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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

– gezien de Europa 2020-strategie, waarin wordt gestreefd naar slimme en groene groei,

A. overwegende dat het stimuleren van de bio-economie zal leiden tot economische groei en 
het scheppen van een aanzienlijk aantal arbeidsplaatsen in plattelands-, kust- en 
industriegebieden;

B. overwegende dat we dankzij de bio-economie minder afhankelijk zullen zijn van fossiele 
brandstoffen die voornamelijk geïmporteerd worden;

1. pleit voor de ontwikkeling van een meer innovatieve, hulpbronefficiënte en concurrerende 
maatschappij waarin voedselveiligheid gegarandeerd gepaard gaat met het duurzaam 
gebruik van hernieuwbare bronnen;

2. merkt op dat er al 22 miljoen mensen werkzaam zijn in de bio-economie;

3. wijst erop dat de bio-economie een aanzienlijk extra inkomen kan genereren voor 
landbouwers;

4. wijst op het Horizon 2020-programma waarmee ongeveer 130 000 arbeidsplaatsen in de 
bio-economie gegenereerd zijn; verwacht dat de lidstaten hun ondersteunende 
programma's voor de bio-economie verder uitwerken;

5. verzoekt de Commissie om participatiemodellen te ontwikkelen waarmee de banden 
tussen burgers en eindgebruikers kunnen worden aangehaald, om zo ook de relatie tussen 
wetenschap, samenleving en beleid te versterken en te wijzen op de voordelen van de bio-
economie en het belang ervan voor de samenleving, groei, werkgelegenheid en sociale 
innovatie;

6. dringt erop aan nader onderzoek te verrichten naar de alternatieve kosten die daarmee 
gepaard gaan, gezien de effecten van de bio-economie op het gebruik van schaarse 
natuurlijke hulpbronnen en de milieukosten van het daaruit voortvloeiende verlies van 
biodiversiteit;

7. verzoekt de lidstaten universitaire opleidingen in de bio-economie aan te bieden en 
programma's voor beroepsopleiding te ontwikkelen zodat de EU op dit gebied een 
leidende, innovatieve en voortrekkersrol kan spelen;

8. benadrukt dat de EU haar innovatievermogen moet vergroten door de resultaten van 
onderzoek te vertalen in commercieel succes, omdat het momenteel te lang duurt voordat 
de EU de resultaten van onderzoek en innovatie in verhandelbare producten heeft 
omgezet;

9. is van mening dat de bio-economie de mogelijkheid biedt om de kosten voor de productie 
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van industriële producten laag te houden, terwijl er minder energie wordt verbruikt en het 
milieu minder wordt vervuild;

10. pleit voor de ontwikkeling van een industriële infrastructuur en de optimalisatie van de 
bevoorradingsketens voor biologische producten in plattelands- en kustgebieden teneinde 
werkgelegenheid te creëren in de landbouw, bosbouw en aquacultuur; dringt erop aan dat 
hiervoor Europese middelen voor plattelandsontwikkeling ter beschikking worden gesteld.


