurā 
uzsvērts atjaunojamo resursu un biotehnoloģiju ieguldījums ilgtspējīgā attīstībā;

5. uzskata, ka pāreja uz bioekonomiku ļaus Eiropai spert būtiskus soļus uz priekšu inovāciju 
un konkurētspējas jomā un stiprinās tās lomu starptautiskā mērogā;

Ieguldījumi pētniecībā, inovācijās un zināšanās

6. mudina Komisiju turpināt centienus koordinēt pētniecību un attīstību starp dalībvalstīm 
un dažādām nozarēm;

7. atbalsta tādas sistēmas izveidošanu, kas balstīta uz pastāvīgu zināšanu apmaiņu starp 
pētniecības institūtiem, uzņēmumiem, iestādēm un universitātēm, un tāda tiesiskā 
regulējuma izveidošanu, kas veicina pētniecību un tās pielietojumu;

8. uzskata, ka jāizveido multidisciplināras un starpnozaru informācijas un apmācību 
programmas, lai šīs pētniecības rezultāti tiktu ilgstoši un praktiski izmantoti un lai 
uzlabotu Eiropas patērētāju zināšanas;

9. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu piešķirt dotāciju 4,5 miljardu eiro apmērā 
pētniecības pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” un cer, ka šī dotācija būs pieejama 
visām bioekonomikas nozarēm un instrumentiem;

10. uzskata, ka biorafinēšanas rūpnīcas ir būtisks instruments, lai īstenotu pareizus pamesto 
staciju pārveidošanas procesus un atdzīvinātu krīzes skartos apgabalus, izmantojot 
inovatīvus procesus un ieguldījumus, un cer, ka šo rūpnīcu lomu turpinās novērtēt;

Lielāka saistība starp politikas jomām un lielāki iesaistīto pušu centieni

11. uzskata, ka jānodrošina starpdisciplināra un integrēta pieeja bioekonomikai un cer, ka tiks 
saskaņotas dažādas Eiropas politikas jomas, kas ietekmē dažādas bioekonomikas nozares 
(„Apvārsnis 2020”, kohēzijas politika, kopējā lauksaimniecības politika, Atjaunojamo 
energoresursu direktīva, Atkritumu pamatdirektīva, Iepakojuma direktīva, konkrēti 
pasākumi, lai uzlabotu bioatkritumu apsaimniekošanu), un izveidots vienots un stabils 
regulējums Eiropas un valstu līmenī;
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12. aicina Eiropas Komisiju izveidot finansiālā atbalsta instrumentus ieguldījumiem 
rūpniecībā bioekonomikas komercializācijas un pirmskomercializācijas posmā, 
piemēram, izmantojot struktūrfondus un Eiropas Investīciju bankas līdzekļus;

13. aicina veikt mērķtiecīgus un konkrētus pasākumus, lai samazinātu apstiprināšanas 
birokrātiskā procesa sarežģītību un ilgumu, kas sarežģī biorafinēšanas rūpnīcu attīstības 
procesus un rada risku veicināt inovatīvo un avangardisko tehnoloģiju izmantošanu ārpus 
ES;

14. atbalsta publiskā un privātā sektora partnerības izveidošanu un, cerot atrisināt problēmas, 
kas radās, iepriekš piemērojot šādu partnerību citās nozarēs, aicina Eiropas Komisiju 
piešķirt atbilstošus līdzekļus partnerības attīstības un izaugsmes finansēšanai, ar 
pārliecību, ka tas ir galvenais instruments, kas ļaus izveidot jaunas vērtību ķēdes, 
stiprinās esošās ķēdes un veicinās ieguldījumus tehnoloģijās un demonstrējumu iekārtās, 
kuras spēj īstenot tirgū pētniecības rezultātus;

15. atbalsta nepieciešamību izveidot daudzlīmeņu pieeju un aicina arvien lielāku uzmanību 
pievērst bioekonomikas reģionālajai un vietējai dimensijai; atzinīgi vērtē bioekonomikas 
platformas izveidošanu reģionu, valstu un Eiropas līmenī, kas spēs izmērīt sasniegto 
progresu šajā nozarē un ļaus veikt zināšanu un labas prakses apmaiņu, lai līdzsvarotu 
kopējo bioekonomikas attīstības līmeni ES; aicina Komisiju iesaistīt arī nozares 
speciālistus un visu saistīto nozaru speciālistus, kā arī patērētāju un iedzīvotāju 
pārstāvjus;

Tirgu un konkurētspējas stiprināšana

16. cer, ka tiks izmantoti visi pieejamie finanšu instrumenti, lai pētniecības rezultātiem būtu 
konkrēta ietekme uz tirgu; tāpat cer, ka atbilstoši tiks atbalstīti tie (MVU, uzņēmēji, 
uzņēmumi), kas vēlas praksē izmantot šīs pētniecības rezultātus;

17. uzskata, ka ir pieejams lielisku instrumentu kopums (publiskie iepirkumi, nodokļu 
atvieglojumi, sertificēšanas un īpaša marķējuma sistēmas), lai izveidotu spēcīgu 
bioloģisko produktu tirgu, un cer, ka pašreizējā regulējuma reformās tiks ievērota tā pati 
virzība;

18. uzskata, ka būtiski ir iesaistīt un informēt patērētāju par bioloģisko produktu un 
pakalpojumu izvēli; šajā saistībā cer, ka tiks izveidota šīs ražošanas standartizācija ES, 
uzskatot to par instrumentu, lai veicinātu šo produktu daudzsološo Eiropas tirgu;

19. uzskata, ka sinerģija starp lauksaimniecības izejvielu vietējiem ražotājiem un 
biorafinēšanas rūpnīcām var palīdzēt stiprināt konkurētspēju un palielināt reģionu 
ienesīgumu no lauksaimniecības; tāpēc cer, ka ir iespējams nodrošināt pieeju, kas ņem 
vērā dažādus tā sauktās „biomasas piramīdas” segmentus un paaugstināt tās līmeņus, 
veicinot plašu šā vērtīgā resursa izmantošanu;

20. cer, ka izveidotie bioloģiskie un biotehnoloģiskie procesi var tikt pielietoti to atjaunojamo 
bioloģisko resursu izmantošanā, kas iegūti no atliekām un šķirnēm, kuras nav paredzētas 
izmantošanai pārtikā, un arī esošo lauksaimniecības ķēžu sastāvdaļu izmantošanā;
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21. aicina Eiropas Komisiju veicināt tādu rīcību, kas palielina biomasas pieejamību 
rūpniecībā, nepieļaujot, ka centieni pārveidot biomasu energoresursā kropļo tirgu un 
mazina ražotāju piekļuvi biomasai;

22. uzskata, ka saskaņā ar Eiropas rūpniecības politikas jauno stratēģiju bioekonomika var 
būtiski palīdzēt mazināt pašlaik Eiropā notiekošo deindustrializācijas procesu un atjaunot 
rūpniecību, izmantojot jaunas stratēģijas, kuras stimulē tirgu un atjauno vietējās sistēmas 
konkurētspēju;

23. uzskata, ka šajā stratēģijā izveidotais bioekonomikas modelis ļaus atrisināt iespējamās 
problēmas un ilgtermiņā varēs būt ilgtspējīgāks un efektīvāks ražošanas, patēriņa, 
attīstības un dzīvesveida modelis, atjaunojot Eiropas izaugsmes procesu, pateicoties 
jaunai sintēzei starp ekonomiku, vidi un sociālo kvalitāti;

24. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Vispārīgais konteksts

Eiropai turpmāko 40 gadu laikā būs jārisina daudzas sociālas problēmas. Pastāvīgs iedzīvotāju 
skaita pieaugums pasaulē, straujais pārtikas un energoresursu pieprasījuma pieaugums un 
izsīkstošie dabas resursi pasaulē liek Eiropai pārdomāt jaunu pieeju ražošanai un patēriņam, 
kas efektīvi un ilgtspējīgi atbilstu šīm jaunajām vajadzībām.

Bioekonomika ir ievērojama iespēja, lai reaģētu uz šīm problēmām, nodrošinot ne tikai 
lielāku ilgtspējību, bet arī atbalstu lauku attīstībai, siltumnīcefekta gāzu emisiju iespējamu 
samazināšanu, ražošanas cikla lielāku ilgtspējību un rūpniecības inovāciju izplatīšanos visā 
vērtību ķēdē.

Bioekonomikas stratēģija var būt risinājums atkarībai no fosilā kurināmā un ceļš uz gudru 
izaugsmi. Nākotnē tā varēs veicināt arī pārtikas nekaitīgumu, ekonomikas izaugsmi un darba 
vietu skaita palielināšanos.

Referenta nostāja

Referents atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par Eiropas bioekonomiku un atbalsta tajā 
iekļauto bioekonomikas stratēģijas īstenošanas rīcības plānu un tā iedalījumu trijās savstarpēji 
saistītās daļās: pētniecības, inovāciju un zināšanu veicināšana, lielāka sinerģija starp dažādām 
politikas jomām un tirgu un konkurētspējas stiprināšana.

Referents uzskata, ka atbalsts šai nozarei ir ieguldījums nākotnē un Eiropa var būt un tai ir 
jābūt ceļvedim, lai sasniegtu šo mērķi. Lai to veicinātu, jāizveido skaidra un stabila 
regulējuma pamats un jānodrošina lauksaimniecības, rūpniecības, vides un pētniecības un 
attīstības politikas saskaņošana, jo šīs politikas jomas ir saistītas ar bioekonomikas nozari. 
Referents atbalsta nepieciešamību veicināt starpdisciplināru un starpnozaru pieeju, vienlaicīgi 
nodrošinot zināšanu apmaiņu reģionu, valstu un Eiropas līmenī, lai veicinātu kopējā 
bioekonomikas attīstības līmeņa līdzsvarošanu ES.

Referents uzskata, ka jānodrošina un jāizveido saskaņotas pētniecības un inovāciju 
programmas, jāizveido atbalsta instrumenti ieguldījumiem rūpniecībā, jāsadala finanšu 
līdzekļi un jānodrošina, lai sasniegtie rezultāti maksimāli ietekmētu sabiedrību un tirgu. 
Tehnoloģiju infrastruktūras, zinātniskie atklājumi, iekārtas un bionozares — tas viss var reāli 
palīdzēt spert nozīmīgus soļus uz priekšu inovāciju un konkurētspējas jomā un stiprināt 
Eiropas lomu starptautiskā mērogā.

Šajā saistībā arī jaunās partnerības formas, kas var piesaistīt gan publiskās, gan privātās 
iestādes, var ievērojami veicināt šīs stratēģijas attīstību. Publiskā un privātā sektora 
partnerības izveidošana bionozarēs varētu atbalstīt jaunos projektus, ļaut izveidot jaunus 
produktus un izveidot efektīvu pamatu to laišanai tirgū, ierobežojot risku, ka izdevīgāki 
nosacījumi varētu veicināt zināšanu un inovatīvu projektu noplūdi ārpus Eiropas.
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Visu šo iemeslu dēļ referents uzskata, ka arvien lielākas pūles jāvelta, lai veicinātu lielāku 
progresu šajā jomā, izveidojot ilgtspējīgākus un efektīvākus ražošanas, patēriņa, attīstības un 
dzīvesveida modeļus, arī pateicoties jaunai sintēzei starp ekonomiku, vidi un sociālo kvalitāti, 
un atjaunojot Eiropas izaugsmes un reindustrializācijas procesu.


