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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια βιοοικονομία για την Ευρώπη
(2012/2295(ΙΝΙ)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καινοτομία για βιώσιμη 
ανάπτυξη: μια βιοοικονομία για την Ευρώπη (COM(2012)0060)»,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαΐου 2012 για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους1,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια αποτελεσματική 
στρατηγική στον τομέα των πρώτων υλών για την Ευρώπη (COM(2011)0025) και το 
ψήφισμά του σχετικά με την εν λόγω ανακοίνωση2,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της προεδρίας του Ηνωμένου Βασιλείου στο 
Συμβούλιο το 2005 («The Knowledge-Based Bio-Economy in Europe»), της Γερμανίας 
το 2007 («En route to the Knowledge based Bio-Economy») και του Βελγίου το 2010 
(«The Knowledge Based Economy in Europe: achievements and challenges»),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της 
Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0000/2013), 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός θα αυξηθεί από 7 δισεκατομμύρια 
σε περισσότερα από 9 δισεκατομμύρια το 2050, προκαλώντας αύξηση στη ζήτηση 
τροφίμων της τάξης του 70%·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σπάνιδα των παγκόσμιων φυσικών αποθεμάτων, η αύξηση 
της πίεσης που ασκείται στις ανανεώσιμες πρώτες ύλες και οι παγκόσμιες επιπτώσεις 
των κλιματικών αλλαγών επιβάλλουν μια αποδοτική χρήση των πόρων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια καινοτόμος και αποτελεσματική προσέγγιση θα 
εξασφαλίσει όχι μόνο μεγαλύτερη βιωσιμότητα αλλά και τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης, τη δυνητική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μεγαλύτερη 
βιωσιμότητα του παραγωγικού κύκλου αλλά και τη διάδοση της βιομηχανικής 
καινοτομίας στο σύνολο της αξιακής αλυσίδας·

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0223.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0364.
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία θα ενδυναμώσει την 
ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού βιομηχανικού τομέα, θα τονώσει την οικονομική 
ανάπτυξη και, ως εκ τούτου, θα ενισχύσει σημαντικά τα ευρωπαϊκά επίπεδα 
απασχόλησης·

Γενικές παρατηρήσεις

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: 
μια βιοοικονομία για την Ευρώπη» και το σχέδιο δράσης για την υλοποίηση της 
στρατηγικής για τη βιοοικονομία που περιλαμβάνεται στην εν λόγω ανακοίνωση· 

2. συμφωνεί με την ιδέα ότι η μετάβαση στη βιοοικονομία θα πρέπει να βασίζεται όχι μόνο 
σε μια παραγωγή πόρων με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, αλλά και στη βιώσιμη 
χρήση των πόρων αυτών από οικολογική, οικονομική και κοινωνική άποψη·

3. θεωρεί ότι η βιοοικονομία μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», και, συγκεκριμένα, των πρωτοβουλιών Ένωση καινοτομίας
και Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους· 

4. στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία επιχειρησιακής ομάδας και χάρτη 
πορείας για τις βιομηχανίες βιολογικής βάσης, όπου θα καταδεικνύεται η συμβολή των 
ανανεώσιμων πόρων και των βιοτεχνολογιών στη βιώσιμη ανάπτυξη·

5. θεωρεί ότι η μετάβαση στη βιοοικονομία θα δώσει τη δυνατότητα στην Ευρώπη να κάνει 
σημαντικά βήματα προόδου στην καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα και θα 
ενισχύσει τον ρόλο της στη διεθνή σκηνή·

Επένδυση στην έρευνα, την καινοτομία και τις δεξιότητες

6. παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για συντονισμό στον τομέα 
της έρευνας και της ανάπτυξης πέρα από τα σύνορα των κρατών μελών και εκείνα των 
διαφόρων τομέων·

7. υποστηρίζει τη δημιουργία ενός συστήματος που θα βασίζεται σε συνεχή ανταλλαγή 
γνώσεων μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, θεσμικών οργάνων και 
πανεπιστημίων, καθώς και τον καθορισμό ενός κανονιστικού πλαισίου που θα 
διευκολύνει την έρευνα και τις εφαρμογές της· 

8. θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν προγράμματα πολυεπιστημονικής και 
διατομεακής ενημέρωσης και κατάρτισης, προκειμένου να δοθεί μόνιμος και πρακτικός 
χαρακτήρας στα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας και να υπάρξει μεγαλύτερη 
ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων καταναλωτών·

9. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για τη διάθεση 4,5 δισ. ευρώ στο πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα και ελπίζει ότι το κονδύλι αυτό θα διατεθεί σε 
όλους τους τομείς και τα μέσα της βιοοικονομίας· 

10. εκτιμά ότι τα βιοδιυλιστήρια αποτελούν βασικό μέσο για την εφαρμογή ορθών 
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διαδικασιών με στόχο τη μετατροπή παροπλισμένων εγκαταστάσεων και την 
αναζωογόνηση περιοχών που βρίσκονται σε κρίση, μέσα από καινοτόμες διαδικασίες και 
επενδύσεις, και ελπίζει ότι ο ρόλος αυτός θα εξακολουθήσει να προωθείται·

Ενισχυμένη αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτικών και μεγαλύτερη συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών

11. θεωρεί αναγκαίο να διασφαλιστεί μια διεπιστημονική και ολοκληρωμένη προσέγγιση της 
βιοοικονομίας και ελπίζει ότι θα εναρμονιστούν οι διάφορες ευρωπαϊκές πολιτικές που 
εφαρμόζονται στους διάφορους τομείς που την συναποτελούν (Ορίζοντας 2020, πολιτική 
συνοχής, κοινή γεωργική πολιτική, οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οδηγία 
πλαίσιο για τα απόβλητα, οδηγία για τις συσκευασίες, ειδικά μέτρα για τα βιολογικά 
απόβλητα) και ότι θα καθοριστεί ενιαίο και σταθερό κανονιστικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό 
και εθνικό επίπεδο·

12. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβλέψει μέτρα οικονομικής στήριξης για τις 
βιομηχανικές επενδύσεις εμπορικού και προ-εμπορικού χαρακτήρα στη βιοοικονομία, 
για παράδειγμα μέσω της αξιοποίησης των διαρθρωτικών ταμείων και των κονδυλίων 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων·

13. ζητεί στοχευμένες και συγκεκριμένες παρεμβάσεις προκειμένου να περιοριστεί η 
περιπλοκότητα και η μεγάλη διάρκεια των γραφειοκρατικών διαδικασιών αδειοδότησης, 
που καθιστούν πολύπλοκες τις διαδικασίες ανάπτυξης των βιοδιυλιστηρίων και 
ενδεχομένως θα ενίσχυαν τον κίνδυνο μεταφοράς καινοτόμων και πρωτοποριακών 
τεχνολογιών εκτός ΕΕ·

14. εγκρίνει την αξιοποίηση της σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και, ελπίζοντας ότι θα 
ξεπεραστούν τα προβλήματα που ανέκυψαν σε παλαιότερες εφαρμογές του ίδιου σχεδίου 
σε άλλους τομείς, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαθέσει επαρκείς πόρους για τη 
χρηματοδότηση της ανάπτυξης και της διεύρυνσης της σύμπραξης αυτής, με την 
πεποίθηση ότι πρόκειται για ένα βασικό μέσο που θα επιτρέψει τη δημιουργία νέων 
αλυσίδων αξίας, θα ενισχύσει τους υπάρχοντες κλάδους παραγωγής και θα διευκολύνει 
τις επενδύσεις σε τεχνολογίες και σε μονάδες που δείχνουν ότι είναι ικανές να φέρουν 
στην αγορά τα αποτελέσματα της έρευνας· 

15. συμφωνεί με την ανάγκη για μια πολυεπίπεδη προσέγγιση και ζητεί να δοθεί αυξημένη 
προσοχή στην περιφερειακή και τοπική διάσταση της βιοοικονομίας· χαιρετίζει το 
γεγονός ότι δημιουργούνται πλατφόρμες για τη βιοοικονομία σε περιφερειακό, εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες θα είναι σε θέση να μετρήσουν την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί στον τομέα και θα επιτρέπουν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων 
πρακτικών, ικανών να επιφέρουν εξισορρόπηση του βαθμού ανάπτυξης της 
βιοοικονομίας στην ΕΕ· καλεί, επίσης, την Επιτροπή να συμπεριλάβει, μεταξύ άλλων, 
και εμπειρογνώμονες από τον τομέα και από όλους τους σχετικούς επιστημονικούς 
κλάδους, καθώς και εκπροσώπους των καταναλωτών και των πολιτών·

Ενίσχυση των αγορών και ανταγωνιστικότητα
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16. επιθυμεί την ανάπτυξη όλων των διαθέσιμων χρηματοπιστωτικών μέσων προκειμένου τα 
αποτελέσματα της έρευνας να μετουσιωθούν σε πραγματικό αντίκτυπο στην αγορά·  
επιθυμεί επίσης την παροχή κατάλληλης στήριξης σε όσους (ΜΜΕ, φορείς, επιχειρήσεις)  
σκοπεύουν να θέσουν σε εφαρμογή τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας· 

17. θεωρεί ότι υπάρχουν μια σειρά από εξαιρετικά μέσα (δημόσιες συμβάσεις, φορολογικά 
κίνητρα, συστήματα πιστοποίησης και ειδικής επισήμανσης) που είναι σε θέση να 
δημιουργήσουν μια ισχυρή αγορά προϊόντων βιολογικής προέλευσης και ευελπιστεί ότι 
οι μεταρρυθμίσεις στην ισχύουσα νομοθεσία θα κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση·

18. θεωρεί ότι η συμμετοχή και η ενημέρωση των καταναλωτών για την επιλογή βιολογικών 
προϊόντων και υπηρεσιών είναι θεμελιώδους σημασίας· ελπίζει, στο πλαίσιο αυτό, να 
αναπτυχθεί η τυποποίηση της εν λόγω παραγωγής στην ΕΕ, θεωρώντας ότι αποτελεί 
μέσο προώθησης μιας κερδοφόρας αγοράς για τα προϊόντα αυτά· 

19. εκτιμά ότι η συνέργεια μεταξύ των τοπικών παραγωγών γεωργικών πρώτων υλών και 
των βιοδιυλιστηρίων μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
στην αύξηση της κερδοφορίας περιοχών γεωργικού χαρακτήρα· ελπίζει, για τον σκοπό 
αυτό, ότι θα καταστεί εφικτή μια προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη τα διάφορα 
στοιχεία της επονομαζόμενης «πυραμίδας της βιομάζας» και θα επιτύχει την ενίσχυση 
των υψηλότερων επιπέδων της πυραμίδας αυτής, προκαλώντας διαδοχική χρήση αυτού 
του πολύτιμου πόρου· 

20. ευελπιστεί ότι οι βιολογικές και βιοτεχνολογικές διεργασίες που αναπτύσσονται θα 
μπορέσουν να βρουν εφαρμογή στην αξιοποίηση των βιολογικών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας που προέρχονται από απόβλητα και καλλιέργειες μη διατροφικών ειδών, 
καθώς και στη χρήση στοιχείων των υφιστάμενων γεωργικών τομέων· 

21. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει δράσεις για την αύξηση της 
διαθεσιμότητας βιομάζας για βιομηχανικούς σκοπούς, φροντίζοντας ώστε τα κίνητρα για 
τη μετατροπή της βιομάζας σε ενέργεια να μη δημιουργούν στρεβλώσεις στην αγορά και 
να μην περιορίζουν τη διαθεσιμότητά της για τους παραγωγούς· 

22. θεωρεί ότι, σύμφωνα με τη νέα στρατηγική για την ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική, η 
βιοοικονομία μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση της διαδικασίας 
αποβιομηχάνισης που πλήττει σήμερα την Ευρώπη και να αντιστρέψει την πορεία μέσα 
από νέες στρατηγικές που θα τονώνουν την αγορά και θα ενισχύουν την 
ανταγωνιστικότητα του εδαφικού συστήματος· 

23. θεωρεί ότι το μοντέλο της βιοοικονομίας που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο αυτής της 
στρατηγικής θα οδηγήσει στην επίλυση των συγκυριακών προβλημάτων και, 
μακροπρόθεσμα, θα μπορέσει να οδηγήσει σε πιο βιώσιμα και αποτελεσματικά μοντέλα 
παραγωγής, κατανάλωσης, ανάπτυξης και τρόπου ζωής, ενεργοποιώντας εκ νέου τη 
διαδικασία ευρωπαϊκής ανάπτυξης χάρη σε ένα νέο τρόπο συνδυασμού της οικονομίας, 
του περιβάλλοντος και της κοινωνικής ποιότητας·

24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γενικό πλαίσιο

Για τα επόμενα σαράντα χρόνια, η Ευρώπη θα πρέπει να αντιμετωπίσει πολλές κοινωνικές 
προκλήσεις. Η συνεχής αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, η σφοδρή αύξηση της ζήτησης 
τροφίμων και ενέργειας και η έλλειψη παγκόσμιων φυσικών πόρων υποχρεώνουν την 
Ευρώπη να εξετάσει την υιοθέτηση μιας νέας προσέγγισης όσον αφορά την παραγωγή και 
την κατανάλωση, προκειμένου να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο αυτές 
τις νέες απαιτήσεις. 

Η βιοοικονομία αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων, η 
οποία εξασφαλίζει όχι μόνο μεγαλύτερη βιωσιμότητα αλλά και στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης, δυνητική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μεγαλύτερη 
βιωσιμότητα του παραγωγικού κύκλου αλλά και διάδοση της βιομηχανικής καινοτομίας στο 
σύνολο της αξιακής αλυσίδας.

Η στρατηγική για τη βιοοικονομία μπορεί να αποτελέσει τη λύση στην εξάρτηση από τα 
ορυκτά καύσιμα και τη διέξοδο προς μια έξυπνη ανάπτυξη.  Με το βλέμμα στραμμένο στο 
μέλλον, μπορεί επίσης να αποτελέσει την απάντηση για τη διατροφική ασφάλεια, την 
οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση των επιπέδων απασχόλησης.

Η θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής για μια βιοοικονομία για την Ευρώπη 
και συμμερίζεται το σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της στρατηγικής που περιλαμβάνεται 
σε αυτό καθώς και τη διάρθρωσή του σε τρία συμπληρωματικά μέρη: την προώθηση της 
έρευνας, της καινοτομίας και των δεξιοτήτων, τη μεγαλύτερη συνέργεια μεταξύ των 
διαφόρων πολιτικών και την ενίσχυση των αγορών και της ανταγωνιστικότητας.

Ο εισηγητής θεωρεί ότι η στήριξη του εν λόγω τομέα αποτελεί επένδυση για το μέλλον, και η 
Ευρώπη μπορεί και οφείλει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου. 
Για την προώθησή του απαιτείται η δημιουργία των βάσεων για ένα σαφές και σταθερό 
κανονιστικό πλαίσιο καθώς και η διασφάλιση της εναρμόνισης των γεωργικών, 
βιομηχανικών, περιβαλλοντικών πολιτικών και των πολιτικών για την έρευνα και την 
καινοτομία που αφορούν τους τομείς της βιοοικονομίας. Ο εισηγητής συμμερίζεται την 
ανάγκη ενίσχυσης μιας διεπιστημονικής και διατομεακής προσέγγισης που ταυτόχρονα θα 
διασφαλίζει ανταλλαγή γνώσεων σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 
προκειμένου να προωθηθεί ενιαίος βαθμός ανάπτυξης της βιοοικονομίας στην ΕΕ.

Ο εισηγητής θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να εκπονηθούν συντονισμένα και συνεκτικά 
προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, να προβλεφθούν μέσα στήριξης των βιομηχανικών 
επενδύσεων, να αναπτυχθούν οικονομικά μέσα και να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα που 
θα προκύψουν θα έχουν τον μέγιστο αντίκτυπο στην κοινωνία και στην αγορά. Τεχνολογικές 
υποδομές, επιστημονική αριστεία, εγκαταστάσεις και βιομηχανίες βιολογικής βάσης: όλα 
αυτά μπορούν πραγματικά να συμβάλουν στην επίτευξη σημαντικών βημάτων όσον αφορά 
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την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα καθώς και την ενίσχυση του ευρωπαϊκού ρόλου 
στη διεθνή σκηνή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ακόμα και οι νέες μορφές σύμπραξης που είναι σε θέση να 
περιλαμβάνουν τη συμβολή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων μπορούν να συμβάλουν τα 
μέγιστα στην ανάπτυξη μιας τέτοιας στρατηγικής. Η δημιουργία μιας σύμπραξης δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα αφιερωμένης στις βιομηχανίες βιολογικής βάσης θα μπορούσε, στην 
πραγματικότητα, να υποστηρίξει νέα έργα, να επιτρέψει την ανάπτυξη νέων προϊόντων και να 
υλοποιήσει την ιδιαιτέρως σημαντική, αποτελεσματική μεταφορά τους στην αγορά, 
περιορίζοντας τον κίνδυνο κάποιες πιο ευνοϊκές συνθήκες να οδηγήσουν σε μετανάστευση 
της αριστείας και των καινοτόμων έργων εκτός Ευρώπης.

Για όλους αυτούς τους λόγους, ο εισηγητής θεωρεί ότι πρέπει να καταβάλλονται όλο και 
μεγαλύτερες προσπάθειες για τη στήριξη περαιτέρω προόδου σε αυτό το πλαίσιο, ώστε να 
υλοποιηθούν πιο βιώσιμα και αποτελεσματικά μοντέλα παραγωγής, κατανάλωσης, ανάπτυξης 
και τρόπου ζωής και – χάρη σε έναν νέο τρόπο συνδυασμού της οικονομίας, του 
περιβάλλοντος και της κοινωνικής ποιότητας – και να επανενεργοποιηθεί η διαδικασία της 
ευρωπαϊκής ανάπτυξης και επανεκβιομηχάνισης.


