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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Bioekonomin är en viktig del av den inre marknaden och ger ytterligare utdelning i form 
av hållbarhet, konkurrenskraft och ökad självförsörjning med både energi och råvaror.

1. Europaparlamentet anser att tillvaratagandet av synergieffekter och stordriftsfördelar inom 
bioekonomin i unionen begränsats till följd av bristande samordning. Parlamentet betonar 
att unionen kan skapa mervärde genom att sporra till och underlätta samarbete via nätverk 
och finansieringsprogram, men anser dock att detta inte behöver toppstyras eftersom 
bioekonomin kommer att utvecklas genom ett integrerat arbetssätt på alla plan, alltså det 
lokala planet, medlemsstatsplanet och unionsplanet.

2. Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang att kommissionen nyligen tillkännagett 
att det ska inrättas ett bioekonomiobservatorium för kartläggning av regionala och 
nationella strategier samt unionsstrategier på detta område, liksom också att 
kommissionen uppmanat experter att gå med i den europeiska bioekonomipanelen.

3. Europaparlamentet anser att det på unionsnivå måste utvecklas större synergieffekter och 
komplementaritet med andra politikområden och program, framför allt Horisont 2020 och 
den gemensamma jordbrukspolitiken. 

4. Europaparlamentet välkomnar avsikten att överbrygga klyftan mellan forskning och 
innovation inom Horisont 2020 och även minska hindren för tvärvetenskaplig forskning 
och gemensamma program, eftersom bioekonomin ger upphov till så många olika 
slutprodukter både i form av energiprodukter och industrivaror.

5. Europaparlamentet anser att bioenergikällor måste kunna konkurrera både pris- och 
kvalitetsmässigt på normala marknadsvillkor för att ha framgång på längre sikt. 
Parlamentet välkomnar den pågående översynen av unionslagstiftningen om biodrivmedel 
som syftar till att växthusgasutsläpp som hänför sig till indirekta ändringar av 
markanvändningen ska beaktas när målen fastställs och beräknas.

6. Europaparlamentet uppmanar näringslivet att bli drivkraften för bioekonomins utveckling 
i unionen och vill därför att det skapas ett bättre företagsklimat med hjälp av sådana 
åtgärder som att tidsåtgången fram till saluföring förkortas, forsknings- och 
innovationspolitiken avpassas efter behoven inom olika sektorer, tillgången till riskkapital 
förbättras, framför allt för små och medelstora företag och företagandet inom sektorn 
uppmuntras.

7. Europaparlamentet anser att de offentliga finanserna har en roll för att uppbringa kapital 
från den privata sektorn för att stödja kommersialiseringen inom den biotekniska sektorn.


