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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

– tekintettel az „Európa 2020” stratégiára, amely intelligens és zöld növekedésre szólít fel,

A. mivel a biogazdaság ösztönzése gazdasági növekedéshez vezet, és számos munkahelyet 
teremt vidéki, part menti és ipari övezetekben;

B. mivel a biogazdaság csökkenti a – főleg importból származó – fosszilis tüzelőanyagoktól 
való függésünket,

1. szorgalmazza egy innovatívabb, erőforrás-hatékonyabb és versenyképesebb társadalom 
kialakítását, amely biztosítani képes, hogy az élelmezésbiztonság együtt járjon a megújuló 
erőforrások fenntartható felhasználásával;

2. rámutat, hogy a biogazdaságban már 22 millió embert foglalkoztatnak;

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a biogazdaság figyelemreméltó többletjövedelmet 
biztosíthat a mezőgazdasági termelők számára;

4. felhívja a figyelmet a „Horizont 2020” programra, amely mintegy 130 000 munkahelyet 
teremtett a biogazdaságban; elvárja a tagállamoktól, hogy fokozzák a biogazdaságot 
támogató programjaikat;

5. kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki részvételi modelleket, amelyeknek köszönhetően 
szorosabb kapcsolatok alakíthatók ki a polgárok és a végfelhasználók között azzal a céllal, 
hogy a tudomány, a társadalom és a politika közelebb kerüljön egymáshoz, és hogy 
előtérbe kerüljön a biogazdaság haszna és jelentősége a társadalom, a növekedés, a 
foglalkoztatás és a szociális innováció szempontjából;

6. alaposabb kutatásra szólít fel a felmerülő alternatív költségeket illetően, tekintettel a 
biogazdaságnak a szűkös természeti erőforrások felhasználására gyakorolt hatására, 
valamint a biológiai sokféleség csökkenéséből fakadó környezeti költségekre;

7. kéri a tagállamokat, hogy kínáljanak mesterfokozatú képzést a biogazdaság szakterületén, 
és  dolgozzanak ki szakmai képzési programokat annak biztosítása érdekében, hogy az EU 
úttörő, innovatív és vezető szerepet játsszon e téren; 

8. hangsúlyozza, hogy az EU-nak az innovációs kapacitás javítására kell törekednie, a 
kutatás eredményeit gazdasági sikerré kovácsolva, mivel jelenleg az EU-ban túl sok időt 
vesz igénybe, amíg a kutatás és az innováció eredményei piacra helyezhető termékekben 
nyilvánulnak meg;

9. úgy véli, hogy a biogazdaásg lehetővé teszi ipari áruk alacsonyabb költségeken, kisebb 
energiafelhasználással és kevesebb környezetszennyezés mellett történő előállítását; 
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10. kéri ipari infrastruktúra és optimalizált ellátási láncok kialakítását a bioalapú termékekre 
vonatkozóan városi és part menti övezetekben azzal a céllal, hogy új munkahelyek 
jöjjenek létre a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban és az aquakultúrában; kéri, 
hogy erre a célra bocsássanak rendelkezésre  uniós vidékfejlesztési finanszírozást.


