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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy,
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

– uwzględniając strategię „Europa 2020”, która wzywa do inteligentnego i ekologicznego 
wzrostu,

A. mając na uwadze, że propagowanie biogospodarki doprowadzi do wzrostu gospodarczego
i stworzy znaczną liczbę miejsc pracy w obszarach wiejskich, przybrzeżnych
i przemysłowych;

B. mając na uwadze, że biogospodarka spowoduje, że zmniejszy się nasza zależność od
w większości importowanych paliw kopalnych;

1. wzywa do rozwoju społeczeństwa bardziej innowacyjnego, zasobooszczędnego
i konkurencyjnego, które mogłoby sprawić, by bezpieczeństwo żywnościowe szło w parze 
ze zrównoważonym korzystaniem z zasobów odnawialnych;

2. zauważa, że 22 mln osób pracują obecnie w biogospodarce;

3. zwraca uwagę na fakt, że biogospodarka może przynieść rolnikom znaczne dodatkowe 
dochody;

4. zwraca uwagę na program Horyzont 2020, który utworzył około 130 000 miejsc pracy
w biogospodarce; oczekuje, że państwa członkowskie wzmogą swoje programy 
wspierania biogospodarki;

5. wzywa Komisję do rozwijania modeli partycypacyjnych, z których można skorzystać, by 
zbliżyć do siebie obywateli i końcowych użytkowników w celu nawiązania bliższych 
stosunków między nauką, społeczeństwem i polityką, a także by wskazać korzyści 
wynikające z biogospodarki i jej znaczenie dla społeczeństwa, wzrostu, miejsc pracy
i innowacji społecznych;

6. wzywa do dokładniejszego badania powiązanych kosztów alternatywnych, uwzględniając 
wpływ biogospodarki na korzystanie z rzadkich zasobów naturalnych i wynikające z tego 
koszty środowiskowe związane z utratą różnorodności biologicznej;

7. wzywa państwa członkowskie do proponowania kierunków studiów uniwersyteckich na 
temat biogospodarki oraz opracowania programów szkoleń zawodowych, które 
zapewniłyby odgrywanie przez UE pionierskiej, innowacyjnej i wiodącej roli w tym 
obszarze, 

8. podkreśla, że UE musi dołożyć starań w celu poprawy zdolności do innowacji poprzez 
przekładanie wyników badań naukowych na sukces rynkowy, ponieważ obecnie UE 
potrzebuje zbyt dużo czasu na przekształcenie wyników badań naukowych i innowacji
w produkt rynkowy;
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9. uważa, że biogospodarka umożliwia tańszą produkcję towarów przemysłowych przy 
użyciu mniejszej ilości energii oraz mniejszym zanieczyszczeniu środowiska;

10. wzywa do rozwoju infrastruktury przemysłowej i optymalnych łańcuchów dostaw 
bioproduktów w obszarach wiejskich i przybrzeżnych, tak by tworzyć nowe miejsca pracy
w rolnictwie, leśnictwie i akwakulturze; wzywa do przeznaczania na ten cel funduszy UE 
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.


