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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o inovacijah za trajnostno rast: biogospodarstvo za Evropo
(2012/2295(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Inovacije za trajnostno rast: 
biogospodarstvo za Evropo“ (COM(2012)0060),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „EU 2020: evropska strategija za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (COM(2010)2020),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. maja 2012 o Evropi, gospodarni z viri1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Reševanje izzivov na blagovnih borzah 
in na področju surovin“ (COM(2011)0025) in svoje resolucije o tem sporočilu2,

– ob upoštevanju sklepov britanskega predsedstva Sveta iz leta 2005 („Na znanju temelječe 
evropsko biogospodarstvo“), nemškega predsedstva Sveta iz leta 2007 („Na poti k na 
znanju temelječemu biogospodarstvu“) in belgijskega predsedstva Sveta iz leta 2010 
(„Na znanju temelječe evropsko biogospodarstvo: dosežki in izzivi“),

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj 
Odbora za razvoj, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za zaposlovanje 
in socialne zadeve ter Odbora za regionalni razvoj (A7-0000/2013), 

A. ker se bo število svetovnega prebivalstva do leta 2050 s 7 milijard povečalo na več kot 
9 milijard, kar bo privedlo do 70-odstotnega povečanja povpraševanja po hrani;

B. ker si je treba zaradi pomanjkanja naravnih rezerv po svetu, povečanja pritiskov na 
obnovljive surovine in globalnih učinkov podnebnih sprememb prizadevati za 
gospodarno rabo virov; 

C. ker inovativen in učinkovit pristop ne bo zagotovil le večje trajnosti, ampak bo nudil 
tudi podporo razvoju podeželja, prispeval k morebitnemu zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov in k večji trajnosti proizvodnje, zagotovil pa bo tudi razširjanje 
industrijskih inovacij skozi celotno vrednostno verigo;

D. ker bo prehod v trajnostno gospodarstvo omogočil krepitev konkurenčnosti evropskega 
industrijskega sektorja in povečanje gospodarske rasti ter tako prispeval k spodbujanju 
znatnega povečanja zaposlovanja v Evropi;

Splošne ugotovitve
                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0223.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0364.
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1. pozdravlja sporočilo Komisije z naslovom „Inovacije za trajnostno rast: biogospodarstvo 
za Evropo“ in akcijski načrt za udejanjanje biogospodarstva za Evropo, ki ga ta vsebuje; 

2. se strinja, da prehod v biogospodarstvo ne sme temeljiti le na izkoriščanju virov z 
majhnim vplivom na okolje, ampak tudi na njihovi trajnostni rabi, ki upošteva okoljske, 
gospodarske in socialne vidike;

3. meni, da biogospodarstvo lahko prispeva k doseganju ciljev strategije Evropa 2020, zlasti 
pa njenih pobud Unija inovacij in Evropa, gospodarna z viri; 

4. podpira predlog Komisije glede vzpostavitve projektne skupine in časovnega načrta za 
biotehnološke industrije, v katerem bo opredelila prispevek obnovljivih virov in 
biotehnologij k trajnostnemu razvoju;

5. meni, da bo prehod v biogospodarstvo Evropi omogočil, da bo dosegla pomemben 
napredek na področju inovacij in konkurenčnosti, in okrepil njeno vlogo na mednarodni 
ravni;

Investicije v raziskave, inovacije in spretnosti

6. spodbuja Komisijo, naj si še naprej prizadeva za usklajevanje na področju raziskav in 
razvoja, ki presega meje držav članic in razmejitve med različnimi sektorji;

7. podpira vzpostavitev sistema, ki bo temeljil na nenehni izmenjavi znanja med 
raziskovalnimi inštituti, podjetji, ustanovami in univerzami, in opredelitev zakonodajnega 
okvira, ki bo spodbujal raziskave in uporabo njihovih rezultatov; 

8. meni, da je treba oblikovati multidisciplinarne in medsektorske programe obveščanja in 
usposabljanja, da bi zagotovili stalno in praktično uporabo rezultatov tovrstnih raziskav 
in večjo obveščenost evropskih potrošnikov;

9. pozdravlja predlog Komisije glede dodelitve sredstev v višini 4,5 milijarde EUR v 
okvirnem programu za raziskave „Obzorje 2020“ in upa, da bodo ta sredstva na voljo 
vsem sektorjem in instrumentom na področju biogospodarstva; 

10. meni, da biorafinerije predstavljajo temeljno orodje, ki s pomočjo inovativnih postopkov 
in naložb omogoča izvajanje vzornih procesov za obnovo opuščenih obratov in oživljanje 
področij, ki so se znašla v krizi, in upa, da bo ta pristop imel prednost tudi v prihodnje;

Okrepljeno vzajemno delovanje politik in vključevanje zainteresiranih strani

11. meni, da je treba zagotoviti interdisciplinaren in povezan pristop k biogospodarstvu, in 
poziva k uskladitvi različnih evropskih politik, ki obravnavajo številne sektorje (Obzorje 
2020, kohezijska politika, skupna kmetijska politika, direktiva o obnovljivih virih 
energije, okvirna direktiva o odpadkih, direktiva o embalaži, posebni ukrepi na področju 
bioloških odpadkov), in k vzpostavitvi enotnega in stabilnega zakonodajnega okvira na 
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evropski in nacionalni ravni;

12. poziva Evropsko komisijo, naj vzpostavi instrumente za finančno podporo za 
komercialne in predkomercialne naložbe v industrije na področju biogospodarstva, na 
primer z uporabo strukturnih skladov ali sredstev Evropske investicijske banke;

13. zahteva sprejetje konkretnih ukrepov, namenjenih zmanjšanju zapletenosti in 
dolgotrajnosti birokratskih postopkov za pridobivanje dovoljenj, zaradi katerih je razvoj 
biorafinerij zapleten in ki bi lahko privedli do odtekanja inovativnih in naprednih 
tehnologij iz Evropske unije;

14. soglaša z uporabo javno-zasebnih partnerstev in v želji, da bodo ta presegla težave, ki so 
se pojavljale med njihovim izvajanjem v drugih sektorjih, poziva Evropsko komisijo, naj 
zagotovi ustrezne vire za financiranje njihovega razvoja in rasti, saj je prepričan, da gre 
za pristop, ki je bistvenega pomena za ustvarjanje novih vrednostnih verig, krepitev 
obstoječih verig in za spodbujanje naložb v tehnologije in demonstracijske obrate, ki 
bodo rezultate raziskav lahko uveljavili na trgu; 

15. se strinja s potrebo po oblikovanju pristopa na več ravneh in poziva k namenjanju vedno 
večje pozornosti regionalni in lokalni razsežnosti biogospodarstva; pozdravlja 
oblikovanje odborov za biogospodarstvo na regionalni, nacionalni in evropski ravni, ki 
bodo lahko merili napredek, dosežen v tem sektorju, in omogočili takšno izmenjavo 
znanja in izkušenj ter najboljših praks, ki bo spodbudila uravnoteženo raven razvoja 
biogospodarstva na celotnem ozemlju Evropske unije; poziva Komisijo, naj vzpostavi 
tudi sodelovanje s strokovnjaki s tega področja in iz vseh ostalih zainteresiranih strok ter 
s predstavniki potrošnikov in državljanov;

Razvoj trgov in povečanje konkurenčnosti

16. poziva k uporabi vseh razpoložljivih finančnih instrumentov, da bi omogočili 
preoblikovanje rezultatov raziskav v konkretne učinke na trgu; poziva tudi k 
zagotavljanju ustrezne podpore vsem tistim subjektom (malim in srednjim podjetjem, 
nosilcem dejavnosti, podjetjem), ki nameravajo rezultate tovrstnih raziskav uporabiti v 
praksi;  

17. meni, da obstaja cela vrsta odličnih instrumentov (javna naročila, davčne spodbude, 
programi potrjevanja in posebnega označevanja), ki lahko ustvarijo močan trg za 
bioproizvode, in upa, da bodo reforme obstoječe zakonodaje potekale v tej smeri;

18. meni, da je vključevanje in obveščanje potrošnikov o izbiri bioproizvodov in storitev 
temeljnega pomena; v tem smislu poziva k razvoju standardizirane proizvodnje v 
Evropski uniji, saj meni, da ta lahko prispeva k spodbujanju evropskega trga tovrstnih 
proizvodov, ki bo koristil vsem; 

19. meni, da bi sinergija med lokalnimi proizvajalci kmetijskih surovin in biorafinerijami 
lahko prispevala h krepitvi konkurenčnosti in k povečanju donosnosti podeželskih regij; 
zato upa, da bo mogoče oblikovati pristop, ki bo upošteval različne segmente t.i. 
„piramide biomase“, prispeval h krepitvi njenih najvišjih ravni in tako spodbudil 



PE504.164v01-00 6/8 PR\925311SL.doc

SL

kaskadno uporabo tega dragocenega vira; 

20. upa, da bo razvite biološke in biotehnološke procese mogoče uporabiti v okviru 
izkoriščanja bioloških obnovljivih virov, ki se pridobivajo iz odpadkov in posevkov, ki 
niso namenjeni prehrani, pa tudi v okviru rabe v posameznih delih obstoječih kmetijsko-
predelovalnih verig; 

21. poziva Evropsko komisijo, naj spodbuja ukrepe za povečanje razpoložljivosti biomase za 
industrijske namene, pri tem pa zagotovi, da spodbude za pretvarjanje biomase v energijo 
ne bodo ustvarjale motenj na trgu in zmanjšale njene razpoložljivosti za proizvajalce; 

22. meni, da bi biogospodarstvo glede na usmeritve nove strategije za evropsko industrijsko 
politiko lahko pomembno prispevalo k preprečevanju procesa deindustrializacije, ki 
danes pesti Evropo, in k preobratu tega trenda z novimi strategijami, ki bodo na 
posameznih ozemljih spodbudile trg in ponovno vzpostavile konkurenčnost; 

23. meni, da bo model biogospodarstva, oblikovan v okviru te strategije, omogočil odpravo 
težav, ki so se pojavljale v zvezi s tem, in da bo v daljšem časovnem obdobju lahko 
vzpostavil bolj trajnostne in učinkovitejše vzorce proizvodnje, porabe, razvoja in načinov 
življenja in s pomočjo novih povezav med področji gospodarstva, okolja in kakovosti 
družbenega življenja ponovno spodbudil rast evropskega gospodarstva;

24. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Splošno ozadje

Evropa se bo morala v prihodnjih štiridesetih letih soočiti z mnogimi družbenimi izzivi. 
Zaradi nenehnega povečevanja svetovnega prebivalstva, hitre rasti povpraševanja po hrani in 
energiji ter pomanjkanja naravnih virov na svetovni ravni bo Evropa morala razmisliti o 
oblikovanju novega pristopa na področju proizvodnje in porabe, da bi lahko na učinkovit in 
trajnosten način zadostila tem novim potrebam. 

Biogospodarstvo predstavlja pomembno priložnost za spopadanje s temi izzivi, saj poleg 
večje trajnosti zagotavlja tudi podporo razvoju podeželja, prispeva k morebitnemu zmanjšanju 
emisij toplogrednih plinov in k večji trajnosti proizvodnje ter zagotavlja razširjanje 
industrijskih inovacij skozi celotno vrednostno verigo.

Strategija za biogospodarstvo lahko predstavlja rešitev za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih 
goriv in tlakuje pot pametni rasti. V prihodnje pa lahko prispeva tudi k reševanju vprašanj, 
povezanih z zanesljivo preskrbo s hrano, gospodarsko rastjo in povečevanjem zaposlovanja.

Stališče poročevalca

Poročevalec pozdravlja sporočilo Komisije o biogospodarstvu za Evropo in se strinja z 
akcijskim načrtom za udejanjanje biogospodarstva za Evropo, ki ga ta vsebuje, in z njegovo 
razdelitvijo na tri dopolnjujoče se dele: spodbujanje raziskav, inovacij in spretnosti, večja 
sinergija med različnimi politikami ter razvoj trgov in povečanje konkurenčnosti.

Poročevalec meni, da izražanje podpore temu sektorju pomeni vlaganje v prihodnost in da 
Evropa lahko ima in bi morala imeti vodilno vlogo pri doseganju tega cilja. Da bi ta sektor 
spodbudili, pa je treba postaviti temelje za jasen in stabilen zakonodajni okvir in zagotoviti 
usklajenost politik na področju kmetijstva, industrije, okolja, raziskav in inovacij, ki so 
povezane s sektorji biogospodarstva. Poročevalec se strinja, da je treba spodbujati 
interdisciplinaren in medsektorski pristop, obenem pa zagotavljati izmenjavo znanja na 
regionalni, nacionalni in evropski ravni, da bi prispevali k enotnemu razvoju biogospodarstva 
na celotnem ozemlju Evropske unije.

Poročevalec tudi meni, da je treba zagotoviti in oblikovati usklajene in dosledne programe za 
raziskave in inovacije, predvideti instrumente za podpiranje naložb industrije, uporabiti 
finančna sredstva in zagotoviti, da bodo pridobljeni rezultati imeli največje možne učinke na 
družbo in trg. Tehnološke infrastrukture, znanstvena odločnost, obrati in biotehnološke 
industrije lahko dejansko prispevajo k doseganju napredka na področju inovacij in 
konkurenčnosti in okrepijo vlogo Evrope na mednarodni ravni.

S tega vidika lahko tudi nove oblike partnerstva, ki bodo združevale skupne prispevke javnih 
in zasebnih organov, znatno pripomorejo k razvoju te strategije. Z vzpostavitvijo javno-
zasebnih partnerstev na področju biotehnoloških industrij bo namreč mogoče podpirati nove 
projekte, razvijati nove proizvode in uresničevati njihov dejanski prenos na trg, kar je 
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temeljnega pomena, vendar je treba obenem zajeziti tveganje, da bi ugodnejši pogoji 
spodbudili odtekanje znanstvene odličnosti in inovativnih projektov iz Evrope.

Zaradi vseh navedenih razlogov poročevalec meni, da bi si bilo treba vedno bolj prizadevati 
za zagotavljanje podpore nadaljnjemu napredku na tem področju, in sicer z vzpostavljanjem 
bolj trajnostnih in učinkovitejših vzorcev proizvodnje, porabe, razvoja in načinov življenja ter 
tako – tudi s pomočjo novih povezav med gospodarstvom, okoljem in kakovostjo družbenega 
življenja – znova spodbuditi rast gospodarstva in ponovno industrializacijo Evrope.


