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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

– med beaktande av Europa 2020-strategin, som uppmanar till smart och miljövänlig 
tillväxt, och av följande skäl:

A. Främjandet av bioekonomin kommer att leda till ekonomisk tillväxt och skapa ett 
betydande antal arbetstillfällen i landsbygds-, kust- och industriområden. 

B. Bioekonomin kommer att göra oss mindre beroende av till största delen importerade 
fossila bränslen.

1. Europaparlamentet uppmanar till utvecklandet av ett mer innovativt, resurseffektivt och 
konkurrenskraftigt samhälle som kan säkerställa att livsmedelstrygghet går hand i hand 
med en hållbar användning av förnybara resurser.

2. Europaparlamentet påpekar att 22 miljoner människor redan är anställda inom 
bioekonomin.

3. Europaparlamentet riktar uppmärksamheten mot det faktum att bioekonomin kan ge 
jordbrukare en avsevärd inkomstökning.

4. Europaparlamentet uppmärksammar programmet Horisont 2020, som har medfört runt 
130 000 arbetstillfällen inom bioekonomin. Parlamentet förväntar sig att medlemsstaterna 
förbättrar sina bioekonomiska stödprogram.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla deltagarmodeller som kan 
användas för att skapa närmare kopplingar mellan medborgarna och slutanvändarna i syfte 
att utveckla närmare förbindelser mellan forskningen, samhället och politiken och att 
framhålla fördelarna med bioekonomin och dess betydelse för samhället, tillväxten, 
arbeten och social innovation.

6. Europaparlamentet efterfrågar mer detaljerad forskning om alternativkostnaderna, sett till 
bioekonomins inverkan på användningen av knappa naturresurser och miljökostnaderna 
för den resulterande förlusten av biologisk mångfald.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att erbjuda examensutbildning i 
bioekonomi och utveckla yrkesutbildningsprogram för att säkerställa att EU spelar en 
banbrytande, innovativ och ledande roll på detta område. 

8. Europaparlamentet betonar att EU måste sträva efter att förbättra sin innovationskapacitet 
genom att omvandla forskningsresultaten till kommersiell framgång eftersom det i nuläget 
tar för lång tid för EU att skapa säljbara produkter utifrån forsknings- och 
innovationsresultat.
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9. Europaparlamentet anser att bioekonomin gör det möjligt att producera industrivaror till 
lägre kostnad, samtidigt som man använder mindre energi och orsakar mindre 
miljöförstöring.

10. Europaparlamentet efterfrågar utveckling av industriell infrastruktur och optimerade 
leverantörskedjor för biobaserade produkter i landsbygds- och kustområden i syfte att 
skapa nya arbetstillfällen inom jordbruket, skogsbruket och vattenbruket. Parlamentet 
begär att EU-medel för landsbygdsutveckling tillgängliggörs för detta syfte.


