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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til Europa 2020-strategien, som opfordrer til snild og grøn vækst i Europa,

A. der henviser til, at fremme af bioøkonomi vil føre til økonomisk vækst og skabe et 
betydeligt antal arbejdspladser i landdistrikterne, kyst- og industriområder;

B. der henviser til, at bioøkonomi vil gøre os mindre afhængige af især importerede fossile 
brændstoffer;

1. opfordrer til udvikling af et mere innovativt, ressourceeffektivt og konkurrencedygtigt 
samfund, der kan sikre, at fødevaresikkerheden går hånd i hånd med en bæredygtig 
anvendelse af vedvarende ressourcer;

2. påpeger, at 22 millioner mennesker allerede er beskæftiget inden for bioøkonomi;

3. henleder opmærksomheden på det faktum, at bioøkonomi kan give landmændene en 
betydelig ekstra indkomst;

4. henleder opmærksomheden på Horisont 2020-programmet, som har skabt omkring 
130 000 arbejdspladser inden for bioøkonomi; forventer, at medlemsstaterne vil 
intensivere deres bistandsprogrammer for bioøkonomi;

5. opfordrer Kommissionen til at udvikle deltagelsesbaserede modeller, der kan bruges til at 
skabe tættere forbindelser mellem borgerne og slutbrugere med henblik på at skabe et 
tættere forhold mellem videnskab, samfund og politik, og at påpege fordelene ved 
bioøkonomi og dens betydning for samfundet, vækst, beskæftigelse og social innovation;

6. opfordrer til mere detaljeret forskning i de forbundne offeromkostninger i betragtning af 
bioøkonomiens indvirkning på anvendelsen af knappe naturressourcer og de miljømæssige 
omkostninger ved det resulterende tab af biodiversitet;

7. opfordrer medlemsstaterne til at tilbyde uddannelser i bioøkonomi og udvikle faglige 
uddannelsesprogrammer for at sikre, at EU spiller en banebrydende, nyskabende og 
førende rolle på dette område; 

8. understreger, at EU skal forsøge at forbedre sin evne til innovation ved at vende 
forskningsresultaterne til en kommerciel succes, da det i øjeblikket tager EU for lang tid at 
omdanne forsknings- og innovationsresultater til salgbare produkter;

9. mener, at bioøkonomi gør det muligt at producere industrivarer til lavere pris, idet der 
anvendes mindre energi og skabes mindre miljøforurening;

10. opfordrer til udvikling af industriel infrastruktur og optimerede forsyningskæder for 
biobaserede produkter i landdistrikter og kystområder med henblik på at skabe nye 
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arbejdspladser inden for landbrug, skovbrug og akvakultur; opfordrer til, at EU-midlerne 
til udvikling af landdistrikter stilles til rådighed til dette formål.


