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Bioekonomika Europai  

2013 m. liepos 2 d. Europos Parlamento rezoliucija „Inovacijos siekiant tvaraus augimo. 

Bioekonomika Europai“ (2012/2295(INI)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Inovacijos vardan tvaraus augimo. 

Bioekonomika Europai“ (COM(2012)0060), 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir 

integracinio augimo strategija“ (COM(2010)2020), 

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. gegužės 24 d. rezoliuciją dėl efektyviai išteklius 

naudojančios Europos1,  

– atsižvelgdamas į 2011 m. rugsėjo 13 d. Komisijos komunikatą „Dėl uždavinių, susijusių 

su biržos prekių rinkomis ir žaliavomis, sprendimo“ (COM(2011)0025) ir į savo 

rezoliuciją dėl šio komunikato2, 

– atsižvelgdamas į Jungtinės Karalystės pirmininkavimo Tarybai 2005 m. išvadas 

(„Žiniomis grindžiama bioekonomika Europoje“), Vokietijos pirmininkavimo Tarybai 

2007 m. išvadas („Kelias į žiniomis grindžiamą bioekonomiką“) ir Belgijos 

pirmininkavimo Tarybai 2010 m. išvadas („Žiniomis grindžiama ekonomika Europoje. 

Laimėjimai ir iššūkiai“), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 

Vystymosi komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Pramonės, mokslinių 

tyrimų ir energetikos komiteto bei Regioninės plėtros komiteto nuomones (A7-

0201/2013),  

A. kadangi numatoma, kad iki 2050 m. gyventojų skaičius pasaulyje nuo 7 mlrd. išaugs iki 

daugiau kaip 9 mlrd., todėl 70 proc. padidės maisto produktų paklausa ir labai išaugs 

vandens išteklių poreikis; 

B. kadangi dėl to, jog pasaulyje mažėja gamtos išteklių, naudojama vis daugiau 

atsinaujinančiųjų žaliavų ir dėl visuotinio klimato kaitos poveikio būtina efektyviai 

naudoti išteklius; 

C. kadangi laikantis ilgalaikio, naujoviško ir veiksmingo požiūrį bus galima užtikrinti ne tik 

didesnį tvarumą, bet ir paramą kaimo ir regioninei plėtrai, galbūt sumažinti išmetamą 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, užtikrinti darnesnį gamybos ciklą bei skleisti 

pramonės inovacijas visoje vertės kūrimo grandinėje; 
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D. kadangi pereinant prie tvarios ekonomikos bus galima sustiprinti Europos pramonės ir 

žemės ūkio sektorių konkurencingumą, paspartinti ekonomikos augimą, taigi ir skatinti 

gerokai padidinti užimtumo lygį Europoje; 

E. kadangi tai, ar bioekonomika Europoje veiks sėkmingai, priklauso nuo prieigos prie 

tvariai valdomų ir išgaunamų maisto produktų (iš žemės ūkio, miškininkystės ir 

biologiškai skaidžių atliekų sektorių); 

F. kadangi ES bioekonomikos sektorių apyvarta jau pasiekė beveik 2 trilijonus eurų, o 

tvarios pirminės gamybos, maisto perdirbimo, pramoninių biotechnologijų ir biologinio 

perdirbimo srityse tikimasi didelio augimo; 

Bendrosios pastabos 

1. palankiai vertina Komisijos komunikatą „Inovacijos vardan tvaraus augimo. 

Bioekonomika Europai“ ir jame išdėstytą bioekonomikos strategijos veiksmų planą;  

2. mano, kad bioekonomika suteikia galimybių pramonines ir plataus vartojimo prekes 

gaminti mažesnėmis sąnaudomis, vartojant mažiau energijos ir mažiau teršiant aplinką; 

3. pritaria minčiai, kad perėjimas prie pažangios, tvarios ir įtraukios bioekonomikos turėtų 

būti grindžiamas ne tik nedidelį poveikį aplinkai darančia atsinaujinančiųjų gamtos 

biologinių išteklių gamyba, bet ir ekologijos, ekonomikos bei socialiniu požiūriu tvariu jų 

naudojimu, biotinius išteklius ir toliau naudojant taip, kad nebūtų peržengiamos 

ekosistemos atsinaujinimo ribos; 

4. pabrėžia, kad dabar būtina skubiai imtis priemonių siekiant remti inovacijas ir investicijas 

į naujus metodus ir verslo modelius ir kurti paskatas, kurios teiktų ilgalaikę naudą 

ekonomikai; pabrėžia itin svarbų privačiojo sektoriaus vaidmenį užtikrinant tvarų 

ekonomikos augimą; 

5. laikosi nuomonės, kad bioekonomika yra būtina sąlyga norint pasiekti strategijos „Europa 

2020“ ir konkrečiai iniciatyvų „Inovacijų sąjunga“ ir „Tausiai išteklius naudojanti 

Europa“ tikslų; 

6. palankiai vertina Komisijos paramą siekiant iš esmės pakeisti ES požiūrį į biologinių 

išteklių gamybą, naudojimą, apdorojimą, saugojimą, perdirbimą ir šalinimą;  

7. pabrėžia, kad bioekonomikos sektoriuje jau dirba 22 mln. darbuotojų, t. y. 9 proc. visų ES 

dirbančiųjų, ir kad šiame sektoriuje iš tikrųjų galima įdarbinti daug daugiau žmonių; 

8. remia Komisijos pasiūlymą sukurti darbo grupę ir biotechnologijomis grindžiamų 

pramonės sektorių veiksmų planą, kuriame būtų išdėstytas neabejotinas atsinaujinančiųjų 

išteklių ir biotechnologijų indėlis į tvarų vystymąsi, ir pritaria tam, kad reikia skatinti 

regionus bei ūkio subjektus plėtoti naujas inovacijas bioekonomikos sektoriuje; 

9. ragina valstybes nares parengti nacionalinius ir regioninius bioekonomikos veiksmų 

planus ir prašo, kad Komisija Parlamentui du kartus per metus pateiktų ekonomikos 

įgyvendinimo ataskaitas; 

10. pabrėžia, kad ES yra pasaulinė įvairių gamtos mokslo ir biotechnologijų sričių lyderė; 

mano, kad perėjimas prie bioekonomikos padės Europai gerokai pasistūmėti į priekį mažo 



anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, inovacijų bei konkurencingumo srityse 

ir sustiprins jos vaidmenį tarptautinėje arenoje;  

11. pabrėžia išteklių naudojimo ir energijos vartojimo efektyvumo svarbą ir didelį potencialą; 

pabrėžia, kad reikia siekti gaminti „daugiau iš mažiau“, kad bioekonomika ir toliau būtų 

tvari; 

12. mano, kad bioekonomika Europai turėtų ne tik pakeisti dabartinę iškastiniu kuru 

grindžiamą ekonomiką ar atkartoti dabartinę eikvojimo elgseną ir vartojimo modelius, bet 

ir tapti veiksmingesniu ir tvaresniu modeliu, atsižvelgiant į socialiniu ir aplinkos apsaugos 

požiūriais vykdomą priežiūrą visose bioekonomika grindžiamose vertės kūrimo 

grandinėse; 

13. palankiai vertina šiuo metu vykdomą Sąjungos biodegalų teisės aktų persvarstymą, 

siekiant sumažinti neigiamą netiesioginio žemės paskirties keitimo poveikį ir skatinti 

pažangesnių biodegalų rinką ir jų plėtrą, nes tai turėtų sudaryti sąlygas geriau panaudoti 

ne maisto produktų žaliavas, pvz., atliekas, likučius, lignoceliuliozę ir celiuliozines 

medžiagas; 

14. primena, kad netiesioginio žemės paskirties keitimo veiksniai, susiję su biodegalais ir 

skystaisiais bioproduktais, taip pat privalomi tvarumo kriterijai, skirti kietajai ir dujinei 

biomasei naudoti, turėtų būti įtraukti į Atsinaujinančiosios energijos direktyvą ir Degalų 

kokybės direktyvą; ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl pagrindų direktyvos dėl 

biomasės, į kurį būtų įtraukti visi biomasės naudojimo būdai (energija, kuras, medžiagos, 

cheminės medžiagos) ir nustatyta biomasės hierarchija; 

Investicijos į mokslinius tyrimus, inovacijas ir įgūdžius 

15. ragina Europos Komisiją toliau dėti pastangas ir koordinuoti mokslinių tyrimų ir plėtros 

pastangas tarp valstybių narių ir tarp įvairių pramonės sektorių ir ypač atkreipia dėmesį į 

tai, kad reikia vykdyti mokslinius tyrimus vertinant biotinių išteklių tvarumo ribas, 

atsižvelgiant į ekosistemos funkcijas ir natūralias maisto grandines bei žmonėms skirtų 

maisto produktų paklausą; 

16. ragina atlikti išsamesnius mokslinius tyrimus siekiant nustatyti bioekonomikos teikiamas 

galimybes socialinei sričiai ir aplinkos apsaugai, taip pat galimas jos sąnaudas, 

atsižvelgiant į įvairų galimą bioekonomikos poveikį ir galimus netinkamus 

bioekonomikos naudojimo metodus, turint mintyje ribotų gamtinių išteklių naudojimą, 

žalos aplinkai ir biologinės įvairovės nykimo riziką ir išsaugojimo galimybę;  

17. palankiai vertina tai, kad rengiamasi sudaryti bioekonomikos ekspertų grupę, kuri padėtų 

didinti politikos priemonių ir iniciatyvų sąveiką ir nuoseklumą, ir sukurti bioekonomikos 

stebėjimo centrą, siekiant skatinti abipusį mokymąsi ir užtikrinti, kad būtų nuolat 

keičiamasi žiniomis tarp mokslinių tyrimų institutų, įmonių, įstaigų, universitetų, 

regioninių ūkio subjektų ir kaimo vietovių ūkininkų ir piliečių, ir paspartinti 

reglamentavimo sistemos, kuri sudarytų palankias sąlygas moksliniams tyrimams, jų 

pritaikymui ir naujovių komercializacijai;  

18. primena, kad naudojant biotechnologijas, visų pirma genetiškai modifikuotų organizmų ir 

sintetinės biologijos srityse, svarbu laikytis atsargumo principo; 



19. mano, jog siekiant, kad tyrimų rezultatai būtų prieinami suinteresuotiesiems subjektams, 

įskaitant vartotojus, būtina kurti daugiadisciplinio ir tarpsektorinio informavimo bei 

profesinio mokymo programas, suteikiant galimybę didinti sąmoningumą ir dalyvavimą; 

20. ragina vertės kūrimo grandinėje pašalinti esamas kliūtis diegti inovacijas, visų pirma 

taikant greitas ir moksliškai pagrįstas ES biotechnologinių produktų patvirtinimo 

procedūras ir suteikiant galimybę daug greičiau patekti į rinką; 

21. ragina Komisiją pasiūlyti išsamias praktines regioninio masto priemones siekiant skatinti 

bioekonomikos produktų gamybą ir vartojimą regionų lygmeniu;  

22. pabrėžia, kad, norint reaguoti į su bioekonomika susijusius visuomenės pokyčius, taip pat 

skatinti konkurencingumą, ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, patenkinti 

pramonės poreikius ir užtikrinti, kad įgūdžiai geriau atitiktų darbo vietas, bioekonomikos 

sektoriuje reikia toliau plėtoti ir (arba) integruoti naujus įgūdžius, naujas žinias ir naujas 

disciplinas; 

23. pabrėžia, kad bioekonomikai reikia aukšto lygio kompetencijos ir kvalifikuotos darbo 

jėgos; tvirtina, kad profesinį mokymą ir aukštąjį išsilavinimą būtina teikti Europos 

Sąjungos regionuose, atsižvelgiant į šių regionų ypatumus; pažymi, kad plataus masto 

regionų švietimo ir mokymo sistemos taip pat skatina verslo plėtrą; 

24. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 4,5 mlrd. eurų skirti bendrajai mokslinių tyrimų 

programai „Horizontas 2020“ ir tikisi, kad šios lėšos bus naudojamos visiems 

bioekonomikos sektoriams ir priemonėms finansuoti, įskaitant mokslinius tyrimus, 

susijusius su ekosistemos ribomis, biologinių medžiagų pakartotiniu naudojimu ir 

perdirbimu; 

25. laikosi nuomonės, kad tvariomis vietos biologinėmis medžiagomis, kurios neišstumia 

maisto produktų ar kitų naudingesnių produktų naudojimo, grindžiamos biorafinavimo 

įmonės yra pagrindinė priemonė – diegiant inovacijų procesus ir skatinant investicijas į 

žiedinę ekonomiką – įgyvendinant sveikintinus nebenaudojamų įrenginių pertvarkos 

procesus ir atgaivinant krizės paveiktas teritorijas, ir tikisi, kad šis jų vaidmuo bus ir 

toliau palaikomas; 

26. pabrėžia, jog siekiant, kad biorafinavimo įmonės Europoje sėkmingai veiktų, būtinas 

pakankamas tvarių žaliavų kiekis; pažymi, kad dėl to taip pat reikės tobulinti 

sandėliavimo ir transporto infrastruktūrą ir plėtoti reikiamus logistikos pajėgumus; 

27. pažymi, kad Europoje yra tik keli demonstraciniai įrenginiai ir kad būtina didinti 

investicijas, siekiant, kad Europos pramonės sektoriai išlaikytų pirmaujančias pozicijas 

biorafinavimo įmonių sektoriuje; ragina Komisiją ir valstybes nares remti bandomąją ir 

parodomąją produktų ir procesų tobulinimo veiklą; 

28. pabrėžia, kad bioekonomikos politika turi būti geriau formuojama siekiant užtikrinti 

pakopinį biomasės naudojimą; atsižvelgdamas į tai, ragina parengti teisinę priemonę, 

kurią taikant bus galima efektyviau ir tvariau naudoti šiuos vertingus išteklius; pabrėžia, 

kad tokia priemonė turėtų nustatyti pakopinio naudojimo principą vadinamojoje biomasės 

piramidėje ir būti taikoma atsižvelgiant į skirtingas šios piramidės dalis ir stiprinant jos 

viršūnę; toks požiūris suteiktų galimybę hierarchiškai, išmaniai ir efektyviai naudoti 

biomasę, taikyti pridėtinę vertę kuriančias prietaikas ir imtis paramos priemonių, tokių 



kaip mokslinių tyrimų koordinavimas visoje vertės grandinėje;  

Intensyvesnė politikos krypčių sąveika ir suinteresuotųjų šalių įsitraukimas 

29. mano, kad būtina užtikrinti integruotą, nuoseklų tarpsektorinį ir tarpdisciplininį požiūrį į 

bioekonomiką, ir ragina įvairiuose sektoriuose suderinti skirtingų sričių ES politiką, 

susijusią su pagrindiniais bioekonomikos principais, pvz., atsargumo principu 

(Efektyvaus išteklių naudojimo veiksmų planas, „Inovacijų sąjunga“, Žaliavų iniciatyva, 

programa „Horizontas 2020“, ES aplinkosaugos veiksmų programa iki 2020 m., 

sanglaudos politika, bendra žemės ūkio ir bendra žuvininkystės politika, 

Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyva, Vandens pagrindų direktyva, Atliekų 

direktyva ir Pakuočių direktyva, taip pat specialios nuostatos dėl biologinių atliekų); taip 

pat mano, kad būtina nustatyti vienodas, ilgalaikes ir stabilias ES ir nacionalinio lygmens 

reglamentavimo sąlygas, kad būtų skatinamos ir didinamos investicijos į bioekonomiką 

Europoje; 

30. kad būtų galima pasiekti kuo didesnį poveikį, ragina Komisiją kurti finansinės paramos 

ikikomerciniam investavimui į bioekonomiką priemones, naudoti mokslinių tyrimų 

rezultatus komercinei sėkmei pasiekti ir sudaryti sąlygas novatoriškoms bendrovėms, visų 

pirma MVĮ, rasti finansinės ir kitokios paramos priemonių, kuriomis būtų skatinama 

bioekonomikos plėtra, pvz., panaudojant regioninius ir struktūrinius fondus ir Europos 

investicijų banko rizikos pasidalijimo priemones, didinant įvairių ES mokslinių tyrimų ir 

inovacijų fondų suderinamumą ir nustatant vieno langelio principą informacijai apie visas 

su bioekonomika susijusias iniciatyvas gauti; pripažįsta, kad esama sunkumų ir finansinės 

rizikos komercializuojant bioekonomikos inovacijas ir pateikiant jas į rinką;  

31. ragina plėtoti pramonės infrastruktūrą ir įdiegti tinkamiausią biologinių produktų tiekimo 

grandinę kaimo ir pakrančių vietovėse, siekiant kurti naujas darbo vietas žemės ūkio, 

miškininkystės ir akvakultūros sektoriuose; ragina šiam tikslui skirti ES kaimo plėtros 

lėšų ir tai daryti ne didinant, o mažinant žalą aplinkai ir biologinės įvairovės nykimą; 

32. prašo įgyvendinti konkrečius tikslinius veiksmus siekiant supaprastinti ir sutrumpinti 

biurokratines leidimų išdavimo procedūras, dėl kurių biorafinavimo įmonių plėtros 

procesai tampa sudėtingi ir gali būti paskatintas naujoviškų bei pažangių technologijų 

iškėlimas už ES ribų; 

33. pritaria viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės modeliui atsižvelgdamas į tinkamą 

patirtį, įgytą, kai buvo sprendžiamos taikant šią partnerystę kituose sektoriuose iškilusios 

problemos, ragina Komisiją skirti pakankamai lėšų tokios partnerystės plėtrai ir augimui; 

yra įsitikinęs, kad tai svarbi priemonė, galinti padėti kurti naujas vertės grandines, 

sustiprinti esamas ir sudaryti palankias sąlygas investuoti į technologijas ir 

demonstracinius įrenginius, kurie padėtų mokslinių tyrimų rezultatus perkelti į rinką; 

34. pritaria, kad būtinas daugiapakopis požiūris, ir prašo bioekonomikai skirti vis daugiau 

dėmesio regionų bei vietos lygmenimis, taip pat iniciatyvoms, kurios įgyvendinamos 

pagal principą „iš apačios į viršų“; palankiai vertina regionų, nacionalinio ir ES lygmens 

bioekonomikos forumų kūrimą, nes pasitelkiant juos bus galima įvertinti sektoriuje 

pasiektą pažangą ir keistis žiniomis bei geriausia praktika siekiant sudaryti palankias 

sąlygas suvienodinti bioekonomikos vystymąsi ES teritorijoje; taip pat prašo Komisijos 

įtraukti į šią veiklą sektoriaus ir visų susijusių sričių ekspertus, vartotojų ir piliečių 

atstovus; atkreipia dėmesį į tai, kad regionų ekonomika atlieka pagrindinį vaidmenį 



siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo; 

35. mano, kad iniciatyvos „iš apačios į viršų“ yra svarbios kuriant biotechnologijų visuomenę 

ir kad itin svarbu laikytis į verslą ir į paklausą orientuoto požiūrio, kartu su į valdžios 

institucijas orientuotu požiūriu; mano, kad atitinkamos galimybės turėtų būti sudarytos 

regioninėms iniciatyvoms įgyvendinti; ragina Komisiją remti tokius tinklus ir branduolius 

siekiant skatinti keitimąsi patirtimi; 

Rinkų ir konkurencingumo stiprinimas 

36. ragina Komisiją finansinę paramą skirti inovacijoms, laikantis iniciatyvos „Inovacijų 

sąjunga“ nuostatų, įskaitant programos „Horizontas 2020“ prioritetus, skatinant mokslinių 

tyrimų rezultatus parengti rinkodarai, taip mažinant vadinamąjį mokslinių tyrimų mirties 

slėnį Europoje; 

37. mano, kad esama išties puikių priemonių (viešieji pirkimai, standartizavimas, mokesčių 

lengvatos, sertifikavimo ir specialaus ženklinimo sistemos), kurias pasitelkus būtų galima 

užtikrinti pakankamą tvarių ir aukštos kokybės biotechnologinių produktų tiekimą ir 

efektyviu išteklių naudojimu grindžiamas gamybos sistemas; mano, kad reikalinga 

dabartinių teisės aktų reforma; ragina Komisiją parengti biomasės naudojimo tvarumo 

kriterijus, kuriais būtų grindžiamos ir rinkos kūrimo priemonės; 

38. pabrėžia, kad bioekonomika, grindžiama biologinių išteklių, o ne iškastinės energijos 

naudojimu, turi būti vykdoma vadovaujantis tvirta politine sistema, kurią taikant 

atsižvelgiama ne tik į ekonominį gyvybingumą, bet ir į socialinio ir ekologinio tvarumo 

veiksnius;  

39. laikosi nuomonės, kad svarbiausia įtraukti vartotojus ir suteikti jiems žinių apie 

biotechnologinių produktų ir paslaugų pasirinkimą; todėl pageidauja, kad būtų rengiami 

tokių gaminių ES standartai, grindžiami pakankamo tvarumo kriterijais, nes mano, kad tai 

būtų tinkama Europai naudingos šių produktų rinkos formavimo skatinimo priemonė; 

40. mano, kad biotechnologinių produktų gyvavimo ciklo negalima dirbtinai sutrumpinti; 

produktas turėtų būti kuriamas kuo ilgesniam laikotarpiui; 

41. pabrėžia, kad bioekonomika reikšmingai padės užtikrinti kaimo ir pakrančių vietovių 

plėtrą; laikosi nuomonės, kad sąveika ir glaudus bendradarbiavimas visoje vertės kūrimo 

grandinėje, kuri apima vietos žemės ūkio ir miškų pramonės žaliavų gamintojus ir 

biorafinavimo įmones, gali prisidėti stiprinant šių regionų konkurencingumą ir didinant jų 

finansinį pajėgumą; pabrėžia, kad reikia parengti ilgalaikę bioekonomikos strategiją, 

kurioje būtų atsižvelgiama į poreikį užtikrinti apsirūpinimo maistu saugumą; 

42. reikalauja, kad išplėtoti biologiniai ir biotechnologiniai procesai būtų naudojami iš atliekų 

ir nemaistinių kultūrų išgaunant atsinaujinančiuosius biologinius išteklius, taip pat kad jie 

būtų naudojami kaip esamų žemės ūkio ir miškų verslo įmonių komponentai; 

43. pabrėžia, kad vienas iš pagrindinių bioekonomikos principų yra gerinti išteklių naudojimo 

efektyvumą ir mažinti priklausomybę nuo importuojamų žaliavų, energijos ir 

neatsinaujinančiųjų gamtos išteklių; atkreipia dėmesį į miškų sektoriaus ir kitų 

biotechnologijos pramonės šakų svarbą ir pabrėžia, kad anglies dioksido neišskiriančiais 

atsinaujinančiaisiais gamtos ištekliais ir žaliavomis, pvz., mediena ir medienos pluoštu, 



galima pakeisti neatsinaujinančiąsias iškastines žaliavas; pažymi, kad bioekonomikos 

pramonėje pagaminama daug didelės pridėtinės vertės produktų, pvz., cheminių 

medžiagų, vaistų, plastiko ir kitų naujų, inovatyvių medžiagų, ir sukuriama darbo vietų; 

atkreipia dėmesį į jūrų ištekliais pagrįstų biotechnologijų potencialą; 

44. ragina Komisiją skatinti priemones, kuriomis būtų siekiama tvariai didinti pramonės 

žaliavų potencialą, geriau sutelkti šias pramonės žaliavas, rinkti biologiškai skaidžias 

atliekas (vengiant ilgų pervežimų) ir užtikrinti, kad biomasės naudojimas išliktų 

ekologiškas ir nemažintų anglies dioksido kaupimo funkcijos; atsižvelgdamas į tai, mano, 

kad būtina nedelsiant nustatyti iš biomasės gaunamos energijos naudojimo tvarumo 

kriterijus, siekiant užtikrinti, kad biomasė būtų naudojama efektyvesnio išteklių 

naudojimo tikslais, stengiantis, kad biomasės naudojimo energijos gamybai paskatos 

neiškreiptų rinkos ir nesumažintų jos prieinamumo gamintojams; 

45. mano, kad svarbu investuoti į bioekonomikos tiekimo grandines siekiant užtikrinti žaliavų 

prieinamumą; pabrėžia, kad bioekonomikos strategijomis turėtų būti skatinama ne tik 

efektyviau naudoti buitines ir komunalines atliekas, bet ir perdirbti šalutinius žemės ūkio 

ir miškų pramonės produktus ir likučius; ragina parengti geresnius įgaliojimus 

suteikiančius teisės aktus, kad būtų užtikrintas teisinis tikrumas ir stipri parama tvariam 

bioekonomikos išteklių ir žaliavų naudojimui, taip pat parama politikai, visais aspektais 

pagrįstai lanksčiu ir ilgalaikiu požiūriu, kuriuo skatinamos investicijos; 

46. mano, jog, remiantis naujosios ES pramonės politikos strategijos nuostatomis, 

bioekonomika galėtų labai prisidėti stabdant šiuo metu Europą apėmusį 

deindustrializavimo procesą ir priverčiant jį pasukti priešinga kryptimi, tuo tikslu taikant 

naujas rinkos skatinimo bei regioninės sistemos konkurencingumo atgaivinimo 

strategijas;  

47. primygtinai ragina Komisiją subsidijas, „atsiradusias dėl vyriausybės veiksmų, kuriais, 

siekiant padidinti kai kurių vartotojų ar gamintojų įplaukas arba sumažintų jų sąnaudas, 

jiems užtikrinamas pranašumas, tačiau taip nusižengiama tausiai aplinkos apsaugos 

praktikai“1, laikyti kenksmingomis aplinkai; ragina Komisiją ir valstybes nares nedelsiant 

(iki 2014 m.) patvirtinti konkrečius, šia apibrėžtimi paremtus planus, pagal kuriuos 

laipsniškai iki 2020 m. būtų nutrauktos visos aplinkai kenksmingos subsidijos, įskaitant 

subsidijas, kuriomis skatinamas neefektyvus atsinaujinančiųjų išteklių naudojimas, ir 

iškastiniam kurui taikomas subsidijas, ir pateikti pažangos ataskaitą pasinaudojant 

nacionalinėmis reformų programomis; šiuo požiūriu yra susirūpinęs dėl to, kad 

biologinėms medžiagoms, naudojamoms energijai gaminti, skirtos subsidijos jau dabar 

daro neigiamą poveikį efektyvaus išteklių naudojimo tikslams; 

48. susirūpinęs pažymi, kad dėl didėjančios biomasės, ypač medienos, paklausos 

besivystančiose šalyse, kuriose išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis nėra 

skaičiuojamas pagal Kioto protokolą, gali būti pradėtas spartus miškų kirtimas; pažymi, 

kad tai gali ne tik turėti įtakos dirvožemio kokybei, vandens ciklams ir biologinei 

įvairovei, tačiau ir sudaryti sunkumų įgyvendinant pasaulinius susitarimus, pvz., 

Biologinės įvairovės konvenciją ir Jungtinių Tautų bendrą dėl miškų naikinimo ir nykimo 

susidarančių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo besivystančiose šalyse programą 

(angl. REDD); taip pat nuogąstauja, kad, atsižvelgus į tai, jog žemės valdymo sistemos 

                                                 
1  Pritaikyta iš EBPO (1998 m. ir 2005 m.), Europos aplinkos politikos institutas (angl. 

IEEP) et al. 2007 m., žr. http://ec.europa.eu/environment/enveco/taxation/index.htm. 



daugelyje besivystančiųjų šalių yra silpnos, dėl didėjančios medienos gaminių paklausos 

gali būti vykdoma neteisėta medienos ruoša, vadinasi, gali susilpnėti savanoriškos 

partnerystės susitarimų pagal Miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos 

mediena veiksmų plano poveikis; 

49. pabrėžia, kad perėjimas prie bioekonomikos padės konferencijos „Rio+20“ rezultatus 

toliau įtraukti į ES politiką; mano, kad ES turėtų toliau didinti savo indėlį į iniciatyvas, 

kuriomis sudaromos palankios sąlygos tarptautiniu lygmeniu pereiti prie integracinės 

ekologiškos ekonomikos; 

50. ragina ES tapti labai aktyviu mokslinių tyrimų ir inovacijų centru tarptautinėje 

bioekonomikos mokslinių tyrimų srityje; nurodo, kad nauji produktai, procesai ir 

paslaugos, grindžiami atsinaujinančiaisiais ištekliais, suteikia galimybę stiprinti Europos 

pramonės konkurencingumą ir užimti lyderės poziciją tarptautiniu mastu; 

51. mano, kad būtina parengti tarptautinius teisiškai privalomus tvarumo standartus visiems 

biomasę naudojantiems sektoriams, taip pat privalomus tvaraus miškų tvarkymo 

kriterijus; ragina ES siekti patvirtinti daugiašalius susitarimus ir suteikti, ypač mažiausiai 

išsivysčiusioms šalims, atitinkamą institucinę ir techninę pagalbą, kad būtų užtikrintas 

tvarus biomasės naudojimas; 

52. mano, kad taikant šią strategiją išplėtotas bioekonomikos modelis padės išspręsti svarbias 

problemas, o ilguoju laikotarpiu – sukurti tvaresnių ir veiksmingesnių gamybos, 

vartojimo, plėtros ir gyvenimo būdo modelių, ir, pasinaudojant nauja ekonomikos, 

aplinkos ir visuomenės gyvenimo kokybės sąveika, vėl suaktyvinti ekonominio augimo 

procesą Europoje; 

o 

o o 

53. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai. 


