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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että biotalouden lähestymistavan Euroopan unionissa on oltava 
johdonmukainen, poikkitieteellinen ja monialainen ja että biotalous on älykkään ja vihreän 
kasvun avain Euroopassa ja alleviivaa, että aluekehityspolitiikka on keskeisessä roolissa
Eurooppa 2020 -strategian toteutuksessa; huomauttaa, että seitsemän aluekehityspolitiikan 
yhdestätoista temaattisesta tavoitteesta kohdistuu suoraan tai välillisesti biotalouteen; 
muistuttaa, että aluekehityspolitiikka tukee entistä vahvemmin älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua vahvan temaattisen keskittämisen avulla; muistuttaa, että biotaloudella 
on merkittäviä vaikutuksia alueille ja se edistää taloudellista kasvua ja luo työpaikkoja;

2. painottaa, että biotalousstrategiassa ja -politiikassa sekä biotalouteen liittyvissä asetuksissa 
ja kannustimissa tarvitaan entistä selkeämpiä suuntaviivoja sekä keskittämistä; 
huomauttaa, että on parannettava eri politiikkojen ja rahastojen (rakennerahastot, YMP, 
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi, 
jätepuitedirektiivi ja Horisontti 2020) koordinointia sekä luotava synergiaa, täydentävyyttä 
ja ristiinrahoitusmahdollisuuksia; huomauttaa myös, että biotalouteen siirtyminen on pitkä 
prosessi, joka vaatii pitkäjänteistä lainsäädäntöä sekä pitkän aikavälin strategioita ja 
investointeja, jotta biotaloudelle voidaan luoda vakaa investointiympäristö ja tasa-arvoiset 
toimintaolosuhteet;

3. tähdentää, että käytössä tulee olla vankat poliittiset kehykset, jotta voidaan 
mahdollisimman hyvin hyödyntää biotalouden mahdollisuuksia ja helpottaa siirtymää 
fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta taloudesta biotalouteen, jonka tulee 
mahdollisimman hyvin hyödyntää paikallisia ja alueellisia resursseja ja valmiuksia;

4. muistuttaa, että EU:n syrjäisimpien alueiden biodiversiteetti on harvinaislaatuinen ja 
ilmasto ja geomorfologiset ominaispiirteet ainutlaatuisia; korostaa, että tämän vuoksi 
nämä alueet tarjoavat valtavasti mahdollisuuksia tutkimukseen ja innovointiin biotalouden 
alalla ja että ne voivat olla keskeisiä vihreälle kasvulle Euroopan unionissa;

5. korostaa, että on tärkeää perustaa biotalouden seurantaryhmä ja asiantuntijakomitea; 
vaatii, että järjestetään säännöllisesti kansallisia, alueellisia ja Euroopan unionin laajuisia 
konferensseja, joihin osallistuvat julkisen ja yksityisen sektorin tärkeimmät toimijat; 
pyytää, että laaditaan etenemissuunnitelma, joka takaisi biotalouteen liittyvien aloitteiden 
tehokkaan seurannan ja välineiden asianmukaisen koordinoinnin ja jossa asetettaisiin 
säännöllisesti konkreettisia tavoitteita; toivoo, että julkaistaan tilanneselvityksiä, jotka 
toimitetaan Euroopan parlamentille;

6. muistuttaa, että alueellisilla ja paikallisilla talouksilla on keskeinen rooli älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun aikaansaamisessa; korostaa, että juuri alueilla itsellään on 
tarvittava tieto ja osaaminen erityisominaisuuksiensa mukaisten toimijoiden 
mobilisoimiseksi ja että niiden on edistettävä siirtymistä bioyhteiskuntaan ja öljyvarojen 
ehtymistä seuraavaan talouteen käyttämällä tutkimusta ja innovaatiota muutosvoimina; 
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korostaa edelleen, kuinka ratkaisevan tärkeää on yhdistää innovointi- ja 
kestävyyssuunnitelmat alueellisella, kansallisella ja eurooppalaisella tasolla ja koordinoida 
niitä entistä paremmin; kannustaakin sen vuoksi alueita ja alueviranomaisia osallistumaan 
entistä aktiivisemmin alueiden ominaispiirteet huomioon ottavien ja älykkääseen 
erikoistumiseen tarkoitettujen vahvojen alueellisten biotalous-, tutkimus- ja 
innovaatiostrategioiden kehittämiseen; kehottaa komissiota tukemaan eurooppalaisia 
alueellisia biopohjaisia keskittymiä ja alueiden välistä yhteistyötä ja katsoo, että tämän 
alan vakaa kasvu on mahdollista ainoastaan huomattavan suurten julkisten ja yksityisten 
sijoitusten avulla; pitää myönteisenä ehdotusta luoda julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuusohjelmia (PPP) biotaloussektorille;

7. toteaa, että solidaarisen yhteisötalouden, joka perustuu ihmisten aktiiviselle 
osallistumiselle, yhteiselle omistajuudelle ja solidaarisuudelle, pitäisi olla tärkeässä 
asemassa alueellisten biotalouden strategioiden määrittelyssä ja täytäntöönpanossa;

8. painottaa tarvetta tukea ja vahvistaa paikallisia ja alueellisia aloitteita toteuttamalla 
biotalousstrategioita kaikilla yhteistyön tasoilla; muistuttaa, että alhaalta ylöspäin 
suuntautuva lähestymistapa on tärkeää, jotta voidaan hyödyntää kaikkien alueiden 
potentiaali; korostaa pienten ja keskisuurten yritysten ratkaisevaa roolia biotaloudessa ja 
muistuttaa, kuinka tärkeää on taata pk-yritysten rahoitusmahdollisuudet, jotka on 
mukautettu paikalliselle tasolle; korostaa edelleen tarvetta kehittää tutkimus- ja 
innovaatiostrategioita älykkään erikoistumisen sekä rahoitusvälineiden ja erityisesti 
näiden tarjoamien verkostoitumismahdollisuuksien ja tietojenvaihdon avulla;

9. korostaa, että yhtenä biotalouden johtavana periaatteena on edistää merkittävästi 
resurssitehokkuutta ja vähentää riippuvuutta tuontiraaka-aineista, tuontienergiasta sekä 
uusiutumattomista luonnonvaroista; korostaa metsäsektorin sekä muun biopohjaisen 
teollisuuden tärkeyttä ja korostaa, että hiilineutraalit ja uusiutuvat luonnonvarat ja raaka-
aineet, kuten puu ja puukuitu, voivat korvata fossiilisia ja uusiutumattomia raaka-aineita; 
muistuttaa, että biotalousteollisuus tuottaa monia korkean jalostusarvon tuotteita, 
esimerkiksi kemikaaleja, lääkkeitä, muoveja ja muita uusia innovatiivisia materiaaleja, ja 
luo työpaikkoja; tähdentää bioteknologiaan perustuvien meren luonnonvarojen 
mahdollisuuksia;

10. korostaa, että biotalous tarvitsee korkeatasoista osaamista ja ammattitaitoisia työntekijöitä; 
muistuttaa, että on tärkeää taata ammatillista ja korkeakoulukoulutusta alueilla niiden 
erityisominaisuudet huomioon ottaen; huomauttaa, että laajamittainen koulutus alueilla 
tukee myös yritysten kestävää kasvua; painottaa, että korkea osaamisen taso biotalouden 
alalla on Euroopan kilpailuvaltti maailmanlaajuisessa kilpailussa ja antaa Euroopalle 
mahdollisuuden nousta johtoasemaan biotalouden alalla; tähdentää, että on tärkeää 
parantaa tutkijoiden liikkumista maasta toiseen, jotta voidaan edistää hyvien käytäntöjen 
vaihtoa ja tiedon siirtymistä biotalouden alalla;

11. katsoo, että tehokaan ja kestävän biotalouden kehittäminen edellyttää kaikkien 
infrastruktuurien nykyaikaistamisen jatkamista ja että maaseutualueita ei saisi jättää 
nykyaikaistamisen ulkopuolelle;

12. huomauttaa, että on tärkeää panostaa biotalouden tarjontaketjuihin, jotta raaka-aineiden 
saatavuus varmistetaan; korostaa, että biotalousstrategioiden tulisi edistää kotitalous- ja 
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yhteiskuntajätteen tehokkaampaa käyttöä mutta myös maa- ja metsätalouden 
sivuainevirtojen ja jäämien hyödyntämistä; vaatii, että laaditaan entistä parempaa 
täytäntöönpanevaa lainsäädäntöä, joka luo oikeusvarmuutta ja tukee voimakkaasti 
biotalouden resurssien kestävää käyttöä ja raaka-aineiden hyödyntämistä, ja että politiikan 
tulee kaikilta osin olla pitkäjänteistä, johdonmukaista ja investointeja suosivaa;

13. korostaa konkreettisten tavoitteiden tarvetta, jotta uusiutuvien luonnonvarojen osuus 
hyödykkeiden tuotannossa ja kulutuksessa kasvaisi; pyytää komissiota esittämään 
biotaloustuotteiden tuotantoa ja kulutusta edistäviä, laajalti alueita kattavia konkreettisia 
toimenpiteitä alueellisella tasolla;

14. huomauttaa, että on tärkeää, että kuluttajat tehdään tietoisiksi biotalouden sisällöstä ja näin 
ollen heille olisi kerrottava biotalouden tarjoamista eduista ja paremmista 
kulutusvalinnoista; katsoo, että olisi toteutettava toimenpiteitä biotalouden edistämiseksi 
lisäämällä kuluttajan tietämystä elintarvikkeiden turvallisuudesta, luonnonvarojen 
suojelusta ja muista ympäristöhaasteista, kuten ilmastonmuutoksesta ja riippuvuudesta 
uusiutumattomista luonnonvaroista; pyytää näin ollen, että tutkitaan kulutustottumuksia 
Euroopan unionissa ja luodaan tutkimustiedolle perustuvia strategioita, jotta voidaan 
tarjota kuluttajille tietoa tuotteiden ominaisuuksista ja edistää kestäviä elintapoja.
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