
PA\927581LV.doc PE506.024v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

2012/2295(INI)

26.2.2013

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai

par inovācijām ilgtspējīgai izaugsmei — Eiropas bioekonomika
(2012/2295 (INI))

Atzinumu sagatavoja: Giles Chichester



PE506.024v01-00 2/3 PA\927581LV.doc

LV

PA_NonLeg



PA\927581LV.doc 3/3 PE506.024v01-00

LV

IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

A. tā kā ir jāatceras, ka bioekonomika ir svarīga iekšējā tirgus nozare, kas piedāvā papildu 
izdevīgumu attiecībā uz ilgtspējību, konkurētspēju un atkarības no importa mazināšanu 
gan enerģijas, gan izejvielu ziņā,

1. uzskata, ka koordinācijas trūkums ir ierobežojis sinerģijas un apjomradītu ietaupījumu 
izmantošanu attiecībā uz bioekonomiku Savienībā; uzsver, ka Savienība var sniegt 
pievienoto vērtību, veicinot un sekmējot sadarbību starp tīkliem un finansēšanas 
programmām; tomēr uzskata, ka tas nerada nepieciešamību pēc lejupējas pieejas, jo 
bioekonomikas attīstībai ir nepieciešama integrēta pieeja visos līmeņos: vietējā, 
dalībvalstu un Savienības līmenī;

2. šajā sakarā atzinīgi vērtē Komisijas neseno paziņojumu par bioekonomikas novērošanas 
centra izveidošanu, lai šajā jomā izstrādātu reģionālus, valsts un ES līmeņa politikas 
virzienus, kā arī Komisijas aicinājumu ekspertiem pieteikties dalībai Eiropas 
Bioekonomikas darba grupā;

3. uzskata, ka Savienības līmenī ir jāizveido lielāka sinerģija un papildināmība ar citām 
politikas jomām un programmām, jo īpaši ar programmu „Apvārsnis 2020” un KLP;

4. atzinīgi vērtē nodomu programmas „Apvārsnis 2020” ietvaros aizpildīt plaisu starp 
pētniecību un inovāciju, kā arī mazināt šķēršļus starpnozaru pētījumu un kopīgu 
programmu jomā, ņemot vērā bioekonomikas galaproduktu plašo klāstu, t. i. 
energoproduktus un rūpniecības ražojumus;

5. uzskata — lai bioenerģijas avotu izmantošana būtu veiksmīga ilgtermiņā, tiem jābūt 
konkurētspējīgiem gan cenas, gan kvalitātes ziņā normālos tirgus apstākļos; atzinīgi vērtē 
Savienības biodegvielas tiesību aktu uzsākto pārskatīšanu, kas tiek veikta, lai nodrošinātu, 
ka, nosakot un aprēķinot mērķus, tiktu ņemtas vērā siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas ir 
saistītas ar zemes izmantojuma netiešām izmaiņām;

6. aicina nozaru pārstāvjus virzīt bioekonomikas attīstību Savienībā un tāpēc prasa izveidot 
uzņēmējdarbībai labvēlīgāku vidi, izmantojot pasākumus tādus kā straujāka ieviešana 
tirgū, pētniecības un inovāciju politikas saskaņošana ar specifisko nozaru vajadzībām, 
uzlabojot piekļuvi riska finansējumam, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, un 
uzņēmējdarbības veicināšanā šajā nozarē; 

7. uzskata, ka valsts finansēm ir būtiska loma kapitāla piesaistīšanā no privātā sektora, lai 
atbalstītu komercializāciju biotehnoloģijas nozarē.


