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Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. muistuttaa, että biotalous on tärkeä ala sisämarkkinoilla ja että se tarjoaa kestävyyteen ja 
kilpailukykyyn liittyviä lisähyötyjä sekä vähentää riippuvuutta niin energian kuin raaka-
aineidenkin tuonnista;

1. katsoo, että koordinaation puute on rajoittanut synergian ja mittakaavaetujen 
hyödyntämistä biotalouden alalla Euroopan unionissa; korostaa, että unioni voi saada 
lisäarvoa kannustamalla verkostojen ja rahoitusohjelmien kautta tehtävään yhteistyöhön ja 
helpottamalla tällaista yhteistyötä; katsoo kuitenkin, että tähän ei tarvita ylhäältä alaspäin 
suuntautuvaa lähestymistapaa, koska biotalous kehittyy kaikkien tasojen – paikallistason, 
jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin – yhtenäisen lähestymistavan avulla;

2. on tämän vuoksi tyytyväinen komission äskettäiseen ilmoitukseen, jonka mukaan 
perustetaan biotalouden observatorio kartoittamaan kyseistä alaa koskevia alueellisia, 
kansallisia ja EU-tason toimintalinjoja, sekä komission asiantuntijoille esittämään kutsuun 
liittyä Euroopan biotalouspaneeliin;

3. katsoo, että EU-tasolla on kehitettävä vahvempaa synergiaa ja täydentävyyttä muiden 
politiikan alojen ja ohjelmien, erityisesti Horisontti 2020 -puiteohjelman ja yhteisen 
maatalouspolitiikan, kanssa;

4. on tyytyväinen aikomukseen kuroa kiinni tutkimuksen ja innovoinnin välinen ero 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa sekä poistaa esteitä, jotka hankaloittavat tieteidenvälistä 
tutkimusta ja yhteisiä ohjelmia, koska biotaloudella on paljon erilaisia lopputuotteita, 
kuten energia ja teollisuustuotteet;

5. katsoo, että bioenergialähteiden on oltava tavanomaisissa markkinaolosuhteissa 
kilpailukykyisiä sekä hinnaltaan että laadultaan, jotta ne menestyisivät pitkällä aikavälillä; 
on tyytyväinen käynnissä olevaan EU:n biopolttoaineita koskevan lainsäädännön 
tarkistukseen, jolla varmistetaan, että epäsuoraan maankäytön muutokseen liittyvät 
kasvihuonekaasupäästöt otetaan huomioon tavoitteita asetettaessa ja laskettaessa;

6. kehottaa teollisuutta edistämään biotalouden kehitystä Euroopan unionissa ja vaatii siksi 
liiketoiminnalle myönteisemmän ympäristön kehittämistä esimerkiksi nopeuttamalla 
markkinoille saattamista, mukauttamalla tutkimus- ja innovointipolitiikkaa yksittäisten 
toimialojen tarpeisiin, parantamalla erityisesti pk-yritysten riskirahoituksen saantia sekä 
kannustamalla biotalouden alan yrittäjyyteen;

7. katsoo, että julkisella taloudella on tärkeä tehtävä pääoman hankinnassa yksityiseltä 
sektorilta, jotta voidaan edistää biotekniikan alan kaupallistamista.


