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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į strategiją „Europa 2020“, kuria siekiama pažangaus ir ekologiško 
augimo,

A. kadangi skatinant bioekonomiką bus skatinamas ekonomikos augimas ir kuriama daug 
darbo vietų kaimo, pakrančių vietovėse ir pramoninėse zonose.

B. kadangi bioekonomika mums padės tapti mažiau priklausomiems nuo daugiausia 
importuojamo iškastinio kuro;

1. ragina vystyti novatoriškesnę, efektyviau išteklius naudojančią ir konkurencingesnę 
visuomenę, kuri galėtų užtikrinti, kad maisto saugumas būtų suderintas su tvariu 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimu;

2. pabrėžia, kad bioekonomikos sektoriuje jau dirba 22 mln. darbuotojų;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad bioekonomika gali duoti daug papildomų pajamų ūkininkams;

4. atkreipia dėmesį į programą „Horizontas 2020“, pagal kurią bioekonomikos sektoriuje 
sukurta 130 000 darbo vietų; tikisi, kad valstybės narės tobulins bioekonomikos paramos 
programas;

5. ragina Komisiją plėtoti dalyvavimu grindžiamus modelius, kurie galėtų būti naudojami 
glaudesniems piliečių ir galutinių vartotojų ryšiams puoselėti, siekiant skatinti glaudesnius 
mokslo, visuomenės ir politikos ryšius, ir pabrėžti bioekonomikos privalumus bei jos 
svarbą visuomenei, ekonomikos augimui, darbo vietų ir socialinių inovacijų kūrimui.

6. ragina atlikti išsamesnius mokslinius tyrimus dėl susijusių alternatyviųjų sąnaudų, 
atsižvelgiant į bioekonomikos poveikį ribotų gamtinių išteklių naudojimui ir į aplinkos 
apsaugos sąnaudas, patiriamas dėl prarandamos biologinės įvairovės;

7. ragina valstybes nares kurti bioekonomikos studijų programas ir plėtoti profesinio 
mokymo programas siekiant užtikrinti, kad šioje srityje ES atliktų pirmaujantį, 
novatorišką ir pagrindinį vaidmenį; 

8. pabrėžia, kad ES privalo tobulinti savo gebėjimą diegti inovacijas, naudodama mokslinių 
tyrimų rezultatus komercinei sėkmei pasiekti, kadangi šiuo metu ES paklausių produktų 
kūrimo pasinaudojant mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatais procesas yra per ilgas;

9. mano, kad bioekonomika sudaro galimybes pramonines prekes gaminti mažesnėmis 
sąnaudomis, vartojant mažiau energijos ir mažiau teršiant aplinką;

10. ragina plėtoti pramonės infrastruktūrą ir optimizuoti 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.


