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TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisen teknologia-aloitteen pitäisi 
lieventää erityyppisiä markkinahäiriöitä, 
jotka jarruttavat yksityisiä investointeja 
biopohjaisten teollisuudenalojen kilpailua 
edeltävään tutkimus-, demonstrointi- ja 
käyttöönottotoimintaan Euroopassa. Sen 
avulla olisi erityisesti varmistettava 
luotettava biomassan saatavuus ja samalla 
otettava huomioon muut kilpailevat 
sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät 
vaatimukset sekä tuettava edistyneiden 
jalostustekniikoiden kehittämistä, laajan 
mittakaavan demonstrointitoimia ja 
poliittisia välineitä ja vähennettävä näin 
kestävien ja kilpailukykyisten biotuotteiden 
ja biopolttoaineiden kehittämiseen 
tehtävien yksityisten tutkimus- ja 
innovointi-investointien riskejä.

(11) Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisen teknologia-aloitteen pitäisi 
lieventää erityyppisiä markkinahäiriöitä, 
jotka jarruttavat yksityisiä investointeja 
biopohjaisten teollisuudenalojen kilpailua 
edeltävään tutkimus-, demonstrointi- ja 
käyttöönottotoimintaan Euroopassa. Sen 
avulla olisi erityisesti varmistettava 
luotettava ja jatkuva biomassan saatavuus 
ja samalla otettava huomioon muut 
kilpailevat sosiaaliset ja ympäristöön 
liittyvät vaatimukset sekä tuettava 
edistyneiden jalostustekniikoiden 
kehittämistä, laajan mittakaavan 
demonstrointitoimia (ottaen erityisesti 
huomioon yksittäiset maatalousyksiköt ja 
maatalousalueet) ja poliittisia välineitä ja 
vähennettävä näin kestävien ja 
kilpailukykyisten biotuotteiden ja 
biopolttoaineiden kehittämiseen tehtävien 
yksityisten tutkimus- ja innovointi-
investointien riskejä.

Or. pl

Perustelu

Tiedon, tutkimustulosten ja uusimpien teknologioiden saatavuus on erittäin tärkeää.
Viljelijöiden pitäisi nyt voida hyötyä tästä, jotta heidän työnsä tuottaisi parhaan mahdollisen 
tuloksen. Siksi yhteisellä teknologia-aloitteella olisi varmistettava, että tämän tutkimuksen 
tulokset ja uusien teknologioiden alan toimet saavuttavat myös pienimmät yksiköt kaikissa 
arvoketjun vaiheissa. Näihin yksikköihin kuuluvat tässä tapauksessa viljelijät.
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisen teknologia-aloitteen tavoitteena on 
toteuttaa Euroopassa tutkimus- ja 
innovointitoimien ohjelma sellaisten 
uusiutuvien biologisten resurssien, joita 
voidaan käyttää biopohjaisten materiaalien 
valmistuksessa, saatavuuden 
kartoittamiseksi, ja siten tukea kestävien 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
arvoketjujen syntymistä. Nämä toimet olisi 
toteutettava sidosryhmien välisellä 
yhteistyöllä koko biopohjaisten 
teollisuudenalojen arvoketjujen laajuudelta 
aina alkutuotannosta ja 
jalostusteollisuudesta tuotemerkkeihin, pk-
yrityksiin, tutkimus- ja 
teknologiakeskuksiin sekä yliopistoihin.

(13) Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisen teknologia-aloitteen tavoitteena on 
toteuttaa Euroopassa tutkimus- ja 
innovointitoimien ohjelma sellaisten 
uusiutuvien biologisten resurssien, joita 
voidaan käyttää biopohjaisten materiaalien
ja biokemikaalien valmistuksessa, 
saatavuuden kartoittamiseksi, ja siten tukea 
kestävien biopohjaisten teollisuudenalojen 
arvoketjujen syntymistä. Nämä toimet olisi 
toteutettava sidosryhmien välisellä 
yhteistyöllä koko biopohjaisten 
teollisuudenalojen arvoketjujen laajuudelta 
aina alkutuotannosta ja 
jalostusteollisuudesta tuotemerkkeihin, pk-
yrityksiin, klustereihin, tutkimus- ja 
teknologiakeskuksiin sekä yliopistoihin.
Tässä suhteessa keskeisen tärkeää on 
kestävä alueiden välinen yhteistyö kaikilla 
tasoilla, hyvä koordinointi ja viestintä, 
parhaiden käytäntöjen vaihtaminen ja 
alueiden aktiivinen osallistuminen 
biotalouden strategioiden laatimiseen 
sekä tutkimus ja innovointi, jossa otetaan 
huomioon alueiden erityispiirteet.

Or. pl

Perustelu

Klustereilla on tärkeä rooli yhteyksien muodostamisessa talouden toimijoiden, yritysten ja 
tutkimuskeskusten välillä. Klusterit tuovat käyttöön innovatiivisia tuotteita, palveluja ja 
teknologiaa. Siksi on tärkeää, että yhteisissä teknologia-aloitteissa on mukana myös 
klustereita.

Alueiden välinen yhteistyö on oleellisen tärkeää sille, että biotalous, ympäristönsuojelu, 
teknologian kehitys ja innovointi voisivat kukoistaa. Sitä paitsi alueilla on parhaat tiedot 
omista arvoketjuistaan, innovointihankkeistaan ja käyttämättömästä potentiaalistaan. 
Tällaisen yhteistyön avulla yhteiset teknologia-aloitteet voivat saavuttaa asetetut tavoitteensa 
paljon tehokkaammin.



PA\1008931FI.doc 5/9 PE522.783v02-00

FI

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Mahdollisimman suuren vaikutuksen 
aikaansaamiseksi biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen olisi 
luotava vahvoja synergioita muiden 
unionin ohjelmien kanssa sellaisilla aloilla 
kuin koulutus, ympäristö, kilpailukyky ja 
pk-yritykset, sekä koheesiopolitiikan 
rahastojen ja maaseudun 
kehittämispolitiikan kanssa, mikä voi 
erityisesti auttaa vahvistamaan kansallisia 
ja alueellisia tutkimus- ja 
innovointivalmiuksia älykkään 
erikoistumisen strategioiden yhteydessä.

(16) Mahdollisimman suuren vaikutuksen 
aikaansaamiseksi biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen olisi 
luotava vahvoja synergioita muiden 
unionin ohjelmien kanssa sellaisilla aloilla 
kuin koulutus, ympäristö, kilpailukyky ja 
pk-yritykset, sekä koheesiopolitiikan 
rahastojen ja maaseudun 
kehittämispolitiikan kanssa, mikä voi 
erityisesti auttaa vahvistamaan kansallisia 
ja alueellisia tutkimus- ja 
innovointivalmiuksia älykkään 
erikoistumisen strategioiden yhteydessä.
On tärkeää tehostaa koordinointia, 
viestintää ja täydentävyyttä muiden 
politiikkojen ja rahastojen kanssa sekä 
löytää ristikkäisrahoituksen 
mahdollisuuksia.

Or. pl

Perustelu

Parempi koordinointi, viestintä ja täydentävyys muiden politiikkojen kanssa ja 
ristikkäisrahoitus ovat keskeisiä toimia, joilla edistetään hankkeiden onnistunutta 
toteuttamista yhteisessä teknologia-aloitteessa. Näillä toimilla autetaan toteuttamaan uuden 
teknologian ratkaisuja, hankkimaan uusia välineitä ja parantamaan infrastruktuuria ja 
koulutusta.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Biopohjaisten teollisuusalojen 
yhteisten teknologia-aloitteiden olisi 
perustuttava ruohonjuuritason 
lähestymistapaan, joka on valtavan 
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tärkeää sen kannalta, että voidaan 
hyödyntää kaikkien alueiden potentiaalia, 
ja siihen, että erityisesti tuetaan 
paikallisia ja alueellisia toimia pitäen 
jatkuvasti yhteyttä paikallis- ja 
alueviranomaisiin. Tämä lisäisi yleisön 
tietoisuutta biotalouden merkityksestä ja 
sen tuomista valtavista eduista. Tässä 
yhteydessä olisi hyödynnettävä alueiden 
erityistietämystä ja tehostettava yhteistyötä 
tieteen, yritysten ja viranomaisten välillä 
niin sanotussa Triple Helix -mallissa, 
jolla pyritään luomaan avoin ja laajeneva 
talous, helpotettava rajatylittäviä 
investointeja ja kannustettava 
tehokkaaseen yhteistyöhön, jonka 
perustana on kilpailullinen täydentävyys 
ja tieteellisten laitosten sekä tieteellisten 
laitosten ja yritysten välinen 
tutkimusinfrastruktuurien optimaalinen 
käyttö.

Or. pl

Perustelu

Ruohonjuuritason lähestymistapa lisää paikallistasolla tehtyjen päätösten 
johdonmukaisuutta, parantaa hallinnon laatua, edistää sosiaalisen pääoman vahvistumista 
alueella ja kannustaa käyttämään innovatiivisia ratkaisuja.

Yleisön lisääntyvä tietoisuus biotaloudesta ja biopohjaisiin teollisuusaloihin perustuvan 
yhteiskunnan (bio-based society) luomisesta on yksi keskeisiä tekijöitä yhä kiihtyvässä 
kehityksessä, joka johtaa täysimääräisesti uusiutuviin biologisiin voimavaroihin perustuvaan 
teollisuuteen Euroopassa.

Alueet ovat kaikkein lähimpänä kansalaisia ja voivat tuoda yhteen tutkimuslaitokset, 
paikallis- ja alueviranomaiset sekä kansalaisyhteiskunnan. Siksi alueilla on keskeinen tehtävä 
yleisön tietoisuuden lisäämisessä ja ne olisi sisällytettävä tekstiin.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edistää biopohjaisten teollisuudenalojen b) edistää biopohjaisten teollisuudenalojen 
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yhteisen teknologia-aloitteen tavoitteita, 
jotka koskevat resurssitehokkaampaa ja 
kestävämpää vähähiilistä taloutta ja 
talouskasvun ja työllisyyden lisäämistä 
erityisesti maaseutualueilla kehittämällä 
eurooppalainen kestävä ja kilpailukykyinen 
biopohjainen teollisuus, joka perustuu 
biomassan kestävällä tavalla hankkiviin 
kehittyneisiin biojalostamoihin ja 
erityisesti:

yhteisen teknologia-aloitteen tavoitteita, 
jotka koskevat resurssitehokkaampaa ja 
kestävämpää vähähiilistä taloutta ja 
talouskasvun kiihdyttämistä sekä
työllisyyden lisäämistä erityisesti 
maaseutualueilla kehittämällä 
eurooppalainen kestävä ja kilpailukykyinen 
biopohjainen teollisuus, joka perustuu 
biomassan kestävällä tavalla hankkiviin 
kehittyneisiin biojalostamoihin ja 
erityisesti:

Or. pl

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) demonstroida tekniikoita, joiden avulla 
eurooppalaisesta biomassasta saadaan 
uusia kemiallisia rakenneosia, uusia 
materiaaleja ja uusia kulutushyödykkeitä ja 
jotka korvaavat fossiilispohjaisten 
tuotantopanosten tarpeen;

c) demonstroida ja edistää tekniikoita, 
joiden avulla eurooppalaisesta biomassasta 
saadaan uusia kemiallisia rakenneosia, 
uusia materiaaleja ja uusia 
kulutushyödykkeitä ja jotka korvaavat 
fossiilispohjaisten tuotantopanosten 
tarpeen; tukea lisäksi innovointia ja 
uusien kasvun lähteiden etsimistä, joiden 
avulla aineetonta pääomaa voidaan 
käyttää täysimääräisesti hyväksi;

Or. pl

Perustelu

Innovatiivisten teknologioiden parempi ja tehokkaampi edistämien kiihdyttää niiden käyttöä 
biomateriaaleja koskevan arvoketjun kaikilla tasoilla.

Aineettoman pääoman (yritysten henkilöresurssit, asiantuntijat ja tutkijat) täysimääräisellä 
hyödyntämisellä nopeutetaan biopohjaisten teollisuusalojen yhteisyrityksen kehittymistä ja 
kaikkien sellaisten toimien kehitystä, joilla pyritään edistämään kukoistavaa biotaloutta.
Tällä tavalla vahvistetaan Euroopan maailmanlaajuista kilpailukykyä.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kehittää liiketoimintamalleja, jotka 
yhdistävät talouden toimijat koko 
arvoketjussa biomassan tuotannosta ja 
biojalostamoista biopohjaisten 
materiaalien, kemikaalien ja polttoaineiden 
kuluttajiin, myös luomalla uusia 
monialaisia yhteyksiä ja tukemalla eri 
toimialojen välisiä keskittymiä; sekä

d) kehittää liiketoimintamalleja, jotka 
yhdistävät talouden toimijat koko 
arvoketjussa biomassan tuotannosta ja 
biojalostamoista biopohjaisten 
materiaalien, kemikaalien ja polttoaineiden 
kuluttajiin, myös luomalla uusia 
monialaisia yhteyksiä ja tukemalla eri 
toimialojen välisiä keskittymiä sekä 
tiiviimpää alueiden välistä yhteistyötä;
sekä

Or. pl

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) varmistaa, että innovatiivisia 
biotalouden teknologioita koskevat 
tutkimustulokset välitetään kaikille 
yksiköille, myös yksittäisille viljelijöille, 
jotta kaikki voivat hyödyntää niitä 
parhaalla mahdollisella tavalla.

Or. pl

Perustelu

Maatalouden ja siihen liittyvien alojen nykyinen rakenteellisen tilanne ja omien varojen aivan 
liian vähäinen määrä aiheuttavat sen, että yksiköillä ei aina ole tietoa siitä, mistä 
innovatiivista teknologiaa saa. Myös tieteellisen tiedon nopea soveltaminen synnyttää lisää 
ongelmia.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) tiedottamis-, viestintä-, tulosten 
hyödyntämis- ja levittämistoimista 
huolehtiminen soveltuvin osin asetuksen
(EU) N:o.../2013 [Horisontti 2020 -
puiteohjelma] 22 artiklan säännöksiä 
soveltaen;

(h) tiedottamis-, viestintä-, edistämis-,
tulosten hyödyntämis- ja levittämistoimista 
huolehtiminen soveltuvin osin asetuksen
(EU) N:o.../2013 [Horisontti 2020 
-puiteohjelma] 22 artiklan säännöksiä 
soveltaen;

Or. pl

Perustelu

Innovatiivisten teknologioiden parempi ja tehokkaampi edistämien kiihdyttää niiden käyttöä 
biomateriaaleja koskevan arvoketjun kaikilla tasoilla.


