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ETTEPANEKUD

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

1. rõhutab, et biomajandus, mis peab põhinema valdkonna- ja sektorivahelisel järjekindlal 
lähenemisviisil, on Euroopa targa ja keskkonnasõbraliku majanduskasvu allikas ning et 
regionaalarengupoliitikal on strateegia „Euroopa 2020” elluviimisel keskne koht; märgib, 
et regionaalarengupoliitika 11 eesmärgist seitse on otseselt või kaudselt seotud 
biomajandusega; tuletab meelde, et regionaalarengupoliitika toetab tänu jõulisele 
temaatilisele fookusele senisest rohkem tarka, jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu; 
tuletab meelde, et biomajandusel on piirkondadele oluline mõju ning et see edendab 
majanduskasvu ja loob töökohti;

2. rõhutab, et biomajanduse strateegias ja poliitikas ning biomajandusega seonduvate 
määruste ja stiimulite puhul vajatakse senisest selgemaid suuniseid ja keskendatust; 
rõhutab vajadusele parandada koordineerimist, luua sünergiaid ja täiendavaid sidemeid 
erinevate poliitikavaldkondade ja fondide (struktuurifondid, ühine põllumajanduspoliitika, 
ühine kalanduspoliitika, taastuvallikatest toodetud elektrienergia direktiiv, jäätmete 
raamdirektiiv ning Horisont 2020) vahel ning pakkuda võimalusi vastastikuseks 
rahastamiseks; märgib lisaks, et üleminek biomajandusele on pikaajaline protsess, mis 
nõuab seadusandlikku järjepidevust ning pikaajalist strateegiat ja investeeringuid, et luua 
biomajanduse jaoks stabiilne investeerimiskliima ja võrdsed võimalused;

3. rõhutab, et kehtestatud peaks olema tugev poliitiline raamistik, biomajanduse potentsiaali 
täielikult ära kasutada ja lihtsustada üleminekut fossiilkütuste põhiselt majanduselt 
biopõhisele majandusele, mis peaks kasutama kohalikke ja piirkondlikke ressursse ja 
suutlikkust parimal viisil;

4. tuletab meelde, et Euroopa äärepoolseimates piirkondades valitseb erakordne elurikkus 
ning ainulaadsed kliimatingimused ja geomorfoloogilised omadused; rõhutab, et nendel 
piirkondadel on seega tohutu teadus- ja innovatsioonipotentsiaal biomajanduse sektoris 
ning neil võib olla keskne osa keskkonnahoidliku majanduskasvu tekkimisel Euroopa 
tasandil;

5. rõhutab, kui tähtis on luua biomajanduse vaatluskeskus ja eksperdikomitee; nõuab 
tungivalt, et korraldataks regulaarselt toimuv konverents, mis toob kokku avaliku ja 
erasektori põhiosalised piirkondlikul, riigi ja Euroopa tasandil; nõuab, et koostataks 
tegevuskava, mis tagaks biomajandust käsitlevate algatuste tõhusad järelmeetmed ja 
vahendite hea koordineerimise ning millega kehtestataks regulaarselt konkreetsed 
eesmärgid, samuti nõue avaldada tegevuses saavutatud edusammude kohta aruanded, mis 
edastatakse Euroopa Parlamendile;

6. tuletab meelde, et piirkondade ja kohalikul majandusel on targa, kaasava ja jätkusuutliku 
majanduskasvu tekitamisel keskne koht; toonitab, et piirkondadel endil on nende 
iseärasustele sobivate osapoolte kaasamiseks vajalikud teadmised ja oskused, et panustada 
bioühiskonda ja naftaajastu järgse majanduse üleminekusse, kus muutuste kandjateks on 
teadustegevus ja innovatsioon; toonitab lisaks, kui tähtis on innovatsiooni- ja 
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jätkusuutlikkuskavasid piirkondlikul, riigi ja Euroopa tasandil paremini integreerida ja 
koordineerida; õhutab piirkondi ja piirkondlikke omavalitsusi osalema seega aktiivsemalt 
kindlate piirkondlike biomajandus-, teadus- ja innovatsioonistrateegiate koostamisel, 
milles võetakse arvesse iga piirkonna põhiomadusi ning mis on suunatud arukale 
spetsialiseerumisele; kutsub komisjoni üles toetama Euroopa piirkondlikke biopõhiseid 
klastreid ning piirkondadevahelist koostööd, ning on arvamusel, et selles valdkonnas saab 
saavutada kindla kasvu vaid suurte riiklike ja erainvesteeringute abil; väljendab heameelt 
ettepaneku üle avaliku ja erasektori partnerluste loomiseks biomajanduse valdkonnas;

7. on seisukohal, et sotsiaal- ja solidaarsusmajandusel, mis rajaneb inimeste aktiivsele 
kaasamisele, ühisomandile ja solidaarsusele, tuleks lasta täita olulist osa 
biomajandusstrateegiate väljatöötamisel ja rakendamisel piirkonna tasandil;

8. rõhutab vajadust toetada ja tugevdada kohalikke ja piirkondlikke algatusi 
biomajandusstrateegiate elluviimisega kõigil koostöötasanditel; tuletab meelde, et 
piirkondade potentsiaali täielikuks avamiseks on oluline alt-üles lähenemisviis; rõhutab 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete otsustavat tähtsust biomajanduses ning tuletab 
meelde, kui oluline on tagada VKEde rahastamise võimalused, mis oleksid kohandatud 
kohalikule tasandile; rõhutab veel kord vajadust julgustada arukale spetsialiseerumisele 
suunatud teadus- ja innovatsioonistrateegiaid rahastamisvahendite kättesaadavaks 
tegemise kaudu, eelkõige koostöövõrgustike loomise või nende pakutavate teadmiste 
jagamise kaudu;

9. on seisukohal, et biomajanduse üks juhtpõhimõte on edendada ressursitõhusust ning 
vähendada sõltuvust sisseveetavast toormest ja energiast ning taastumatutest 
loodusvaradest; toonitab metsandussektori ja muude loodusressurssidel põhinevate 
valdkondade tähtsust ning rõhutab, et sellised süsinikneutraalsed taastuvad loodusvarad ja 
toorained nagu puit ja puidukiud võivad fossiilkütuseid ja taastumatuid loodusvarasid 
asendada; tuletab meelde, et biomajandustööstus toodab mitmeid suure lisandväärtusega 
tooteid, nagu kemikaale, ravimeid, plastmasse ning muid uusi ja innovaatilisi materjale, 
ning loob töökohti; rõhutab mereressurssidel põhinevate biotehnoloogialahenduste 
potentsiaali; 

10. rõhutab, et biomajanduses vajatakse kõrgetasemelist oskusteavet ja kvalifitseeritud 
töötajaid; tuletab meelde vajadust tagada piirkondades nende eripärasid arvestav 
kõrgharidus ja kutseõpe; märgib, et ulatuslikud piirkondlikud koolitussüsteemid toetavad 
ka ettevõtluse jätkusuutlikku kasvu; on seisukohal, et ülemaailmses konkurentsis on 
Euroopa konkurentsieeliseks kõrgetasemeline biomajandusvaldkonna oskusteave, mis 
võimaldab Euroopal saada biomajanduse valdkonnas liidriks; rõhutab, et oluline on 
parandada teadustöötajate piiriülest liikuvust heade tavade vahetamise ja teadmussiirde 
eesmärgil biomajanduse valdkonnas;

11. on seisukohal, et tõhusa ja kestliku biomajanduse väljaarendamiseks tuleb jätkata igat liiki 
infrastruktuuride ajakohastamist ning sellest ei tohi mingil juhul maapiirkondi välja jätta;

12. juhib tähelepanu vajadusele panustada biomajanduse tarneahelatesse, et tagada toorme 
kättesaadavus; rõhutab, et biomajandusstrateegiates tuleks edendada olme- ja 
majapidamisjäätmete tõhusamat kasutamist, samuti põllu- ja metsamajanduse 
jäätmevoogude ärakasutamist; nõuab, et töötataks välja paremad rakendusaktid, mis 
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tagaksid õiguskindluse ning toetaksid kindlalt biomajanduse ressursside säästvat 
kasutamist ja tooraineväärindust, ning et poliitika peab olema kõigiti järjepidev ja 
pikaajaline, et julgustada ettevõtjaid investeerima;

13. rõhutab konkreetsete sihteesmärkide vajadust, et tõsta taastuvate loodusvarade osakaalu 
kaupade tootmisel ja tarbimisel; palub komisjonil esitada konkreetseid, ulatuslikult 
piirkondi hõlmavaid biomajandustoodete tootmist ja tarbimist piirkonna tasandil 
edendavaid meetmeid;

14. rõhutab, et tarbijate teadlikkus biomajandusest on väga oluline ning seepärast tuleks neile 
selgitada biomajanduse eeliseid ja paremaid tarbimisvalikuid; on arvamusel, et 
biomajanduse edendamiseks tuleks võtta meetmeid, kasvatades tarbijate teadlikkust 
toiduohutusest, loodusvarade kaitsmisest ja muudest keskkonnaprobleemidest, näiteks 
kliimamuutus ning sõltuvus taastumatutest ressurssidest; kutsub seepärast üles viima läbi 
uuringuid tarbimisharjumuste kohta Euroopa Liidus ja arendama välja teaduslikel 
andmetel põhinevad käsitusviisid, et teavitada tarbijaid toodete omadustest ja 
propageerida säästvat elustiili.
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