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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

– като взе предвид стратегията „Европа 2020“, която призовава за интелигентен и 
„зелен“ растеж;

A. като има предвид, че насърчаването на биоикономиката ще доведе до икономически 
растеж и създаване на значителен брой работни места в селските, крайбрежните и 
промишлените райони;

Б. като има предвид, че биоикономиката ще ни направи по-малко зависими от 
предимно вносните изкопаеми горива;

1. призовава за развитието на по-иновативно, по-ефективно използващо ресурсите и 
по-конкурентно общество, което може да гарантира, че продоволствената сигурност 
върви ръка за ръка с устойчивото използване на възобновяемите ресурси;

2. посочва, че 22 млн. души вече са наети в биоикономиката;

3. обръща внимание на факта, че биоикономиката може да осигури значителни 
допълнителни приходи на земеделските производители;

4. обръща внимание на програмата „Хоризонт 2020“, която е създала около 130 000 
работни места в биоикономиката; очаква от държавите членки да увеличат своите 
програми за подпомагане на биоикономиката;

5. призовава Комисията да разработи модели за участие, които да бъдат използвани, за 
да засилят връзките между гражданите и крайните потребители с цел насърчаване 
на близката връзка между наука, общество и политики и да се посочат ползите от 
биоикономиката и важността й за общество, растеж, работни места и социални 
иновации;

6. призовава за по-задълбочено изследване на включените алтернативни разходи като 
се има предвид влиянието на биоикономиката върху употребата на ограничените 
природни ресурси и последствията за околната среда, в резултат от намаляване на 
биоразнообразието;

7. призовава държавите членки да предложат курсове на обучение по биоикономика и 
да разработят програми за професионално обучение, за да гарантират, че ЕС е 
пионер и има иновативна и водеща роля с тази сфера; 

8. подчертава, че ЕС трябва да се стреми да подобри своя капацитет за иновации като 
превърне резултатите от изследванията в търговски успех, тъй като в момента 
трансформирането на резултати от изследвания и иновации в продаваеми продукти 
отнема на ЕС твърде дълго време;
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9. счита, че биоикономиката дава възможност за производство на промишлени стоки 
при по-ниски цени, като се използва по-малко енергия и се причинява по-малко 
замърсяване на околната среда;

10. призовава за изграждането на промишлена инфраструктура и подобряване на 
веригите за доставки за продуктите на биологична основа в селските и 
крайбрежните райони с цел създаването на нови работни места в селското 
стопанство, горския сектор и сферата на аквакултурите; призовава за тази цел да 
бъде предоставено финансиране за развитие на селските райони на ЕС.


