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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om Innovation för hållbar tillväxt: en bioekonomi för Europa
(2012/2295(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande Innovation för hållbar tillväxt: en 
bioekonomi för Europa (COM(2012)0060),

– med beaktande kommissionens meddelande Europa 2020: en strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla (COM(2010)2020),

– med beaktande av sin resolution av den 24 maj 2012 om ett resurseffektivt Europa,1

– med beaktande av kommissionens meddelande om en effektiv råvarustrategi för Europa 
(COM(2011)0025) och parlamentets resolution om det meddelandet,2

– med beaktande av slutsatserna från rådets brittiska ordförandeskap 2005 (Den 
kunskapsbaserade bioekonomin i Europa), tyska ordförandeskap 2007 (Mot en 
kunskapsbaserad bioekonomi) och belgiska ordförandeskap 2010 (Den kunskapsbaserade 
ekonomin i Europa: resultat och utmaningar),

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
samt yttrandena från utskottet för utveckling, utskottet för industrifrågor, forskning och 
energi, utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för regional utveckling 
(A7-0000/2013), och av följande skäl: 

A. Världens befolkning kommer att öka från 7 miljarder till 9 miljarder människor fram till 
2050, vilket medför en 70-procentig ökning av efterfrågan på livsmedel.

B. Bristen på naturresurser i världen, det ökande trycket på förnybara råvaror och 
klimatförändringarnas globala effekter ställer krav på ett effektivt resursutnyttjande.

C. En innovativ och effektiv strategi garanterar inte bara ökad hållbarhet utan främjar 
dessutom landsbygdsutvecklingen, möjligheterna att minska växthusgasutsläppen, ökad 
hållbarhet inom produktionscykeln och spridning av industriella innovationer i hela 
värdekedjan.

D. Övergången till en hållbar ekonomi gör det möjligt att stärka den europeiska industrins 
konkurrenskraft och att öka den ekonomiska tillväxten och följaktligen möjliggöra en 
betydande höjning av sysselsättningsnivåerna i Europa.

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2012)0223.
2 Antagna texter, P7_TA(2011)0364.
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Allmänna kommentarer

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande Innovation för hållbar tillväxt: 
en bioekonomi för Europa och den handlingsplan för bioekonomi som ingår i 
meddelandet. 

2. Europaparlamentet håller med om att övergången till en bioekonomi inte enbart ska bygga 
på produktion av resurser med liten miljöpåverkan, utan också på en hållbar användning 
av dessa resurser ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

3. Europaparlamentet anser att bioekonomin kan bidra till att uppnå målen i 
Europa 2020-strategin, särskilt initiativen ”innovationsunionen” och ”ett resurseffektivt 
Europa”.

4. Europaparlamentet stöder kommissionens förslag om att skapa en särskild arbetsgrupp 
och en färdplan för bioföretag där det uppmärksammas hur förnybara resurser och 
bioteknik bidrar till en hållbar utveckling.

5. Europaparlamentet anser att en övergång till bioekonomi skulle göra det möjligt för 
Europa att göra stora framsteg i fråga om innovation och konkurrenskraft och stärka 
unionens roll på den internationella scenen.

Investering i kunskap, innovation och kompetens

6. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att fortsätta sina insatser för att samordna 
forskning och utveckling mellan medlemsstaterna och de olika sektorerna.

7. Europaparlamentet stöder inrättandet av ett system för fortsatt kunskapsutbyte mellan 
olika forskningsinstitut, företag, institutioner och universitet och antagande av lagstiftning 
som underlättar forskning och dess tillämpningar. 

8. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att skapa interdisciplinära och 
sektorsövergripande informations- och utbildningsprogram, så att resultaten av denna 
forskning får en permanent och praktisk karaktär och de europeiska konsumenterna blir 
mer medvetna om denna fråga.

9. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att avsätta 4,5 miljarder euro till 
ramprogrammet Horisont 2020 och hoppas att dessa medel tillgängliggörs för samtliga 
sektorer och instrument inom bioekonomin. 

10. Europaparlamentet anser att bioraffinaderier utgör ett grundläggande instrument för en 
positiv omvandling av nedlagda anläggningar och för att blåsa nytt liv i krisområden 
genom innovativa förfaranden och investeringar, och hoppas att denna modell främjas 
även i fortsättningen.
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Förstärkt politiskt samspel och engagemang från intressenterna

11. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att garantera en sektorsövergripande och 
integrerad strategi för bioekonomi och vill se en harmonisering av de olika europeiska 
politiska program som har kopplingar till biokemins olika sektorer (Horisont 2020, 
sammanhållningspolitiken, den gemensamma jordbrukspolitiken, direktiven om förnybar 
energi, ramdirektivet om avfall, förpackningsdirektivet, särskilda bestämmelser om 
bioavfall) samt utarbetandet av ett gemensamt och stabilt regelverk på europeisk och 
nationell nivå.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram instrument för stöd till 
industriinvesteringar av kommersiell och prekommersiell typ i bioekonomi, till exempel 
genom utnyttjande av strukturfonderna och Europeiska investeringsbankens fonder.

13. Europaparlamentet efterfrågar riktade och konkreta åtgärder för att förenkla och påskynda 
de byråkratiska förfarandena för tillståndsgivning, som gör det svårt att utveckla 
bioraffinaderier och riskerar att bidra till att innovativ spetsteknik flyttas till länder utanför 
EU.

14. Europaparlamentet stöder tanken på offentlig-privata partnerskap och uppmanar 
kommissionen att avsätta lämpliga resurser för att finansiera utvecklingen och tillväxten 
av sådana partnerskap i förhoppningen att man ska undvika de problem som tidigare 
uppstått i samband med att denna modell utnyttjats inom andra sektorer. Parlamentet anser 
att sådana partnerskap är av avgörande vikt för att man ska kunna skapa nya värdekedjor, 
stärka de befintliga sektorerna och underlätta investeringar i teknik och 
demonstrationsanläggningar som kan föra ut forskningsresultaten på marknaden. 

15. Europaparlamentet håller med om att det behövs en strategi på flera nivåer och begär att 
det ägnas större uppmärksamhet åt bioekonomins regionala och lokala dimension. 
Parlamentet välkomnar inrättandet av plattformar för bioekonomi på regional, nationell 
och europeisk nivå som ska kunna mäta framstegen inom denna sektor och möjliggöra
utbyte av kunskaper och bästa praxis med målet att främja en utjämning av den 
bioekonomiska utvecklingen inom EU. Parlamentet uppmanar också kommissionen att 
engagera experter inom denna sektor och inom alla berörda områden samt företrädare för 
konsumenter och medborgare.

Förstärkning av marknader och konkurrenskraft

16. Europaparlamentet begär att samtliga tillgängliga finansiella instrument utnyttjas, så att 
forskningsresultaten kan få konkret effekt på marknaden. Parlamentet efterfrågar också 
lämpligt stöd till dem (små och medelstora företag, verksamhetsutövare och storföretag) 
som avser att tillämpa resultaten från denna forskning i praktiken. 

17. Europaparlamentet anser att det finns en rad utmärkta instrument (offentlig upphandling, 
skattelättnader, särskilda system för certifiering och märkning) som kan skapa en stark 
marknad för biobaserade produkter, och begär att reformerna av den gällande 
lagstiftningen ska gå i denna riktning.
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18. Europaparlamentet anser det vara av grundläggande betydelse att konsumenterna görs 
delaktiga och informeras om möjligheterna att välja biobaserade produkter och tjänster. 
Parlamentet begär i detta sammanhang att denna produktion standardiseras, vilket skulle 
främja en fördelaktig europeisk marknad för dessa produkter. 

19. Europaparlamentet anser att synergierna mellan lokala producenter av jordbruksråvaror 
och bioraffinaderierna skulle kunna bidra till ökad konkurrenskraft och lönsamhet i 
landsbygdsområdena. Parlamentet efterfrågar därför ett förhållningssätt där man beaktar 
de olika segmenten inom den så kallade biomassepyramiden och i slutändan förstärker de 
högsta nivåerna i pyramiden för att få igång en bred användning av denna värdefulla 
resurs. 

20. Europaparlamentet hoppas att de utvecklade biologiska och biotekniska processerna ska 
kunna tillämpas inom utnyttjandet av förnybara bioresurser från avfall och odlingar som 
inte är avsedda för livsmedel och även inom utnyttjandet av delar av jordbrukets befintliga 
produktionskedjor. 

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja åtgärder för att öka tillgången på 
biomassa för industriändamål, samtidigt som man förhindrar att incitamenten för 
omvandling av biomassa till energi snedvrider marknaden och minskar producenternas 
tillgångar. 

22. Europaparlamentet anser att bioekonomin skulle kunna bidra på ett viktigt sätt till kampen 
mot avindustrialiseringen i Europa, i linje med den nya strategin för en europeisk 
industripolitik, och göra det möjligt att lägga om kursen tack vare nya strategier som 
stimulerar marknaden och stärker det territoriella systemets konkurrenskraft. 

23. Europaparlamentet anser att en bioekonomi som utvecklats inom ramen för denna strategi 
skulle göra det möjligt att lösa de rådande problemen och, på längre sikt, bli modeller för 
en mer hållbar och effektiv produktion, konsumtion, utveckling och livsstil och på så sätt 
åter få fart på den europeiska tillväxten genom en ny syntes av ekonomi, miljö och social 
kvalitet.

24. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.



PR\925311SV.doc 7/8 PE504.164v01-00

SV

MOTIVERING

Allmän bakgrund

Inom de närmaste 40 åren kommer Europa att ställas inför många sociala utmaningar. Den 
fortsatta ökningen av världens befolkning, den ständigt stigande efterfrågan på livsmedel och 
energi och bristen på naturresurser i världen tvingar Europa att undersöka nya strategier för 
produktion och konsumtion för att tillgodose dessa nya behov på ett effektivt och hållbart sätt. 

Bioekonomin ger en viktig chans att bemöta dessa utmaningar och utöver ökad hållbarhet 
även främja landsbygdsutvecklingen, möjligheterna att minska växthusgasutsläppen, ökad 
hållbarhet inom produktionscykeln och spridning av industriella innovationer i hela 
värdekedjan

Strategin för bioekonomi skulle kunna vara lösningen på problemet med beroendet av fossila 
bränslen och visa vägen mot intelligent tillväxt. Med blicken riktad mot morgondagen skulle 
bioekonomin även kunna lösa problemen med livsmedelstryggheten, den ekonomiska 
tillväxten och behovet av ökad sysselsättning.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden ser positivt på kommissionens meddelande om en bioekonomi för Europa och 
stöder den tredelade handlingsplanen för förverkligandet av den strategi som ingår i 
meddelandet: främjande av forskning, innovation och kompetens, ökad synergi mellan olika 
politiska program och en förstärkning av marknaderna och konkurrenskraften.

För föredraganden är stödet till denna sektor en investering i framtiden och Europa både kan 
och bör spela en ledande roll i uppnåendet av detta mål. För att främja den måste man bland 
annat lägga grunden till en tydlig och stabil lagstiftning och garantera en harmonisering av 
jordbruks-, industri- och miljöpolitiken och politiken för forskning och innovation, som har 
betydelse för de olika bioekonomiska sektorerna. Föredraganden instämmer i behovet av att 
uppmuntra en interdisciplinär och intersektoriell strategi samtidigt som man garanterar 
kunskapsutbyte på regional, nationell och europeisk nivå för att främja en enhetlig utveckling 
av bioekonomin inom EU.

Föredraganden anser också att man måste ta fram och utveckla samordnade och konsekventa 
forsknings- och innovationsprogram, utarbeta instrument till stöd för industriinvesteringar, 
avsätta ekonomiska resurser och garantera att de uppnådda resultaten får största möjliga effekt 
på samhället och marknaden. Tekniska infrastrukturer, forskning av världsklass, anläggningar 
och bioföretag: allt detta kan bidra till viktiga framsteg i fråga om innovation och 
konkurrenskraft och till en starkare ställning för Europa på den internationella scenen.

I detta sammanhang skulle även de nya formerna av partnerskap med gemensamma bidrag 
från offentliga och privata organisationer kunna bidra på ett viktigt sätt till utvecklingen av 
denna strategi. Skapandet av ett offentlig-privat partnerskap inriktat på bioindustrier skulle 
kunna främja nya projekt, möjliggöra utvecklingen av nya produkter och underlätta deras 
faktiska tillämpning på marknaden, samtidigt som man skulle minska risken för att 



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

SV

gynnsammare villkor skulle orsaka en utflyttning av know-how och innovativa projekt till 
länder utanför Europa.

Av samtliga dessa skäl anser föredraganden att man bör göra större ansträngningar för att 
stödja ytterligare framsteg i denna riktning och på så sätt skapa en mer hållbar och effektiv 
produktion, konsumtion, utveckling och livsstil och åter få fart på den europeiska tillväxt- och 
återindustrialiseringsprocessen, bland annat genom en ny syntes av ekonomi, miljö och social 
kvalitet.


