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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie innowacji w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy
(2012/2295 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Innowacje w służbie zrównoważonego 
wzrostu: biogospodarka dla Europy” (COM(2012)0060),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europa 2020. Strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” 
(COM(2010)2020),

– uwzględniając rezolucję z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie Europy efektywnie 
korzystającej z zasobów1,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Stawianie czoła wyzwaniom 
związanym z rynkami towarowymi i surowcami” (COM(2011)0025) oraz rezolucję w 
sprawie tego komunikatu2,

– uwzględniając konkluzje prezydencji w Radzie: Zjednoczonego Królestwa z 2005 r. 
zatytułowane „Europejska biogospodarka oparta na wiedzy” („The Knowledge-Based 
Bio-Economy in Europe”), Niemiec z 2007 r. zatytułowane „W kierunku biogospodarki 
opartej na wiedzy” („En route to the Knowledge based Bio-Economy”) i Belgii z 2010 r. 
zatytułowane „Europejska gospodarka oparta na wiedzy: osiągnięcia i wyzwania” („The 
Knowledge Based Economy in Europe: achievements and challenges”),

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, a także opinie Komisji Rozwoju, Komisji 
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz 
Komisji Rozwoju (A7-0000/2013), 

A. mając na uwadze, że liczba ludności na świecie wzrośnie z 7 do 9 mld w 2050 r., co 
doprowadzi do wzrostu zapotrzebowania na żywność o 70%;

B. mając na uwadze, że niewielka ilość zasobów naturalnych na świecie, wzrost presji na 
wykorzystywanie surowców odnawialnych oraz globalne skutki zmiany klimatu 
wymagają efektywnego gospodarowania zasobami;

C. mając na uwadze, że innowacyjne i efektywne podejście zapewni nie tylko większe 
zrównoważenie, ale również wsparcie rozwoju obszarów wiejskich, możliwą redukcję 
emisji gazów cieplarnianych, bardziej zrównoważony cykl produkcji oraz 
rozpowszechnienie innowacji przemysłowych wzdłuż całego łańcucha wartości;

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0223.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0364.



PE504.164v01-00 4/8 PR\925311PL.doc

PL

D. mając na uwadze, że przejście na zrównoważoną gospodarkę umożliwi rozwój 
konkurencyjności w europejskim sektorze przemysłu, zwiększenie wzrostu 
gospodarczego, a dzięki temu zapewnienie bodźca dla znacznego podniesienia 
poziomu zatrudnienia w europie;

Uwagi ogólne

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji zatytułowany „Innowacje w służbie 
zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy” oraz plan działań dotyczący 
wdrożenia strategii dotyczącej biogospodarki zawarty w tym komunikacie; 

2. podziela przekonanie, że proces przechodzenia na biogospodarkę powinien opierać się 
nie tylko na produkcji zasobów o niewielkim wpływie na środowisko, ale również na ich 
zrównoważonym użytkowaniu pod względem ekologicznym, gospodarczym i 
społecznym;

3. uważa, że biogospodarka może przyczynić się do osiągnięcia celów strategii „Europa 
2020”, w szczególności celów inicjatywy „Unia innowacji” oraz „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów”; 

4. popiera wniosek Komisji dotyczący utworzenia grupy zadaniowej oraz opracowania 
planu działania obejmującego sektory przemysłu opartego na biotechnologii, w którym 
zostanie położony nacisk na wkład w zrównoważony rozwój, jaki stanowią zasoby 
odnawialne i biotechnologie;

5. uważa, że przejście na biogospodarkę umożliwi Europie dokonanie znaczących postępów 
pod względem innowacji i konkurencyjności oraz przyczyni sie do ugruntowania jej roli 
na arenie międzynarodowej;

Inwestycje w badania, innowacje i umiejętności

6. zachęca Komisję do kontynuowania działań koordynacyjnych w obszarze badań i 
rozwoju obejmujących różne państwa członkowskie i sektory;

7. popiera utworzenie systemu opartego na trwałej wymianie wiedzy między instytutami 
badawczymi, przedsiębiorstwami i uniwersytetami, a także opracowanie norm prawnych 
ułatwiających prowadzenie badań i zastosowanie ich wyników; 

8. uważa, ze należy opracować interdyscyplinarne i międzysektorowe programy 
informacyjne i szkoleniowe, aby zapewnić trwałość i praktyczne zastosowanie wyników 
wspomnianych badań oraz aby zwiększyć świadomość konsumentów;

9. z zadowoleniem przyjmuje udzielenie finansowania w wysokości 4,5 mld euro 
zaproponowane przez Komisję w ramach programu ramowego w zakresie badań 
„Horyzont 2020”, mając nadzieję, że środki te zostaną udostępnione wszystkim sektorom 
i przeznaczone na rzecz wszystkich instrumentów w obszarze biogospodarki; 
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10. jest zdania, że biorafinerie stanowią zasadnicze narzędzie realizacji modelowych 
procesów przekształcania przestarzałych zakładów oraz służące ożywieniu obszarów 
znajdujących się w kryzysowej sytuacji poprzez innowacyjne procesy i inwestycje, a 
także oczekuje utrzymania roli tego narzędzia;

Silniejsza interakcja polityczna i zaangażowanie zainteresowanych stron

11. uważa, że należy zapewnić zintegrowane i interdyscyplinarne podejście w dziedzinie 
biogospodarki oraz oczekuje zharmonizowania rożnych europejskich strategii 
politycznych dotyczących sektorów biogospodarki (w tym programu ramowego 
„Horyzont 2020”, polityki spójności, wspólnej polityki rolnej, dyrektywy w sprawie 
odnawialnych źródeł energii, dyrektywy w sprawie opakowań, określonych środków 
dotyczących bioodpadów), jak również określenia jednolitych i stabilnych ram prawnych 
na szczeblu europejskim i krajowy;

12. wzywa Komisję do zdefiniowania instrumentów wsparcia finansowego na rzecz 
przemysłowych inwestycji komercyjnych i przedkomercyjnych w biogospodarkę, na 
przykład poprzez korzystanie z funduszy strukturalnych i funduszy Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego;

13. wnosi o podjęcie ukierunkowanych i konkretnych działań mających na celu uproszczenie 
i skrócenie biurokratycznych procedur wydawania zezwoleń, które utrudniają proces 
rozwoju biorafinerii i mogłyby spowodować przenoszenie innowacyjnych i 
zaawansowanych technologii poza granice UE;

14. popiera zastosowanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) oraz, oczekując 
przezwyciężenia trudności stwierdzonych przy poprzednich zastosowaniach tego samego 
rozwiązania w innych sektorach, wzywa Komisję Europejską do udostępnienia 
odpowiednich środków na finansowanie rozwoju i wzrostu tych partnerstw, w 
przekonaniu, że jest są one zasadniczym narzędziem umożliwiającym tworzenie nowych 
łańcuchów wartości, zwiększającym potencjał istniejących łańcuchów oraz ułatwiającym 
inwestowanie w technologie i zakłady demonstracyjne pozwalające na wykorzystywanie 
wyników badań na rynku; 

15. zgadza się co do potrzeby przyjęcia wielopoziomowego podejścia i zwraca się o to, by 
kładziono coraz większy nacisk na regionalny i lokalny wymiar biogospodarki; z 
zadowoleniem przyjmuje utworzenie paneli biogospodarczych na szczeblu regionalnym, 
krajowym i europejskim, które umożliwią pomiar postępów osiąganych w sektorze oraz 
wymianę wiedzy fachowej i najlepszych praktyk sprzyjającą wyrównaniu poziomu 
rozwoju biogospodarki na terytorium UE; wzywa Komisję również do zaangażowania 
ekspertów z zainteresowanego sektora i z wszystkich odnośnych dziedzin, jak również 
przedstawicieli konsumentów i obywateli;

Rozwój rynków i konkurencyjności

16. oczekuje, że zostaną wykorzystane wszystkie dostępne instrumenty finansowe, aby 
wyniki badań wywarły konkretny wpływ na rynek, oraz że wszystkie podmioty (MŚP, 
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operatorom, przedsiębiorstwom), które dążą do zastosowania tych wyników w praktyce, 
otrzymają odpowiednie wsparcie; 

17. uważa, że dostępny jest szereg doskonałych instrumentów (takich jak zamówienia 
publiczne, bodźce podatkowe, określone systemy certyfikacji i etykietowania) 
umożliwiających budowanie silnego rynku bioproduktów i oczekuje, że reformy 
istniejącego prawodawstwa będą realizowane w tym kierunku;

18. jest zdania, że zasadnicze znaczenie ma angażowanie konsumentów oraz informowanie 
ich o asortymencie bioproduktów i biousług; oczekuje w związku z tym rozwoju 
normalizacji tego typu produkcji w UE, uznając ją za narzędzie budowy atrakcyjnego 
rynku europejskiego tych produktów; 

19. jest zdania, że synergia między lokalnymi producentami surowców rolnych i 
biorafineriami może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności oraz do wzrostu 
rentowności regionów rolniczych; oczekuje w związku z tym zapewnienia podejścia, 
które będzie obejmowało różne segmenty tzw. piramidy biomasy i doprowadzi do 
wzmocnienia jej wyższych poziomów, przyczyniając się do kaskadowego 
wykorzystywania tego cennego zasobu; 

20. oczekuje, że opracowane procesy biologiczne i biotechnologiczne znajdą zastosowanie 
przy wykorzystywaniu biologicznych zasobów odnawialnych pochodzących z odpadów i 
upraw roślin nieprzeznaczonych do spożycia, a także przy wykorzystywaniu istniejących 
segmentów sektorów rolnictwa; 

21. wzywa Komisję Europejską, by promowała działania ukierunkowane na zwiększenie 
dostępności biomasy do celów przemysłowych, unikając sytuacji, w której zachęty do 
przekształcania biomasy w energię powodują zakłócenia rynku i ograniczają dostęp 
producentów do niego; 

22. uważa, że zgodnie z założeniami nowej strategii dotyczącej europejskiej polityki 
przemysłowej biogospodarka może zapewnić znaczny wkład w działania mające na celu 
zapobieżenie dezindustrializacji uderzającej obecnie w europejską gospodarkę oraz 
przyczynić się do odwrócenia tego procesu poprzez nowe strategie pobudzające rynek i 
konkurencyjność systemu terytorialnego; 

23. uważa, że model biogospodarki stworzony w ramach tej strategii umożliwi rozwiązanie 
mogących się pojawić trudności, a w dłuższej perspektywie wypracowanie bardziej 
zrównoważonych i efektywnych modeli produkcji, konsumpcji, rozwoju i stylów życia, 
przy ożywieniu wzrostu gospodarczego w Europie dzięki nowemu połączeniu rozwiązań 
z zakresu gospodarki, ochrony środowiska i jakości pod względem społecznym;

24. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Kontekst ogólny

Przez najbliższe czterdzieści lat Europa będzie musiała stawić czoła wielu wyzwaniom o 
charakterze społecznym. Należy zauważyć, że stale rosnąca liczba ludności na świecie, 
gwałtowny wzrost zapotrzebowania na żywność i energię oraz niewielka ilość światowych 
zasobów naturalnych stawiają Europę przed koniecznością rozważenia kwestii podjęcia 
nowego podejścia w zakresie produkcji i konsumpcji, aby zaradzić tym nowym potrzebom w 
efektywny i zrównoważony sposób. 

Biogospodarka jest znaczącą szansą na stawienie czoła tym wyzwaniom, zapewniając nie 
tylko większe zrównoważenie, ale również wsparcie rozwoju obszarów wiejskich, możliwą 
redukcję emisji gazów cieplarnianych, bardziej zrównoważony cykl produkcji oraz 
rozpowszechnienie innowacji przemysłowych wzdłuż całego łańcucha wartości.

Strategia biogospodarcza może stanowić rozwiązanie problemu uzależnienia od paliw 
kopalnych oraz doprowadzić do osiągnięcia inteligentnego wzrostu. W przyszłości strategia ta 
może również stać się odpowiedzią na kwestię bezpieczeństwa żywnościowego, wzrostu 
gospodarczego i podwyższenie poziomu zatrudnienia.

Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie biogospodarki dla 
Europy oraz popiera plan działań dotyczący wdrożenia strategii zawarty w tym komunikacie i 
jego podział na trzy uzupełniające się części: promowanie badań, innowacji i umiejętności, 
większa synergia polityczna oraz rozwój rynków i konkurencyjności.

Zdaniem sprawozdawcy wsparcie na rzecz tego sektora stanowi inwestycję w przyszłość, a 
Europa może i powinna odegrać wiodącą rolę w realizacji działań prowadzących do 
osiągnięcia tego celu. Aby podążać w tym kierunku należy zdefiniować podstawę jasnych i 
stabilnych ram prawnych oraz zapewnić harmonizację polityk: rolnej, przemysłowej, polityki 
w zakresie ochrony środowiska oraz badań i innowacji, które mają wpływ na sektory 
biogospodarki. Sprawozdawca zgadza się, że należy sprzyjać podjęciu interdyscyplinarnego i 
międzysektorowego podejścia, przy jednoczesnym zapewnieniu wymiany wiedzy na szczeblu 
regionalnym, krajowym i europejskim, aby ułatwić wyrównanie poziomu rozwoju 
biogospodarki na terytorium EU.

Zdaniem sprawozdawcy należy również zapewnić i opracować skoordynowane i spójne 
programy w obszarze badań i innowacji, dostarczyć instrumenty wsparcia na rzecz inwestycji 
przemysłowych, wykorzystać środki finansowe oraz dopilnować, by osiągnięte wyniki miały 
możliwie największy wpływ na społeczeństwo i rynek. Infrastruktury technologiczne, ośrodki 
doskonałości naukowej, zakłady i sektory przemysłu opartego na biotechnologii: wszystkie te 
elementy mogą stanowić rzeczywisty wkład w osiągnięcie znaczących postępów pod 
względem innowacji i konkurencyjności oraz ugruntowania roli Europy na arenie 
międzynarodowej;
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W tym kontekście również nowy formy partnerstwa umożliwiające wykorzystanie 
połączonego wkładu podmiotów publicznych i prywatnych mogą przyczynić się w znacznym 
stopniu do rozwoju takiej strategii. Należy zauważyć, że utworzenie partnerstwa publiczno-
prywatnego działającego w dziedzinie przemysłu opartego na biotechnologii mogłoby 
stanowić wsparcie dla realizacji nowych projektów, umożliwić opracowanie nowych 
produktów i dokonać ich zasadniczego rzeczywistego wprowadzenia na rynek, ograniczając 
przy tym ryzyko związane z tym, że bardziej korzystne warunki stałyby sie zachętą do 
przemieszczania ośrodków doskonałości i innowacyjnych projektów poza granice Europy.

Z powyższych względów sprawozdawca uważa, że celem coraz bardziej intensywnych 
działań powinno być wspieranie dalszych postępów w tym kierunku tak, aby umożliwić 
wypracowane bardziej zrównoważonych i efektywnych modeli produkcji, konsumpcji, 
rozwoju i stylów życia oraz aby osiągnąć – również dzięki nowemu połączeniu rozwiązań z 
zakresu gospodarki, środowiska i jakości pod względem społecznym – ożywienie wzrostu 
gospodarczego i procesu reindustrializacji w Europie.


