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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over innovatie voor duurzame groei: een bio-economie voor Europa
(2012/2295(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Innovatie voor duurzame groei: een 
bio-economie voor Europa (COM(2012)0060)",

- gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Europa 2020 - Een strategie voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei (COM(2010)2020)",

- gezien zijn resolutie van 24 mei 2012 over efficiënt gebruik van hulpbronnen in Europa1,

- gezien de mededeling van de Commissie over een doeltreffende grondstoffenstrategie 
voor Europa (COM(2011)0025) en zijn resolutie over deze mededeling2,

- gezien de conclusies van het voorzitterschap van 2005 (Verenigd Koninkrijk) over een 
Europese op kennis gebaseerde bio-economie, van 2007 (Duitsland) over een Europese 
op kennis gebaseerde bio-economie, en van 2010 (België) over een Europese op kennis 
gebaseerde bio-economie: resultaten en uitdagingen,

- gezien artikel 48 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid alsmede de adviezen van de Commissie ontwikkelingssamenwerking, 
de Commissie industrie, onderzoek en energie, de Commissie werkgelegenheid en sociale 
zaken en de Commissie regionale ontwikkeling (A7-0000/2013), 

A. overwegende dat de wereldbevolking zal toenemen van 7 miljard tot ruim 9 miljard in 
2050, hetgeen tot een toename van de vraag naar voedsel met 70 % zal leiden;

B. overwegende dat de schaarste aan natuurlijke hulpbronnen in de wereld, de 
toegenomen vraag naar hernieuwbare grondstoffen en de klimaatverandering tot 
efficiënt hulpbronnengebruik nopen;

C. overwegende dat een innovatieve en efficiënte aanpak niet alleen de duurzaamheid 
bevordert maar ook bijdraagt tot de plattelandsontwikkeling, mogelijke terugdringing 
van de uitstoot van broeikasgassen, een duurzamere productiecyclus en bovendien 
verbreiding van industriële innovatie in de gehele waardeketen;

D. overwegende dat bij overschakeling op een duurzame economie de industriële 
concurrentiekracht van Europa behouden kan blijven, de economische groei 
gestimuleerd zal worden en ook de werkgelegenheid een forse impuls zal krijgen;

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0223.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0364.
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Algemene opmerkingen

1. is ingenomen met de mededeling van de Commissie getiteld "Innovatie voor duurzame 
groei: een bio-economie voor Europa" en het daarin opgenomen actieplan voor de 
uitvoering van de strategie voor de bio-economie; 

2. deelt de opvatting dat de overschakeling op bio-economie niet alleen gebaseerd moet zijn 
op productie met geringe milieueffecten maar ook op ecologisch, economisch en sociaal 
duurzaam hulpbronnengebruik;

3. is van oordeel dat de bio-economie kan bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Europa 2020-strategie, en met name van de 
vlaggenschipinitiatieven Innovatie-Unie en Efficiënt gebruik van hulpbronnen; 

4. steunt het voorstel van de Commissie om een taskforce in te stellen en een stappenplan 
"biologische industrie" te formuleren waarin de bijdrage van hernieuwbare hulpbronnen 
en biotechnologie aan duurzame ontwikkeling tot uiting komt;

5. is van oordeel dat Europa door over te schakelen op bio-economie aanzienlijke 
vooruitgang kan boeken op het vlak van innovatie en concurrentiekracht en een grotere 
rol op het wereldtoneel kan gaan spelen;

Investeringen in kennis, innovatie en vaardigheden

6. spoort de Commissie aan haar coördinatiewerk op het vlak van grensoverschrijdende en 
interdisciplinaire research voort te zetten;

7. is voorstander van een systeem van permanente uitwisseling van kennis tussen 
onderzoeksinstituten, ondernemingen, overheid en universiteiten en van een 
regelgevingskader dat onderzoek en toepassingen daarvan bevordert; 

8. acht het noodzakelijk dat er vakgebied- en bedrijfstakoverstijgende voorlichtings- en 
opleidingsprogramma's komen om de onderzoeksresultaten blijvend praktisch toe te 
passen en ruimere bekendheid bij de Europese consumenten te geven;

9. is ingenomen met het voorstel van de Commissie om 4,5 miljard euro van het 
kaderprogramma voor onderzoek Horizon 2020 voor alle bio-economiesectoren en -
instrumenten te bestemmen; 

10. beschouwt bioraffinage als een essentieel instrument om stilgelegde installaties een 
nieuwe bestemming te geven en noodlijdende gebieden weer op gang te brengen met 
behulp van innovatie en investeringen, en verlangt dat hiervoor steun beschikbaar zal 
blijven;

Sterkere beleidsinteractie en betrokkenheid van belanghebbenden

11. pleit voor een interdisciplinaire en geïntegreerde aanpak van de bio-economie, voor 
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harmonisatie van de diverse Europese beleidslijnen die betrekking hebben op de 
verschillende deelterreinen van de bio-economie (Horizon 2020, cohesiebeleid, 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, richtlijn hernieuwbare energie, kaderrichtlijn 
afvalstoffen, richtlijn verpakkingsafval, specifieke regels inzake bioafval) en voor een 
uniform en stabiel regelgevingskader op Europees en nationaal niveau;

12. verzoekt de Commissie voor instrumenten voor financiële steun te zorgen ten behoeve 
van industriële investeringen in bio-economie van commerciële zowel als 
precommerciële aard, bijvoorbeeld uit de structuurfondsen of de middelen van de 
Europese Investeringsbank;

13. dringt aan op gerichte en concrete stappen ter vereenvoudiging en bekorting van de 
vergunningsprocedures die de ontwikkeling van bioraffinaderijen hinderen en het risico 
in zich bergen dat innovatieve en geavanceerde technologie zijn heil buiten de EU zoekt;

14. stemt ermee in dat gebruik zal worden gemaakt van de figuur van het publiek-private 
partnerschap (PPP); hoopt dat de knelpunten die zich voordeden bij de toepassing ervan 
in andere sectoren kunnen worden weggenomen en verzoekt de Commissie voldoende 
middelen uit te trekken om de ontwikkeling van deze formule te stimuleren, in de 
overtuiging dat het een cruciaal instrument is om nieuwe waardeketens te creëren, de 
bestaande te schragen en een impuls te geven aan investeringen in modeltechnologieën en 
-installaties die de resultaten van onderzoek op de markt kunnen introduceren; 

15. onderschrijft dat er een meerlagige benadering moet worden gevolgd en verlangt dat er 
gestaag meer aandacht komt voor de regionale en lokale dimensie van de bio-economie; 
stemt in met de oprichting van regionale, nationale en Europese bio-economiepanels die 
de geboekte vooruitgang moeten beoordelen en knowhow en best practices moeten 
uitwisselen teneinde het niveau van ontwikkeling van bio-economie in de gehele EU 
gelijk te trekken; dringt erop aan dat de Commissie deskundigen uit de bio-
economiesector en alle betrokken vakgebieden alsmede vertegenwoordigers van 
consumenten en burgers erbij betrekt;

Versterken van markten en concurrentievermogen

16. dringt aan op het inzetten van alle beschikbare financiële instrumenten om te bereiken dat 
het onderzoek zich in concrete resultaten op de markt vertaalt; verlangt voorts dat er 
adequate steun wordt gegeven aan marktdeelnemers en bedrijven (met name het mkb) die 
de onderzoeksresultaten in de praktijk toepassen;  

17. wijst erop dat we de beschikking hebben over een groot aantal uitstekende instrumenten 
(openbare aanbesteding, certificering, specifieke etikettering) waarmee een aanzienlijke 
markt voor bio-based producten kan worden gecreëerd en verlangt dat de hervorming van 
de bestaande wetgeving in die richting gaat;

18. acht het van fundamenteel belang dat de consument hierbij betrokken wordt en dat hij 
informatie krijgt over bio-based producten en diensten; dringt in dit verband aan op 
standaardisatie van de bioproductie in de EU omdat de Europese markt voor deze 
producten daar baat bij heeft; 
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19. is van oordeel dat synergie tussen lokale producenten van grondstoffen en 
bioraffinaderijen tot versterking van het concurrentievermogen en inkomensstijging in 
plattelandsregio's zal leiden; dringt daarom aan op een aanpak waarbij de diverse 
segmenten van de zogeheten biomassapiramide in aanmerking worden genomen en de 
hogere niveaus daarvan meer gewicht krijgen, zodat er cascadering van kostbare 
grondstoffen kan plaatsvinden; 

20. hoopt dat de tot ontwikkeling gebrachte biologische en biotechnologische procedés 
toegepast kunnen worden bij de benutting van hernieuwbare hulpbronnen van biologische 
oorsprong zoals afval en non-foodgewassen, alsook het gebruik van componenten van de 
bestaande agrarische productieketen; 

21. verzoekt de Commissie maatregelen te stimuleren om de beschikbaarheid van biomassa 
voor industriële verwerking op te voeren, waarbij wel moet worden voorkomen dat 
stimulansen voor energieproductie uit biomassa marktverstorend werken en negatief 
uitwerken op de beschikbaarheid van biomassa voor producenten; 

22. is van oordeel dat de bio-economie in aansluiting op de invulling van de nieuwe strategie 
voor het Europees industriebeleid een belangrijke bijdrage kan leveren tot het keren van 
de-industrialisatietrend waar Europa onder gebukt gaat, dankzij nieuwe strategieën die 
martkstimulerend werken en de concurrentiekracht van het territoriale systeem weer op 
gang brengen; 

23. is van oordeel dat dankzij het in het kader van die strategie uitgewerkte bio-
economiemodel de eventuele knelpunten kunnen worden opgelost en dat er op den duur 
duurzamer en werkzamer modellen voor productie, consumptie, ontwikkeling en lifestyle 
tot stand kunnen komen waardoor de groei in Europa weer op gang komt dankzij een 
nieuwe synthese tussen economie, milieu en kwaliteit van samenleven;

24. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Algemene context

Europa staat de komende veertig jaar voor een groot aantal uitdagingen op sociaal gebied. 
Door de aanhoudende groei van de wereldbevolking, de toename van de vraag naar voedsel 
en energie en de schaarste aan hulpbronnen in de wereld is Europa gedwongen zich te 
bezinnen op een nieuwe benadering van productie en consumptie om deze nieuwe eisen op 
doelmatige en duurzame wijze tegemoet te treden. 

De bio-economie biedt een geweldige mogelijkheid om deze uitdagingen het hoofd te bieden, 
doordat zij niet alleen de duurzaamheid bevordert maar ook bijdraagt tot de 
plattelandsontwikkeling, mogelijke terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen, een 
duurzamere productiecyclus en bovendien verbreiding van industriële innovatie in de gehele 
waardeketen.

De strategie voor de bio-economie kan de oplossing vormen voor de afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen en de weg banen voor slimme groei. Met het oog op morgen kan zij 
voorts een antwoord geven op vraagstukken als voedselzekerheid, economische groei en 
opvoering van de werkgelegenheid.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur is ingenomen met de mededeling van de Commissie over een bio-economie 
voor Europa en het daarin opgenomen actieplan voor de uitvoering van de bio-
economiestrategie, dat uit drie elkaar aanvullende onderdelen bestaat: bevordering van 
onderzoek, innovatie en vaardigheden, sterkere beleidsinteractie en versterking van markten 
en concurrentievermogen.

Steun aan deze sector is volgens de rapporteur een investering in de toekomst. Europa kan en 
moet daarbij het voortouw nemen. Deze sector is gebaat bij een stabiel regelgevingskader en 
afstemming van landbouwbeleid, industriepolitiek, milieubeleid en wetenschaps- en 
innovatiebeleid, die allemaal aan de bio-economie raken. Ook de rapporteur acht het zaak dat 
er een vakgebied- en bedrijfstakoverstijgende aanpak komt die tevens tot kennisuitwisseling 
op regionaal, nationaal en Europees niveau leidt zodat het niveau van ontwikkeling van bio-
economie in de gehele EU kan worden gelijkgetrokken.

Het is volgens hem zaak gecoördineerde en consistente research- en innovatieprogramma's en 
steuninstrumenten ten behoeve van industriële investeringen te ontwikkelen, financiële 
middelen beschikbaar te stellen en ervoor te zorgen dat de behaalde resultaten de 
maatschappij en de markt optimaal ten goede komen. Technologische infrastructuur, 
excellence op wetenschappelijk gebied, installaties en biologische industrie: dat alles kan er 
werkelijk toe leiden dat er aanzienlijke vooruitgang wordt geboekt op het vlak van innovatie 
en concurrentiekracht en dat Europa een grotere rol op het wereldtoneel kan gaan spelen.

In dat verband is er een wezenlijke bijdrage te verwachten van nieuwe vormen van 
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partnerschap waarmee de bijdragen van overheid en bedrijfsleven gebundeld kunnen worden. 
Dankzij de oprichting van een publiek-privaat partnerschap voor de biologische industrieën 
kunnen nieuwe projecten gesteund worden en kunnen er nieuwe producten worden 
ontwikkeld die vervolgens daadwerkelijk op de markt geïntroduceerd kunnen worden. Tevens 
kan het risico dat excellence en innovatieve projecten door gunstiger voorwaarden naar 
landen buiten Europa worden gelokt worden tegengegaan.

Op grond van deze redenering is de rapporteur van oordeel dat er steeds sterker moet worden 
toegewerkt naar verdere vooruitgang op dit gebied om duurzamer en werkzamer modellen 
voor productie, consumptie, ontwikkeling en lifestyle tot stand te brengen zodat de groei in 
Europa weer op gang komt dankzij een nieuwe synthese tussen economie, milieu en kwaliteit 
van samenleven.


