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ETTEPANEKUD

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

1. toonitab, et biomajandus on Euroopa targa ja keskkonnasõbraliku majanduskasvu allikas 
ning et regionaalarengupoliitikal on Euroopa 2020. aasta strateegia elluviimisel keskne 
koht; tuletab meelde, et regionaalarengupoliitika toetab tänu jõulisele temaatilisele 
fookusele senisest rohkem tarka, jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu; märgib, et 
regionaalarengupoliitika 11 eesmärgist seitse on otseselt või kaudselt seotud 
biomajandusega; tuletab meelde, et biomajandusel on piirkondadele oluline mõju, 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; 
märgib, et eri fondide (struktuurifondid, ÜPP ja Horisont) tegevust tuleb paremini 
kooskõlastada ja luua võimalusi vastastikuseks rahastamiseks; märgib lisaks, et üleminek 
biomajandusele on pikaajaline protsess, mis nõuab seadusandlikku järjepidevust ning 
pikaajalist strateegiat ja investeeringuid;

3. tuletab meelde, et piirkondade majandusel on targa, kaasava ja jätkusuutliku 
majanduskasvu tekitamisel keskne koht; toonitab, et piirkondadel endil on nende 
iseärasustele sobivate osapoolte kaasamiseks vajalikud teadmised ja oskused; toonitab 
lisaks, kui äärmiselt tähtis on piirkondliku, riikliku ja Euroopa tasandi innovatsiooni- ja 
jätkusuutlikkuskavade integreerimine; õhutab piirkondi koostama tugevaid piirkondlikke 
ja riiklikke biomajandusstrateegiaid ning arukale spetsialiseerumisele suunatud teadus- ja 
innovatsioonistrateegiaid; toetab komisjoni ettepanekut avaliku ja erasektori partnerluste 
loomiseks biomajanduse valdkonnas; 

4. rõhutab vajadust toetada kohalikke ja piirkondlikke algatusi biomajandusstrateegiate 
elluviimisega kõigil koostöötasanditel; tuletab meelde, et piirkondade potentsiaali 
täielikuks avamiseks on oluline nii alt-üles kui ka ettevõtluspõhine lähenemisviis; rõhutab 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete otsustavat tähtsust biomajanduses ning tuletab 
meelde, kui oluline on tagada VKEde rahastamise võimalused;

5. rõhutab, et biomajandus edendab suuresti ressursitõhusust ning vähendab 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, nt kemikaale, 
ravimeid, plastmasse ning muid uusi ja innovaatilisi materjale; 

6. 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 kasvu; toonitab, et ülemaailmses konkurentsis on Euroopa 
konkurentsieeliseks kõrgetasemeline biomajandusvaldkonna oskusteave; 
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7. 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 tulevastes õigusaktides toetataks kõigiti 
biomajanduse ressursside säästvat kasutamist ja tooraineväärindust, ning et poliitika peab 
olema kõigiti järjepidev ja pikaajaline, et julgustada ettevõtjaid investeerima; 

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


