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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Nye veje til bæredygtig vækst: Bioøkonomi i Europa
2012/2295(INI)

Europa-Parlamentet,

- der henviser til Kommissionens meddelelse om nye veje til bæredygtig vækst: 
bioøkonomi i Europa (COM(2012)0060),

- der henviser til Kommissionens meddelelse om Europa 2020 - En strategi for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst (COM(2010)2020),

- der henviser til sin beslutning af 24. maj 2012 om et ressourceeffektivt Europa1,

- der henviser til Kommissionens meddelelse om imødegåelse af udfordringerne på 
råvaremarkederne og med hensyn til råstoffer (COM(2011)0025) og til sin beslutning om 
denne meddelelse2,

- der henviser til Rådets konklusioner under det britiske formandskab i 2005 ("Den 
videnbaserede bioøkonomi i Europa"), det tyske i 2007 ("På vej mod den videnbaserede 
bioøkonomi") og det belgiske i 2010 ("Den videnbaserede bioøkonomi i Europa: 
resultater og udfordringer"),

- der henviser til forretningsordenens artikel 48, 

- der henviser til betænkningen fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed og udtalelserne fra Udviklingsudvalget, Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
Regionaludviklingsudvalget (A7-0000/2013),  concccc

A. der henviser til, at verdensbefolkningen forventes at stige fra 7 mia. til over 9 mia. frem 
til 2050, med en stigning i fødevareefterspørgslen på 70 % til følge;

B. der henviser til, at knapheden af naturressourcer på verdensplan, det stigende pres på 
fornyelige råstoffer og klimaændringernes globale virkninger nødvendiggør en effektiv 
udnyttelse af ressourcer;

C. der henviser til, at en nyskabende og effektiv tilgang ikke blot vil sikre en større 
bæredygtighed, men også vil fremme udviklingen i landområder, medføre en potentiel 
sænkning af udledningen af drivhusgasser, mere bæredygtighed i produktionscyklussen 
og spredningen af industriel innovation i hele værdikæden;

D. der henviser til, at overgangen til en bæredygtig økonomi vil styrke den europæiske 
industris konkurrenceevne og fremme den økonomiske vækst, hvilket vil føre til en 
betydelig stigning i beskæftigelsen i Europa;

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0223.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0364.
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Generelle bemærkninger

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse "Nye veje til bæredygtig vækst: Bioøkonomi 
i Europa" og handlingsplanen for gennemførelsen af den deri indeholdte strategi for 
bioøkonomi; 

2. deler den opfattelse, at overgangen til bioøkonomi ikke kun bør baseres på produktion af 
miljøvenlige ressourcer, men også på en miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtig 
udnyttelse af disse;

3. er af den opfattelse, at bioøkonomien kan bidrage betydeligt til opnåelsen af Europa 
2020-strategiens målsætninger, særligt i forbindelse med initiativerne "Innovation i EU" 
og "Et ressourceeffektivt Europa";

4. støtter Kommissionens forslag om oprettelsen af en taskforce og en køreplan for 
bioindustrien, hvori de fornyelige ressourcers og bioteknologiens bidrag til den 
bæredygtige udvikling fremhæves; 

5. er af den opfattelse, at overgangen til bioøkonomi vil øge de europæiske fremskridt inden 
for innovation og konkurrencedygtighed og styrke Europas rolle på internationalt plan;

Investering i forskning, innovation og kompetencer

6. opfordrer Kommissionen til at fortsætte sine bestræbelser inden for koordinering af 
grænseoverskridende forskning og udvikling på tværs af medlemsstaterne og de 
forskellige sektorer;

7. støtter etableringen af et system baseret på en kontinuerlig udveksling af viden mellem 
forskningsinstitutter, virksomheder, institutioner og universiteter, og etableringen af et 
lovgivningsmæssigt grundlag til fremme af forskning og anvendelse heraf; 

8. mener, at der bør oprettes tværfaglige oplysnings- og uddannelsesprogrammer på tværs af 
sektorerne for at disse forskningsresultater kan udnyttes på lang sigt og i praksis, og for at 
de europæiske forbrugere kan gøres mere bevidste;

9. bifalder Kommissionens foreslåede budget på 4,5 mia. EUR inden for rammeprogrammet 
for forskning "Horisont 2020" og håber, at disse midler vil blive anvendt inden for alle 
bioøkonomiens sektorer og instrumenter; 

10. mener, at bioraffinaderier er af stor betydning for en vellykket omstilling af nedlagte 
anlæg og revitalisering af kriseramte områder ved hjælp af innovative processer og 
investeringer, og er fortaler for, at denne rolle fortsat bør fremmes;

Styrket samspil mellem politikker og mere inddragelse af berørte parter

11. anser det for nødvendigt at vælge en integreret og tværfaglig tilgang til bioøkonomien, og 
opfordrer til en harmonisering af de forskellige foranstaltninger på europæisk niveau 
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inden for de forskellige områder (Horisont 2020, samhørighedspolitikken, den fælles 
landbrugspolitik, direktivet om vedvarende energi, affaldsrammedirektivet, 
emballagedirektivet, specifikke foranstaltninger vedrørende biologisk affald), og til 
skabelsen af et ensartet og stabilt lovgivningsmæssigt grundlag på nationalt og europæisk 
niveau;

12. opfordrer Kommissionen til at stille finansielle instrumenter til rådighed til fremme af 
kommercielle og prækommercielle industriinvesteringer i bioøkonomien, for eksempel 
ved brug af strukturfondene og Den Europæiske Investeringsbank; 

13. opfordrer til målrettede og konkrete foranstaltninger til forenkling og fremskyndelse af de 
godkendelsesprocedurer, der hindrer udviklingen af bioraffinaderier, og som kan bidrage 
til at innovativ, moderne teknologi flyttes uden for EU;  

14. bifalder indgåelsen af offentlig-private partnerskaber (OPP) og opfordrer, i håbet om at 
undgå de problemer, der opstod i tidligere anvendelser af OPP'er i andre sektorer, 
Kommissionen til at stille tilstrækkelige midler til rådighed til finansiering af udviklingen 
og udbredelsen af sådanne partnerskaber, ud fra en overbevisning om, at disse udgør et 
centralt instrument for skabelsen af nye værdikæder, styrkelsen af eksisterende kæder og 
fremme af investering i teknologi og prototyper, der kan overføre forskningsresultaterne 
til markedet; 

15. er enig i, at det er nødvendigt med en indsats på flere niveauer, og opfordrer til et større 
fokus på bioøkonomiens regionale og lokale dimension; bifalder oprettelsen af regionale, 
nationale og europæiske bioøkonomi-platformer, der gør det muligt at måle fremskridt 
inden for sektoren og udveksle knowhow og bedste praksis, og derved sikre en jævn 
udvikling af bioøkonomien i EU; opfordrer Kommissionen til at inddrage eksperter inden 
for sektoren og alle de berørte fagområder, såvel som forbruger- og borgerrepræsentanter;

Udbygning af markederne og konkurrenceevnen

16. håber, at alle disponible finansielle instrumenter vil blive stillet til rådighed, så 
forskningsresultaterne kan få en reel indvirkning på markedet; opfordrer desuden til, der 
ydes tilstrækkelig støtte til dem, der agter at omsætte disse forskningsresultater i praksis 
(SMV'er, erhvervsdrivende, virksomheder);

17. mener, at der findes en række udmærkede instrumenter (offentlige indkøb, skattemæssige 
incitamenter, certificeringssystemer og særlige mærkeordninger), der kan skabe et stærkt 
marked for biobaserede produkter, og er fortaler for at gennemføre reformer af den 
aktuelle lovgivning i denne retning; 

18. mener, at det er af afgørende betydning at inddrage forbrugerne og oplyse dem om 
udvalget af biobaserede produkter og ydelser; opfordrer i denne sammenhæng til en 
standardisering af sådanne produkter i EU, hvilket vil fungere som et redskab til at 
fremme et lukrativt europæisk marked for disse produkter; 

19. er af den opfattelse, at synergien mellem lokale landbrugsråvareproducenter og 
bioraffinaderier kan bidrage til at forbedre konkurrenceevnen og øge landområdernes 
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økonomiske formåen; håber derfor, at der vælges en tilgang, der tager højde for de 
forskellige dele af den såkaldte "biomassepyramide", styrker den i toppen og derved 
udløser en kaskadeeffekt for denne  værdifulde ressource; 

20. håber, at de udviklede biologiske og bioteknologiske processer vil kunne anvendes i 
udnyttelsen af fornyelige biologiske ressourcer, der udvindes fra affald og 
nonfoodafgrøder, og at de vil indgå som komponenter i eksisterende 
landbrugsvirksomheder; 

21. opfordrer Kommissionen til at fremme foranstaltninger for at øge tilgængeligheden af 
biomasse til industrielle formål og forhindre, at incitamenterne til at omdanne biomasse 
til energi skaber markedsforvridninger og forringer stoffets tilgængelighed for 
producenterne; 

22. er af den opfattelse, at bioøkonomien, i overensstemmelse med den nye europæiske 
industripolitiske strategi, vil kunne bidrage betydeligt til at bekæmpe 
afindustrialiseringsprocessen i Europa og modvirke den ved hjælp af nye strategier til at 
stimulere markedet og øge det territoriale systems konkurrenceevne;   

23. mener, at den model for bioøkonomi, der er udviklet inden for rammerne af denne 
strategi, vil kunne løse eventuelle problemer og på længere sigt føre til mere bæredygtige 
og effektive mønstre for produktion, forbrug, udvikling og livsstil, idet den europæiske 
vækst genoplives som resultat af en ny sammenhæng mellem økonomi, miljø og social 
kvalitet;

24. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Generelt

I løbet af de kommende fyrre år vil Europa skulle forholde sig til en række sociale 
udfordringer.  Den voksende verdensbefolkning, den voldsomt stigende fødevare- og 
energiefterspørgsel og den verdensomspændende mangel på naturlige ressourcer tvinger 
Europa til at overveje en ny tilgang til produktion og forbrug, for at imødekomme disse nye 
betingelser effektivt og på lang sigt. 

Bioøkonomien udgør en vigtig mulighed for at imødekomme disse udfordringer, da den ikke 
blot vil sikre en større bæredygtighed, men også vil fremme udviklingen i landområder, 
medføre en potentiel sænkning af udledningen af drivhusgasser, mere bæredygtighed i 
produktionscyklussen og spredningen af industriel innovation i hele værdikæden.

Strategien for bioøkonomi kan være løsningen på vores afhængighed af fossile brændstoffer 
og vejen til intelligent vækst. På længere sigt kan den også være svaret på fødevaresikkerhed, 
økonomisk vækst og en øget beskæftigelse.

Ordførerens holdning

Ordføreren glæder sig over Kommissionens meddelelse om Bioøkonomi i Europa og bifalder 
handlingsplanen for gennemførelsen af strategien, der består af tre dele:   fremme af 
forskning, innovation og kompetencer, bedre synergi mellem de forskellige politikker samt 
styrkelse af markederne og konkurrenceevnen.

Efter ordførerens mening udgør understøttelsen af denne sektor en investering i fremtiden, og 
Europa kan og skal indtage en ledende rolle for opnåelsen af dette mål.  I den forbindelse skal 
der skabes et klart og stabilt lovgivningsmæssigt grundlag og sikres harmonisering af 
landbrugs- industri-, miljø-, forsknings- og innovationspolitikkerne inden for bioøkonomien.  
Ordføreren er enig i, at det er nødvendigt at vælge en tværfaglig tilgang på tværs af sektorerne 
og samtidig sikre udveksling af viden på regionalt, nationalt og europæisk niveau for at 
fremme en ensartet udvikling af bioøkonomien i EU. 

Desuden mener ordføreren, at det er nødvendigt at sikre og udvikle koordinerede og 
sammenhængende forsknings- og innovationsprogrammer, stille finansielle instrumenter til 
rådighed for at fremme investeringer i industrien, sørge for tilgængeligheden af finansielle 
midler og sikre, at de opnåede resultater får den størst mulige indvirkning på samfundet og 
markedet. Teknologisk infrastruktur, videnskabelig ekspertise, anlæg og bioindustri er alle 
faktorer, der kan bidrage til at skabe fremgang inden for europæisk innovation og 
konkurrenceevne og styrke Europas rolle på internationalt niveau. 

I den forbindelse kan nye former for partnerskab, der samler bidragene fra offentlige og 
private institutioner, bidrage betydeligt til udviklingen af denne strategi. Etableringen af et 
offentlig-privat partnerskab inden for bioindustri vil nemlig kunne støtte nye projekter, 
muliggøre udviklingen af nye produkter og sikre at de faktisk kommer på markedet, og 
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dermed nedsætte risikoen for, at gunstigere forhold i udlandet fører til, at ekspertise og 
innovation flytter uden for Europa.

På baggrund af ovenstående mener ordføreren, at der bør gøres en stadig stigende indsats for 
at styrke fremskridt inden for dette område, for at der bliver skabt mere bæredygtige og 
effektive mønstre for produktion, forbrug, udvikling og livsstil, og for at processerne for 
europæisk vækst og genindustrialisering bliver genoplivet som resultat af en ny sammenhæng 
mellem økonomi, miljø og social kvalitet.


