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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 biotalous on älykkään ja vihreän kasvun avain Euroopassa ja alleviivaa, että 
aluekehityspolitiikka on keskeisessä roolissa Eurooppa 2020 -strategian toteutuksessa; 
muistuttaa, että aluekehityspolitiikka tukee entistä vahvemmin älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua vahvan temaattisen keskittämisen avulla; huomauttaa, että seitsemän 
aluekehityspolitiikan yhdestätoista temaattisesta tavoitteesta kohdistuu suoraan tai 
välillisesti biotalouteen; 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 kannusteissa tarvitaan entistä selkeämpiä suuntaviivoja sekä keskittämistä; huomauttaa, 
että eri rahastojen (rakennerahastot, YMP ja horisontti) välillä tarvitaan parempaa 
koordinointia ja mahdollisuuksia riistiinrahoittamiseen; huomauttaa myös, että 
biotalouteen siirtyminen on pitkä prosessi, joka vaatii pitkäjänteistä lainsäädäntöä sekä 
pitkän aikavälin strategioita ja investointeja;

3. muistuttaa, että aluetalouksilla on keskeinen rooli älykkään, kestävän ja osallistavan 
kasvun aikaansaamisessa; korostaa, että juuri alueilla itsellään on tarvittava tieto ja 
osaaminen erityisominaisuuksiensa mukaisten toimijoiden mobilisoimiseksi; korostaa 
edelleen, kuinka ratkaisevan tärkeää on yhdistää innovointi- ja kestävyyssuunnitelmat 
alueellisella, kansallisella ja eurooppalaisella tasolla; kannustaakin alueita kehittämään 
vahvoja alueellisia ja kansallisia biotalousstrategioita sekä älykkään erikoistumisen 
tutkimus- ja innovaatiostrategioita; tukee komission ehdotusta luoda julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuusohjelmia (PPP) biotaloussektorille; 

4. painottaa tarvetta vahvistaa paikallisia ja alueellisia aloitteita toteuttamalla 
biotalousstrategioita kaikilla yhteistyön tasoilla; muistuttaa, että alhaalta ylöspäin 
suuntautuva sekä bisneslähtöinen lähestymistapa on tärkeää, jotta voidaan hyödyntää 
kaikki alueiden potentiaali; korostaa pienten ja keskisuurten yritysten ratkaisevaa roolia 
biotaloudessa ja muistuttaa, kuinka tärkeää on taata pk-yritysten rahoitusmahdollisuudet;

5. korostaa, että biotalous 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, kuten kemikaaleja, lääkkeitä, muoveja ja 
muita uusia innovatiivisia materiaaleja; 

6. 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 kasvua; painottaa, että korkea osaamisen taso biotalouden alalla on 



PE506.150v01-00 4/4 PA\928618FI.doc

FI

Euroopan kilpailuvaltti maailmanlaajuisessa kilpailussa; 

7. huomauttaa, että on tärkeää panostaa biotalouden tarjontaketjuihin, jotta raaka-aineiden 
saatavuus varmistetaan; korostaa, että biotalousstrategioiden tulisi edistää kotitalous- ja 
yhteiskuntajätteen tehokkaampaa käyttöä mutta myös maa- ja metsätalouden 
sivuainevirtojen ja jäämien hyödyntämistä; vaatii, että uusi valmisteltava lainsäädäntö 
tukee kaikilta osin biotalouden resurssien kestävää käyttöä ja raaka-aineiden 
hyödyntämistä ja politiikan tulee kaikilta osin olla pitkäjänteistä ja johdonmukaista, jotta 
yritykset uskaltavat tehdä investointeja; 

8. 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.


