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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat erop moet worden gewezen dat de bio-economie een belangrijke sector 
van de interne markt vormt en extra voordelen biedt met betrekking tot duurzaamheid, 
concurrentievermogen en vermindering van de invoerafhankelijkheid van energie en 
grondstoffen;

1. meent dat door een gebrek aan coördinatie synergieën en schaalvoordelen met betrekking 
tot de bio-economie in de Unie niet maximaal zijn benut; beklemtoont dat de Unie een 
meerwaarde kan leveren door samenwerking via netwerken en financieringsprogramma's 
te bevorderen en te vergemakkelijken; is echter van mening dat hiervoor geen top-
downbenadering vereist is aangezien de bio-economie zich via een geïntegreerde aanpak 
op alle niveaus zal ontwikkelen: op lokaal, nationaal en Europees niveau;

2. is in dit verband verheugd over de recente aankondiging van de Commissie om een 
waarnemingscentrum voor de bio-economie op te richten teneinde het regionale, nationale 
en Europese beleid op dit gebied in kaart te brengen, en over haar verzoek aan 
deskundigen een aanvraag in te dienen om lid te worden van het EU-panel voor bio-
economie; 

3. is van mening dat de synergieën en complementariteit met andere beleidsgebieden en 
programma's, met name Horizon 2020 en het GLB, op Europees niveau moeten worden 
versterkt;

4. is ingenomen met het voornemen om in het kader van Horizon 2020 de kloof tussen 
onderzoek en innovatie te dichten en om de belemmeringen voor interdisciplinair 
onderzoek en gezamenlijke programma's te verminderen, gezien het uitgebreide aanbod 
van eindproducten binnen de bio-economie (d.w.z. energie- en industriële producten);

5. meent dat bio-energiebronnen alleen een goed alternatief kunnen vormen op langere 
termijn indien ze onder normale marktvoorwaarden concurrerend kunnen zijn in prijs en 
kwaliteit; is verheugd over de herziening van de Europese wetgeving inzake 
biobrandstoffen die momenteel plaatsvindt, waarmee wordt gegarandeerd dat er bij het 
bepalen en berekenen van de streefwaarden rekening wordt gehouden met de 
broeikasgasemissies die worden veroorzaakt door de indirecte verandering van het 
bodemgebruik;

6. verzoekt het bedrijfsleven om de ontwikkeling van de bio-economie in de Unie een impuls 
te geven, en dringt er daarom op aan een gunstig ondernemersklimaat te scheppen door 
maatregelen te treffen zoals het verkorten van de doorlooptijd, het afstemmen van het 
onderzoeks- en innovatiebeleid op de behoeften van specifieke sectoren, het verbeteren 
van de toegang tot risicokapitaal, met name voor kmo's, en het bevorderen van 
ondernemerschap in deze sector; 
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7. is van mening dat de overheidsfinanciën een rol spelen bij het aantrekken van kapitaal uit 
de particuliere sector teneinde de commercialisering van de biotechsector te ondersteunen.


