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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et tuleks meenutada, et biomajandus on siseturul oluline sektor, mis pakub 
täiendavaid väärtusi jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime osas ning aitab vähendada 
sõltuvust impordist nii energia kui ka tooraine osas;

1. usub, et kooskõlastamise puudumine on piiranud sünergia kasutamist ja mastaabisäästu 
liidu biomajanduse valdkonnas; rõhutab, et liit võib lisada väärtust, julgustades ja 
lihtsustades koostööd võrgustike ja rahastamisprogrammide kaudu; on siiski seisukohal, et 
see ei nõua ülevalt-alla lähenemisviisi, kuna biomajandus areneb integreeritud 
lähenemisviisi kaudu kõikidel tasanditel, nii kohalikul, liikmesriikide kui ka liidu tasandil;

2. tunneb sellega seoses heameelt komisjoni hiljutise teate üle biomajanduse vaatluspunkti 
loomise kohta, et kaardistada piirkondlikku, riiklikku ja ELi poliitikat selles valdkonnas, 
samuti üleskutse üle ekspertidele ühineda Euroopa biomajanduse eksperdirühmaga;

3. on seisukohal, et liidu tasandil tuleb arendada suuremat sünergiat ja täiendavust teiste 
poliitikavaldkondade ja programmidega, eeskätt programmiga "Horisont 2020" ja ühise 
põllumajanduspoliitikaga;

4. tunneb heameelt kavatsuse üle kaotada lõhe teadusuuringute ja innovatsiooni vahel 
programmis „Horisont 2020“ ning vähendada interdistsiplinaarsete teadusuuringute ja 
ühisprogrammide takistusi, arvestades, kui mitmekesised on biomajanduse lõpptooted, st 
energia- ja tööstustooted;

5. on seisukohal, et bioenergia allikate edukuseks pikemas perspektiivis peavad need olema 
nii hinna kui ka kvaliteedi poolest tavalistel turutingimustel konkurentsivõimelised; kiidab 
heaks liidu biokütuste alaste õigusaktide käimasoleva läbivaatamise, tagamaks, et 
eesmärkide seadmisel ja arvutamisel võetaks arvesse maakasutuse kaudse muutusega 
seonduvaid kasvuhoonegaaside heiteid;

6. kutsub tööstust üles edendama biomajanduse arengut liidu ja nõuab seepärast 
ettevõtjasõbralikuma keskkonna loomist niisuguste meetmete abil nagu turulejõudmise aja 
vähendamine, teadusuuringute ja innovatsiooni poliitika viimine vastavusse konkreetsete 
sektorite vajadustega, juurdepääsu parandamine riskikapitalile, eeskätt VKEde jaoks, ning 
ettevõtluse julgustamine sektoris; 

7. on seisukohal, et riigi rahandusel on täita oluline roll erasektorist pärit kapitali 
suurendamisel, et toetada biotehnoloogia sektori turustusvõimet.


