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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a inovação para um crescimento sustentável: uma bioeconomia para a Europa
(2012/2295(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Inovação para um Crescimento 
Sustentável: Bioeconomia para a Europa» (COM(2012)0060),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Europa 2020: Estratégia para 
um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo» (COM(2010)2020),

– Tendo em conta a sua resolução, de 24 de maio de 2012, sobre uma Europa eficiente na 
utilização de recursos1,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Fazer face aos desafios nos 
mercados dos produtos de base e das matérias-primas» (COM(2011)0025) e a sua 
resolução sobre esta comunicação2,

– Tendo em conta as conclusões da Presidência do Conselho do Reino Unido, em 2005 
(«The Knowledge-Based Bio-Economy in Europe»), da Alemanha, em 2007 («En route to 
the Knowledge based Bio-Economy»), e da Bélgica, em 2010 («The Knowledge Based 
Economy in Europe: achievements and challenges»),

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão do Desenvolvimento, da Comissão da Indústria, da 
Investigação e da Energia, da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e da 
Comissão do Desenvolvimento Regional (A7-0000/2013),

A. Considerando que, em 2050, a população mundial terá passado de 7 para mais de 9 mil 
milhões de pessoas, o que comportará um aumento de 70 % na procura de alimentos,

B. Considerando que a escassez das reservas naturais mundiais, o aumento da pressão 
exercida sobre as matérias-primas renováveis e os efeitos das alterações climáticas a 
nível mundial nos impõem uma utilização eficiente dos recursos;

C. Considerando que uma abordagem inovadora e eficiente garantirá não só uma maior 
sustentabilidade, mas também o apoio ao desenvolvimento rural, a potencial redução 
das emissões de gases com efeito de estufa, uma maior sustentabilidade do ciclo 
produtivo, bem como a difusão da inovação industrial ao longo de toda a cadeia de 
valores;

D. Considerando que a transição para uma economia sustentável permitirá consolidar a 

                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA(2012)0223.
2 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0364.
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competitividade do setor industrial europeu, aumentar o crescimento económico e, 
consequentemente, favorecer um aumento considerável dos níveis de emprego na 
Europa;

Observações gerais

1. Congratula-se com a Comunicação da Comissão intitulada «Inovação para um 
Crescimento Sustentável: Bioeconomia para a Europa» e com o plano de ação para a 
aplicação da estratégia em matéria de bioeconomia nela contido; 

2. Partilha a ideia de que a transição para a bioeconomia assenta não só numa produção de 
recursos com baixo impacto ambiental, mas também na sua utilização sustentável em 
termos ecológicos, económicos e sociais;

3. Considera que a bioeconomia pode contribuir para a realização dos objetivos da 
estratégia Europa 2020 e, mais concretamente, das iniciativas «União da Inovação» e 
«Uma Europa eficiente em termos de recursos»; 

4. Apoia a proposta da Comissão relativa à criação de um grupo de trabalho e de um roteiro 
sobre as bioindústrias que ponha em destaque o contributo dos recursos renováveis e das 
biotecnologias para o desenvolvimento sustentável;

5. Considera que a transição para a bioeconomia permitirá à Europa realizar progressos 
significativos em termos de inovação e competitividade e reforçará o seu papel na cena 
internacional;

Investir na investigação, na inovação e nas competências

6. Incentiva a Comissão a prosseguir os seus esforços de coordenação em matéria de 
investigação e desenvolvimento através das fronteiras dos Estados-Membros e dos 
diversos setores;

7. Defende a criação de um sistema baseado num intercâmbio contínuo de conhecimentos 
entre institutos de investigação, empresas, instituições e universidades e na definição de 
um quadro normativo que facilite a investigação e as suas aplicações; 

8. Considera que é necessário criar programas de informação e formação pluridisciplinar e 
intersetorial a fim de conferir um caráter permanente e prático aos resultados desta 
investigação e de sensibilizar os consumidores europeus neste sentido;

9. Congratula-se com a dotação de 4 500 milhões de euros proposta pela Comissão no 
Programa-Quadro de Investigação Horizonte 2020 e espera que essa dotação seja
colocada à disposição de todos os setores e instrumentos da bioeconomia; 

10. Considera que as biorrefinarias constituem um instrumento fundamental para o 
lançamento de processos de reconversão exemplares de instalações desafetadas e a 
revitalização de zonas em declínio através de processos inovadores e investimentos, e faz 
votos para que este papel continue a ser promovido;
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Reforçar a interação entre políticas e a participação das partes interessadas

11. Considera que é necessário assegurar uma abordagem interdisciplinar e integrada da 
bioeconomia e preconiza a harmonização das diferentes políticas europeias que intervêm 
nos diversos setores que a compõem (Horizonte 2020, política de coesão, política 
agrícola comum, diretiva relativa às energias renováveis, diretiva-quadro relativa aos 
resíduos, diretiva relativa às embalagens, disposições específicas relativas aos 
biorresíduos), bem como a definição de um contexto normativo uniforme e estável a nível 
europeu e nacional;

12. Solicita à Comissão Europeia que preveja instrumentos de apoio financeiro aos 
investimentos industriais de tipo comercial e pré-comercial na bioeconomia, 
nomeadamente através da utilização dos Fundos Estruturais e dos fundos do Banco 
Europeu de Investimento;

13. Solicita a realização de intervenções específicas e concretas com vista a diminuir a 
complexidade e a lentidão dos procedimentos burocráticos de autorização, que tornam os 
processos de desenvolvimento das biorrefinarias muito complexos e poderão incentivar a 
transferência de tecnologias inovadoras e de vanguarda para países terceiros;

14. Concorda com o recurso à fórmula das parcerias público-privadas (PPP), pelo que, 
esperando que tenham sido ultrapassadas as dificuldades surgidas no passado com a 
aplicação desta fórmula noutros setores, solicita à Comissão que atribua recursos 
adequados para o financiamento do desenvolvimento e do crescimento, pois está 
convencido de que se trata de um meio fundamental para permitir a criação de novas 
cadeias de valor, potenciar os setores existentes e facilitar o investimento em tecnologias 
e instalações que demonstrem estarem aptas a transferir os resultados da investigação 
para o mercado; 

15. Concorda com a necessidade de uma abordagem a vários níveis e solicita que seja 
dedicada cada vez maior atenção à dimensão regional e local da bioeconomia; acolhe 
favoravelmente a criação de plataformas sobre bioeconomia aos níveis regional, nacional 
e europeu que estejam aptas a avaliar os progressos realizados no setor e permitam um 
intercâmbio de conhecimentos e boas práticas suscetíveis de favorecer o nivelamento do 
grau de desenvolvimento da bioeconomia no território da UE; solicita igualmente à 
Comissão que associe também a este processo peritos do setor e de todas as disciplinas 
envolvidas, bem como representantes dos consumidores e dos cidadãos; 

Reforçar os mercados e a competitividade

16. Preconiza a mobilização de todos os instrumentos financeiros disponíveis para que os 
resultados da investigação tenham um impacto concreto no mercado; preconiza 
igualmente a prestação de um apoio adequado a todos os intervenientes (PME, 
operadores, empresas) que tencionem pôr em prática os resultados desta investigação;  

17. Considera que existem diversos instrumentos excelentes (concursos públicos, incentivos 
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fiscais, sistemas de certificação e de rotulagem específica) que permitem criar um 
mercado forte para os produtos biológicos, e espera que as reformas da legislação em 
vigor sigam esta direção;

18. Considera que é fundamental associar os consumidores e informá-los sobre a escolha dos 
produtos e dos serviços biológicos; preconiza, neste contexto, o desenvolvimento de uma 
normalização desta produção na UE, considerando-a um instrumento apto a promover um 
vantajoso mercado europeu destes produtos; 

19. Considera que a sinergia entre os produtores locais de matérias-primas agrícolas e as 
biorrefinarias pode contribuir para o reforço da competitividade e o aumento da 
rentabilidade das regiões de caráter rural; espera que, nesta ótica, possa ser garantida uma 
abordagem que tome em consideração os diferentes segmentos da chamada «pirâmide da 
biomassa» e esteja apta a potenciar os seus níveis mais elevados, desencadeando uma 
utilização em cascata deste precioso recurso; 

20. Espera que os processos biológicos e biotecnológicos desenvolvidos possam encontrar 
uma aplicação na utilização de recursos renováveis de origem biológica provenientes de 
resíduos e culturas para fins não alimentares, bem como na utilização dos componentes 
de setores agrícolas existentes; 

21. Solicita à Comissão que promova ações destinadas a aumentar a disponibilidade de 
biomassa para fins industriais, evitando que os incentivos à transformação da biomassa 
em energia criem distorções no mercado e diminuam a sua disponibilidade para os 
produtores; 

22. Considera que, em consonância com as disposições da nova estratégia para a política 
industrial europeia, a bioeconomia pode contribuir de forma significativa para travar o 
processo de desindustrialização com que se confronta atualmente a Europa e inverter esta 
tendência mediante novas estratégias que estimulem o mercado e relancem a 
competitividade do sistema territorial; 

23. Considera que o modelo da bioeconomia desenvolvido no âmbito desta estratégia 
permitirá resolver os problemas pontuais e, a mais longo prazo, poderá criar modelos de 
produção, consumo, desenvolvimento e estilos de vida mais sustentáveis e eficazes, 
reativando o processo de crescimento europeu graças a uma nova síntese entre economia, 
ambiente e qualidade social;

24. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Contexto geral

Nos próximos quarenta anos, a Europa deverá fazer face a diversos desafios sociais. O 
aumento contínuo da população mundial, o forte crescimento da procura alimentar e 
energética e a escassez dos recursos naturais a nível mundial impõem à Europa uma reflexão 
sobre a nova abordagem a adotar em termos de produção e consumo, a fim de dar resposta a 
estas novas exigências de um modo eficaz e sustentável. 

A bioeconomia constitui uma grande oportunidade para assumir estes desafios garantindo, 
para além de uma maior sustentabilidade, o apoio ao desenvolvimento rural, a potencial 
redução das emissões de gases com efeito de estufa, uma maior sustentabilidade do ciclo 
produtivo e a difusão da inovação industrial ao longo de toda a cadeia de valores.

A estratégia para a bioeconomia pode ser a solução para a dependência dos combustíveis 
fósseis e a via a seguir rumo a um crescimento inteligente. Pensando igualmente no futuro, 
poderá também constituir a resposta para a segurança alimentar, o crescimento económico e o 
aumento dos níveis de emprego.

Posição do relator

O relator congratula-se com a Comunicação da Comissão relativa à bioeconomia para a 
Europa e com o plano de ação para a aplicação da estratégia nela contido e a sua articulação 
segundo três eixos complementares: a promoção da investigação, da inovação e das 
competências, uma maior sinergia entre as diversas políticas e o reforço dos mercados e da 
competitividade.

Para o relator, o apoio a este setor representa um investimento no futuro e a Europa pode e 
deve desempenhar um papel de liderança na realização deste objetivo. Para tal, é necessário 
criar as bases para um contexto normativo claro e estável e garantir a harmonização das 
políticas agrícola, industrial, e ambiental e de investigação e inovação que intervêm nos 
setores da bioeconomia. O relator concorda com a necessidade de incentivar uma abordagem 
interdisciplinar e intersetorial garantindo simultaneamente um intercâmbio de conhecimentos 
a nível regional, nacional e europeu, a fim de favorecer a uniformização do grau de 
desenvolvimento da bioeconomia no território da UE.

O relator considera ainda que é necessário consolidar e desenvolver programas de 
investigação e inovação coordenados e coerentes, prever instrumentos de apoio aos 
investimentos industriais, mobilizar meios financeiros e garantir que os resultados obtidos 
tenham o máximo impacto na sociedade e no mercado. Infraestruturas tecnológicas, 
excelência científica, instalações e bioindústrias são fatores que podem contribuir 
efetivamente para a realização de progressos significativos em termos de inovação e 
competitividade e de reforço do papel da Europa na cena internacional.

Neste contexto, também as novas formas de parceria que associam entidades públicas e 
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privadas podem contribuir fortemente para o desenvolvimento desta estratégia. A criação de 
uma parceira público-privada consagrada às bioindústrias poderá, efetivamente, apoiar novos 
projetos, permitir o desenvolvimento de novos produtos e realizar a sua introdução no 
mercado, que é essencial, limitando o risco de que condições mais favoráveis incentivem a 
migração da excelência e de projetos inovadores para países terceiros.

Por todas estas razões, o relator considera que devem ser envidados esforços cada vez maiores 
para fomentar a realização de novos progressos neste sentido, de molde a criar novos modelos 
de produção, consumo e desenvolvimento e estilos de vida mais sustentáveis e eficazes e, 
graças a uma nova síntese entre economia, ambiente e qualidade social, reativar o processo de 
crescimento e de reindustrialização na Europa.


