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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

– έχοντας υπόψη την στρατηγική Ευρώπη 2020, που ζητεί έξυπνη και πράσινη ανάπτυξη,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της βιοοικονομίας θα οδηγήσει σε οικονομική
ανάπτυξη και θα δημιουργήσει σημαντικό αριθμό θέσεων απασχόλησης σε αγροτικές, 
παράκτιες και βιομηχανικές περιοχές·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιοοικονομία θα περιορίσει την εξάρτησή μας από τα κυρίως 
εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα·

1. ζητεί την ανάπτυξη πιο καινοτόμου, αποδοτικής από απόψεως πόρων και ανταγωνιστικής 
κοινωνίας που θα μπορεί να διασφαλίζει ότι η επισιτιστική ασφάλεια θα συμβαδίζει με τη 
βιώσιμη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πόρων·

2. επισημαίνει ότι 22 εκατ. άτομα απασχολούνται ήδη στην βιοοικονομία·

3. επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι η βιοοικονομία μπορεί να εξασφαλίσει 
συμπληρωματικά εισοδήματα για τους αγρότες·

4. επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι το πρόγραμμα Horizon 2020 που δημιούργησε 
περίπου 130 χιλιάδες θέσεις εργασίας στη βιοοικονομία· προσδοκά ότι τα κράτη μέλη θα 
επιταχύνουν τα προγράμματα βοήθειας προς τη βιοοικονομία·

5. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει συμμετοχικά μοντέλα που θα μπορούν να 
αξιοποιηθούν για τη σφυρηλάτηση στενότερων δεσμών μεταξύ των πολιτών και των 
τελικών χρηστών, με σκοπό την ενίσχυση στενότερης συνεργασίας μεταξύ επιστήμης, 
κοινωνίας και πολιτικής, και να αναδείξει τα οφέλη της βιοοικονομίας και τη σημασία 
που έχει για την κοινωνική, αναπτυξιακή και κοινωνική καινοτομία, καθώς και για τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

6. ζητεί να υπάρξει λεπτομερέστερη έρευνα όσον αφορά το συνεπαγόμενο κόστος 
ευκαιρίας, λόγω του αντίκτυπου της βιοοικονομίας στη χρήση των σπανιζόντων φυσικών 
πόρων και του περιβαλλοντικού κόστους που επιφέρει η συνεπακόλουθη απώλεια 
βιοποικιλότητας·

7. καλεί τα κράτη μέλη να προσφέρουν κύκλους σπουδών για τη βιοοικονομία και να 
αναπτύξουν προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης προκειμένου να διασφαλίσουν 
ότι η ΕΕ θα παίξει πρωτοποριακό, καινοτόμο και ηγεμονικό ρόλο στον τομέα αυτό·

8. επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να επιδιώξει τη βελτίωση της ικανότητάς της για καινοτομία, 
μεταφράζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας σε εμπορική επιτυχία, καθώς σήμερα η ΕΕ 
χρειάζεται υπερβολικά πολύ χρόνο για να μετασχηματίσει τα αποτελέσματα της έρευνας 
και καινοτομίας σε εμπορεύσιμα προϊόντα·
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9. πιστεύει ότι η βιοοικονομία καθιστά δυνατή την παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων με 
χαμηλότερο κόστος, αξιοποιώντας μικρότερες ποσότητες ενέργειας και προξενώντας 
μικρότερη περιβαλλοντική ρύπανση·

10. ζητεί να αναπτυχθεί η βιομηχανική υποδομή και οι βελτιστοποιημένες αλυσίδες 
εφοδιασμού για τα βιολογικής βάσης προϊόντα στις αγροτικές και παράκτιες περιοχές, με 
σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στη γεωργία, τη δασοκομία και την 
υδατοκαλλιέργεια· ζητεί, για το σκοπό αυτό, να διατεθεί από πλευράς ΕΕ χρηματοδότηση 
για την ανάπτυξη της υπαίθρου.


