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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at det bør huskes, at bioøkonomi er en vigtig sektor i det indre marked, 
der giver yderligere fordele vedrørende bæredygtighed, konkurrenceevne og reduktion af 
importafhængigheden, både hvad angår energi og råvarer;

9. mener, at manglende koordinering har begrænset udnyttelsen af synergier og 
stordriftsfordele med hensyn til bioøkonomi i Unionen; understreger, at Unionen kan 
tilføre merværdi ved at tilskynde til og lette samarbejdet gennem netværk og 
finansieringsprogrammer; mener imidlertid, at dette ikke nødvendiggør en top-down-
tilgang, da bioøkonomi vil udvikle sig gennem en integreret tilgang på tværs af alle 
niveauer, lokalt, nationalt og på EU-plan;

10. glæder sig i denne forbindelse over Kommissionens nylige meddelelse om etablering af 
et observatorium for bioøkonomi til kortlægning af politikker på regionalt, nationalt og 
EU-plan på dette område, såvel som dens opfordring til eksperter om at ansøge om at 
blive en del af det europæiske bioøkonomipanel;

11. mener, at der på EU-plan skal udvikles større synergier og komplementaritet med andre 
politikområder og programmer, især Horisont 2020 og den fælles landbrugspolitik;

12. glæder sig over hensigten om at bygge bro mellem forskning og innovation inden for 
Horisont 2020, og også om at reducere hindringerne for tværfaglig forskning og fælles 
programmer i betragtning af den brede vifte af slutprodukter inden for bioøkonomi, dvs. 
energi- og industriprodukter;

13. mener, at for at bioenergikilder kan få succes på længere sigt, skal de være i stand til at 
konkurrere på både pris og kvalitet under normale markedsvilkår; glæder sig over den 
igangværende revision af Unionens biobrændstoflovgivning for at sikre, at de 
drivhusgasemissioner, der er forbundet med indirekte ændringer i arealanvendelsen, er 
taget i betragtning ved fastsættelsen og beregningen af målsætninger;

14. opfordrer industrien til at føre an i udviklingen af bioøkonomi i Unionen, og opfordrer 
derfor til oprettelsen af et mere erhvervsvenligt miljø gennem foranstaltninger som f.eks. 
nedbringelse af markedsføringstiden, tilpasning af forsknings- og innovationspolitikker 
med behovene inden for bestemte sektorer, forbedring af adgang til risikovillig 
finansiering, især for SMV'er, og fremme af iværksætterånden i sektoren; 

15. mener, at de offentlige finanser spiller en stor rolle i udnyttelsen af kapital fra den private 
sektor med henblik på at støtte kommercialisering inden for bioteksektoren.


