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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

A. kadangi reikėtų priminti, kad bioekonomika vidaus rinkoje yra svarbus sektorius, 
suteikiantis papildomai naudos, susijusios su tvarumu, konkurencingumu ir taip pat 
energetikos ir žaliavų priklausomybės nuo importo mažinimu;

1. mano, kad koordinavimo trūkumas Sąjungoje apribojo sąveikos ir masto ekonomijos 
panaudojimą bioekonomikos srityje; pabrėžia, kad Sąjunga galėtų turėti papildomos 
naudos skatindama ir gerindama bendradarbiavimą per tinklus ir finansavimo programas; 
tačiau mano, kad dėl to nėra būtinas principas „iš viršaus į apačią“, nes bioekonomika bus 
vystoma naudojant integruotą metodą, kuris taikomas visais lygiais, t. y. vietiniu, 
valstybių narių ir Sąjungos;

2. todėl palankiai vertina tai, kad Komisija neseniai paskelbė įkursianti bioekonomikos 
stebėjimo centrą, kuris šioje srityje padėtų suplanuoti regionines, nacionalines ir ES 
politikos sritis, ir jos raginimą pateikti prašymus dalyvauti Europos bioekonomikos 
ekspertų grupės darbe;

3. mano, kad Sąjungos mastu reikia sukurti geresnę sąveiką ir papildomumą su kitomis 
politikos šakomis ir programomis, ypač su BŽŪP ir strategija „Horizontas 2020“;

4. pritaria siekiui sumažinti strategijoje „Horizontas 2020“ esamus mokslinių tyrimų ir 
inovacijų skirtumus ir taip pat sumažinti kliūtis, trukdančias įvairias sritis apimantiems 
tyrimams ir bendroms programoms, atsižvelgiant į įvairius bioekonomikos galutinius 
produktus, t. y. energetikos ir pramonės produktus;

5. mano, kad, kalbant apie ilgalaikę perspektyvą, norint sėkmingai naudoti bioenergijos 
šaltinius, būtina, kad šie šaltiniai įprastomis rinkos sąlygomis galėtų konkuruoti savo 
kainomis ir kokybe; palankiai vertina šiuo metu vykdomą Sąjungos biodegalų teisės aktų 
persvarstymą, siekiant užtikrinti, kad nustatant ir numatant tikslus būtų atsižvelgiama į 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį, susijusį su netiesioginiu žemės paskirties 
keitimu; 

6. ragina pramonę Sąjungoje skatinti bioekonomikos vystymąsi ir todėl skatina sudaryti 
verslui palankias sąlygas, taikant tokias priemones, kurios padėtų pagreitinti patekimą į 
rinką, suderintų mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos sritis su konkrečių sektorių 
poreikiais, pagerintų prieigą prie rizikos kapitalo, ypač MVĮ, ir skatintų verslumą šiame 
sektoriuje; 

7. mano, kad valstybės finansavimas galėtų būti svarbus veiksnys pritraukiant ir privataus 
sektoriaus kapitalą, kuris galėtų prisidėti prie komercializacijos biotechnologijų sektoriuje.


