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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Ambiente, da Saúde 
Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

– Tendo em conta a Estratégia Europa 2020, que apela a um crescimento inteligente e 
ecológico,

A. Considerando que a promoção da bioeconomia conduzirá ao crescimento económico e 
criará um número significativo de empregos em zonas rurais, costeiras e industriais; 

B. Considerando que a bioeconomia reduzirá a nossa dependência de combustíveis fósseis 
maioritariamente importados;

1. Apela ao desenvolvimento de uma sociedade mais inovadora, eficiente na utilização de 
recursos e competitiva, suscetível de conciliar a segurança alimentar com a utilização 
sustentável dos recursos renováveis;

2. Salienta que a bioeconomia emprega já 22 milhões de pessoas;

3. Chama a atenção para o facto de a bioeconomia poder proporcionar um rendimento 
adicional considerável aos agricultores;

4. Chama a atenção para o programa Horizonte 2020, que criou cerca de 130 000 empregos 
na bioeconomia; espera que os Estados-Membros reforcem os seus programas de 
assistência à bioeconomia;

5. Insta a Comissão a elaborar modelos de participação que possam ser utilizados para criar 
ligações mais estreitas entre os cidadãos e os utilizadores finais, visando fomentar uma 
relação mais estreita entre ciência, sociedade e política, e a salientar as vantagens da 
bioeconomia e a sua importância para a sociedade, o crescimento, o emprego e a inovação 
social;

6. Exorta a um estudo mais pormenorizado sobre os custos de oportunidade envolvidos, dado 
o impacto da bioeconomia na utilização dos escassos recursos naturais e sobre os custos 
ambientais da consequente perda de biodiversidade;

7. Insta os Estados-Membros a proporcionarem cursos superiores em bioeconomia e a 
criarem programas de formação profissional para assegurar que a UE desempenhe um 
papel pioneiro, inovador e de liderança neste domínio; 

8. Destaca que a UE deve procurar melhorar a sua capacidade para inovar, convertendo os 
resultados da investigação em sucessos comerciais, uma vez que atualmente a UE demora 
demasiado tempo a transformar os resultados da investigação e da inovação em produtos 
comercializáveis;

9. Considera que a bioeconomia permite produzir matérias-primas industriais a custos mais 
baixos, utilizando menos energia e gerando menos poluição ambiental;
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10. Exorta ao desenvolvimento da infraestrutura industrial e de cadeias de aprovisionamento 
otimizadas para os produtos biológicos em zonas rurais e costeiras, visando a criação de 
novos empregos na agricultura, na silvicultura e na aquicultura; insta, para este efeito, à 
disponibilização de financiamentos da UE em matéria de desenvolvimento rural.


