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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que convém recordar que a bioeconomia é um setor importante do mercado 
interno, o qual oferece vantagens suplementares em matéria de sustentabilidade, 
competitividade e redução da dependência das importações de energia e de 
matérias-primas;

1. Entende que a falta de coordenação limitou o aproveitamento de sinergias e de economias 
de escala no contexto da bioeconomia na União; salienta que a União pode gerar valor 
acrescentado ao encorajar e facilitar a cooperação através de redes e programas de 
financiamento; considera, não obstante, que, para tal, não é necessária uma abordagem 
descendente, na medida em que a bioeconomia se desenvolverá através de uma 
abordagem integrada e transversal a todos os níveis, isto é, a nível local, dos 
Estados-Membros e da União;

2. Saúda, neste contexto, o facto de a Comissão ter recentemente anunciado o lançamento de 
um observatório da bioeconomia para o planeamento das políticas regionais, nacionais e 
da UE neste domínio, bem como o seu convite à candidatura de peritos à participação no 
Painel Europeu de Bioeconomia;

3. Considera que, a nível da União, devem ser desenvolvidas maiores sinergias e 
complementaridades com outros domínios políticos e programas, designadamente o 
Programa Horizonte 2020 e a PAC;

4. Regozija-se com a intenção de superar a lacuna existente entre investigação e inovação no 
âmbito do Programa Horizonte 2020 e de reduzir as barreiras colocadas à investigação 
interdisciplinar e aos programas conjuntos, dado o vasto leque de produtos acabados 
existentes na bioeconomia, tais como a energia e os produtos industriais;

5. Considera que, para que as fontes de bioenergia tenham sucesso, estas devem ser 
competitivas em termos de preço e de qualidade em condições normais de mercado; saúda 
o processo de revisão em curso da legislação da UE em matéria de biocombustíveis, a 
qual pretende assegurar que, no momento do cálculo e da definição de metas, sejam tidas 
em conta as emissões de gases com efeito de estufa associadas às alterações indiretas do 
uso do solo (ILUC);

6. Insta a indústria a fomentar o desenvolvimento da bioeconomia na União e apela, por 
conseguinte, à criação de um ambiente mais favorável às empresas, através de medidas 
como a redução do tempo até à fase de comercialização, a adaptação das políticas em 
matéria de investigação e de inovação às necessidades de setores específicos, a melhoria 
do acesso ao financiamento de risco, particularmente para as PME, e o fomento do 
empreendedorismo no setor; 

7. Entende que o financiamento público deve contribuir para alavancar capital do setor 
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privado, de modo a apoiar a comercialização no setor da biotecnologia.


