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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

– având în vedere strategia Europa 2020 care face un apel pentru o creștere inteligentă și 
ecologică;

A. întrucât promovarea bioeconomiei va duce la creștere economică și va crea un număr 
semnificativ de locuri de muncă în zonele rurale, de coastă și industriale;

B. întrucât bioeconomia ne va face mai puțin dependenți de combustibilii fosili, majoritatea 
importați;

1. solicită dezvoltarea unei societăți mai inovatoare, mai competitivă și care să utilizeze 
resursele într-un mod mai eficient care poate să garanteze că securitatea alimentară merge 
mână în mână cu utilizarea sustenabilă a resurselor regenerabile;

2. subliniază faptul că 22 milioane de persoane lucrează deja în domeniul bioeconomiei;

3. atrage atenția asupra faptului că bioeconomia le poate aduce fermierilor venituri 
suplimentare considerabile;

4. atrage atenția asupra programului Orizont 2020 care a creat circa 130 000 locuri de muncă 
în bioeconomie; așteaptă din partea statelor membre să își accelereze programele de 
asistență pentru bioeconomie;

5. solicită Comisiei să dezvolte modele de participare care să poată fi folosite pentru a 
cimenta legăturile dintre cetățeni și utilizatorii finali pentru a lega o relație mai strânsă 
între știință, societate și politică și scoate în evidență beneficiile bioeconomiei și 
importanța sa pentru societate, creșterea economică și inovarea socială;

6. solicită să se cerceteze mai temeinic costurile de oportunitate implicate, având în vedere 
impactul bioeconomiei asupra utilizării resurselor naturale limitate și costul ecologic al 
pierderii implicite a biodiversității;

7. solicită statelor membre să ofere cursuri universitare în bioeconomie și să dezvolte 
programe de formare profesională pentru a garanta rolul de deschizător de drumuri, 
inovator și lider al UE în acest domeniu; 

8. subliniază faptul că UE trebuie să încerce să își îmbunătățească capacitatea de a 
transforma rezultatele cercetării în succes comercial, ținând cont de faptul că în prezent 
UE pierde prea mult timp pentru a transforma rezultatele cercetării și inovării în produse 
comercializabile;

9. consideră că bioeconomia face posibilă producerea de bunuri industriale la prețuri mai 
mici, cu un consum mai redus de energie și mai puțin poluare a mediului;
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10. solicită dezvoltarea unei infrastructuri industriale și a unor lanțuri de distribuție optimizate 
pentru produsele de origine biologică în zonele rurale și de coastă în vederea creării de noi 
locuri de muncă în agricultură, silvicultură și acvacultură; solicită punerea la dispoziție de 
fonduri UE pentru dezvoltare rurală în acest scop.


