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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η βιοοικονομία αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα εντός της εσωτερικής αγοράς, που εξασφαλίζει συμπληρωματικά οφέλη στον 
τομέα της βιωσιμότητας, της ανταγωνιστικότητας και της μείωσης της εξάρτησης από τις 
εισαγωγές όσον αφορά τόσο την ενέργεια όσο και τις πρώτες ύλες·

1. πιστεύει ότι η έλλειψη συντονισμού έχει περιορίσει την εκμετάλλευση των συνεργειών 
και των εξοικονομήσεων κλίμακας όσον αφορά την βιοοικονομία στην Ένωση· 
επισημαίνει ότι η Ένωση μπορεί να δώσει προστιθέμενη αξία ενθαρρύνοντας και 
διευκολύνοντας τη συνεργασία μέσω δικτύων και τη χρηματοδότηση προγραμμάτων· 
πιστεύει ωστόσο ότι αυτό δεν απαιτεί μία εκ των άνω προς τα κάτω προσέγγιση, καθόσον 
η βιοοικονομία θα αναπτυχθεί μέσω ολοκληρωμένης προσέγγισης σε όλα τα επίπεδα, σε 
επίπεδο τοπικό, σε επίπεδο κράτους μέλους και σε επίπεδο Ένωσης·

2. χαιρετίζει, σε σχέση με αυτό, την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά την 
έναρξη λειτουργίας παρατηρητηρίου βιοοικονομίας, προκειμένου να καταγράψει τις 
περιφερειακές, εθνικές και ενωσιακές πολιτικές στον τομέα αυτό, καθώς και την 
πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για εμπειρογνώμονες προκειμένου να 
συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Πάνελ Βιοοικονομίας·

3. πιστεύει ότι, σε επίπεδο Ένωσης, πρέπει να αναπτυχθούν μεγαλύτερες συνέργειες και 
συμπληρωματικότητα με άλλους τομείς και προγράμματα πολιτικής, και ιδίως το 
πρόγραμμα Horizon 2020 και την ΚΓΠ·

4. χαιρετίζει την πρόθεση για γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και καινοτομίας στο 
πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 καθώς και τον περιορισμό των εμποδίων στη 
διεπιστημονική έρευνα και τα κοινά προγράμματα, λόγω του μεγάλου εύρους των 
τελικών προϊόντων στο πλαίσιο της βιοοικονομίας, π.χ. ενέργεια και βιομηχανικά 
προϊόντα·

5. πιστεύει ότι για να είναι μακροπρόθεσμα επιτυχείς οι πηγές βιοενέργειας πρέπει να είναι 
σε θέση να ανταγωνιστούν τόσο σε επίπεδο τιμής όσο και ποιότητας υπό κανονικές 
συνθήκες αγοράς· χαιρετίζει την εν εξελίξει αναθεώρηση της νομοθεσίας της Ένωσης για 
τα βιοκαύσιμα προκειμένου να διασφαλισθεί ότι, κατά τον καθορισμό και τον υπολογισμό 
των στόχων, θα ληφθούν υπόψη και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που συνδέονται 
με την έμμεση αλλαγή των χρήσεων γης·

6. ζητεί από τη βιομηχανία να τεθεί επικεφαλής της ανάπτυξης της βιοοικονομίας στην 
Ένωση και, συνεπώς, ζητεί να δημιουργηθεί ένα πιο φιλικό για τις επιχειρήσεις 
περιβάλλον, μέσω μέτρων όπως η μείωση του χρόνου για τη διάθεση στην αγορά, η 
ευθυγράμμιση των πολιτικών στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας με τις ανάγκες 
συγκεκριμένων τομέων, η βελτίωση της πρόσβασης σε κεφάλαια κινδύνου, ιδίως για τις 
ΜΜΕ, και η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας στον τομέα αυτό·
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7. πιστεύει ότι τα δημόσια οικονομικά πρέπει να διαδραματίσουν ρόλο στη μόχλευση
κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να στηριχθεί η εμπορική αξιοποίηση στον 
τομέα της βιοτεχνολογίας.


