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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju strategije Evropa 2020, ki poziva k pametni in zeleni rasti,

A. ker se bo zaradi biogospodarstva izboljšala gospodarska rast, odprlo pa se bo tudi večje 
število delovnih mest na podeželskih, obalnih in industrijskih območjih;

B. ker bomo zaradi biogospodarstva manj odvisni od večinoma uvoženih fosilnih goriv;

1. poziva k razvoju inovativnejše in konkurenčnejše družbe, ki bo gospodarnejša z viri in bo 
zagotavljala tako prehransko varnost kot trajnostno rabo obnovljivih virov; 

2. poudarja, da je v biogospodarstvu zaposlenih že 22 milijonov ljudi;

3. opozarja, da lahko biogospodarstvo kmetom prinaša pomemben dodaten vir zaslužka; 

4. poudarja, da je program Obzorje 2020 ustvaril okoli 130 000 delovnih mest v 
biogospodarstvu; pričakuje, da bodo države članice okrepile podporne programe za 
biogospodarstvo;

5. poziva Komisijo, naj razvije participativne modele za tesnejše povezovanje med 
državljani in končnimi uporabniki, ki bodo omogočili tesnejši odnos med znanostjo, 
družbo in politiko, ter poudari koristi biogospodarstva za družbo, delovna mesta in 
družbene inovacije;

6. poziva, k natančnejši preučitvi s tem povezanih oportunitetnih stroškov zaradi vpliva, ki 
ga ima biogospodarstvo na izkoriščanje omejenih naravnih virov in na okoljske stroške, ki 
izhajajo iz izgube biotske raznovrstnosti;

7. poziva države članice, naj nudijo dodiplomske študijske programe iz biogospodarstva in 
razvijajo programe poklicnega usposabljanja, da bi zagotovile pionirsko, inovativno in 
vodilno vlogo EU na tem področju; 

8. poudarja, da si mora EU prizadevati za večje možnosti za inovacije in doseganja tržnega 
uspeha z rezultati raziskav, saj sedaj v EU predolgo traja, preden se rezultati raziskav in 
inovacij pretvorijo v tržne proizvode;

9. meni, da je s pomočjo biogospodarstva možna cenejša proizvodnja industrijskih surovin, 
saj se porabi manj energije, manjše pa je tudi onesnaževanje okolja; 

10. poziva k razvoju industrijske infrastrukture in optimizirane dobavne verige za 
bioproizvode na podeželskih in obalnih območjih, da bi ustvarili nova delovna mesta v
kmetijstvu, gozdarstvu in akvakulturi; poziva, naj bodo za ta namen na voljo sredstva EU 
za razvoj podeželja.


