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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно иновациите за устойчив растеж: биоикономика за Европа
(2012/2295(INI))

Европейският парламент,

- като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Иновации за устойчив 
растеж: биоикономика за Европа“ (COM(2012)0060),

- като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Европа 2020 – Стратегия 
за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010) 2020),

- като взе предвид своята резолюция от 24 май 2012 г. относно Европа за ефективно 
използване на ресурсите1,

- като взе предвид съобщението на Комисията относно ефективна стратегия за 
суровините в Европа (COM(2011)0025) и своята резолюция във връзка с това 
съобщение2,

- като взе предвид заключенията на председателството на Обединеното кралство на 
Съвета („Основаната върху знания биоикономика в Европа), на германското 
председателство от 2007 г. (Към основана на знания биоикономика в Европа”) и на 
белгийското председателство от 2010 г. („Основаната на знания икономика в 
Европа: достижения и предизвикателства”),

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по развитие, комисията по 
промишленост, изследвания и енергетика  и  комисията по заетост и социални 
въпроси, както и на комисията по регионално развитие  (A7-0000/2013),

А. като има предвид, че през 2050 г. населението на света ще нарасне от 7 на повече 
от 9 милиарда души, което ще доведе до нарастване със 70% на търсенето на 
хранителни продукти;

Б. като има предвид, че оскъдността на световните природни запаси, нарастването 
на натиска върху възобновяемите суровини и изменението на климата в световен 
мащаб налагат ефикасното използване на ресурсите;

В. като има предвид, че един новаторски и ефикасен подход ще гарантира не само 
по-голяма устойчивост, но също така и подкрепа за развитието на селските 
райони, потенциално намаляване на емисиите на парникови газове, по-голяма 
устойчивост на производствения цикъл и разпространение на промишлените 
иновации по цялата верига на стойността;

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2012)0223.
2 Приети текстове, P7_TA(2011)0364.
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Г. като има предвид, че преходът към устойчива икономика ще направи възможна 
консолидацията на конкурентоспособността на промишления отрасъл на ЕС, 
повишаването на икономическия растеж и следователно ще спомогне за 
значително нарастване на равнището на заетост в ЕС;

Общи бележки

1. приветства съобщението на Комисията, озаглавено „Иновации за устойчив растеж: 
биоикономика за Европа“, и включения в съобщението план за действие за пускане 
в ход на стратегията за биоикономиката; 

2. изразява съгласие с идеята, че преходът към биоикономиката следва да се основава 
не само върху производство на ресурси, които не оказват голямо въздействие върху 
околната среда, но и върху тяхното устойчиво използване от екологична, 
икономическа и социална гледна точка;

3. счита, че биоикономиката може да допринася за постигането на целите на 
стратегията „Европа 2020” и в по-конкретен план на инициативите „Съюз за 
иновации“ и „Европа за ефективно използване на ресурсите“; 

4. подкрепя предложението на Комисията за създаване на специална работна група и 
на пътна карта за биоиндустриите, в която да се посочва ясно приносът на 
възобновяемите ресурси и на биотехнологиите за устойчивото развитие;

5. счита, че преходът към биоикономика ще позволи на Европа да осъществи важни 
стъпки напред в областта на иновациите и конкурентоспособността и ще укрепи 
ролята на ЕС на международната сцена;

Инвестиции в научни изследвания, иновации и умения

6. насърчава Комисията да продължава да полага усилия за координация в областта 
на научноизследователската и развойната дейност в трансграничен план и в 
различни отрасли;

7. подкрепя създаването на система, основана върху непрекъснат обмен на знания 
между научноизследователските институти, предприятията, институциите и 
университетите и определянето на нормативна рамка за улесняване на 
научноизследователската дейност и нейните приложения; 

8. счита, че е необходимо да бъдат създадени програми за мултидисциплинарно и 
междусекторно обучение и образование с цел утвърждаване и практическо 
прилагане на резултатите от тази научноизследователска дейност и повишаване на 
съзнанието на потребителите в ЕС;

9. приветства предложеното от Комисията финансиране в размер на 4,5 милиарда 
евро за Рамковата програма за научни изследвания „Хоризонт 2020“ и изисква това 
финансиране да бъде предоставено на разположение на всички отрасли и 
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инструменти на биоикономиката; 

10. застъпва становището, че биорафинериите са инструмент от решаващо значение за 
задействането на екологосъобразни процеси на реконвертиране на изведени от 
експлоатация съоръжения и съживяването на засегнатите от криза области чрез 
новаторски процеси и инвестиции, и изисква насърчаването на тази роля да 
продължава;

Засилено взаимодействие на политиките и ангажиране на заинтересованите лица

11. счита за необходимо да бъде осигурен междудисциплинарен и интегриран подход 
към биоикономиката и изразява желание за хармонизация на различните политики 
на ЕС, които оказват въздействие върху различните сектори, които са нейни 
съставни части („Хоризонт 2020”, Политика на сближаване, Обща селскостопанска 
политика, Директива относно възобновяемите източници на енергия, Рамкова 
директива за отпадъците, Директива относно опаковките, специфични разпоредби 
относно биологичните отпадъци), и за определяне на единен и стабилен 
нормативен контекст на равнище на ЕС и на национално равнище;

12. приканва Европейската комисия да предвиди инструменти за финансова подкрепа 
за промишлените инвестиции в биоикономиката в пазарен и предпазарен стадий, 
например чрез използване на структурните фондове и на фондовете на 
Европейската инвестиционна банка;

13. изисква целенасочени и конкретни разпоредби с цел намаляване на сложността и 
продължителността на бюрократичните процедури за издаване на разрешения, 
които усложняват процесите на разработване на биорафинериите и които биха 
породили опасност от стимулиране на трансфера на новаторски и авангардни 
технологии извън територията на ЕС;

14. споделя идеята за прибягване до формулата на публично-частните партньорства 
(ПЧП) и в желанието си за преодоляване на критиките от миналото във връзка с 
използването на тази формула в други отрасли приканва Европейската комисия да 
представя съответните средства за финансиране на тяхното разработване и растеж, 
тъй като е убеден, че става въпрос за едно изключително важно средство за 
създаване на нови вериги на стойност, за засилване на съществуващите сектори и 
за улесняване на инвестициите в технологии и в образцови предприятия, способни 
да пускат на пазара резултатите от научните изследвания; 

15. изразява съгласие, че е необходим многостепенен подход, и изисква да се обръща 
все по-голямо внимание на регионалното и местното измерение на 
биоикономиката; приветства създаването на платформи относно биоикономиката 
на регионално, национално и европейско равнище, които ще бъдат в състояние да 
измерват постигнатия напредък в отрасъла и ще позволяват обмен на ноу-хау и на 
най-добри практики, който да благоприятства изравняването на степента на 
развитие на биоикономиката на територията на ЕС; в допълнение към това, изисква 
от Комисията да осигурява участието на експерти от отрасъла и от всички 
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заинтересовани дисциплини, а също така и представители на потребителите и на 
гражданите;

Укрепване на пазарите и конкурентоспособността

16. призовава за предоставянето на всички налични финансови инструменти с цел да 
се позволи резултатите от изследването да доведат до конкретно въздействие върху 
пазара; призовава също така за подходяща подкрепа на МСП, оператори, 
дружества, които възнамеряват да приложат на практика резултатите от 
изследването;  

17. счита, че съществува цяла серия подходящи инструменти (обществени поръчки, 
данъчни стимули, системи за сертифициране и специално етикетиране), които са в 
състояние да създадат мощен пазар за биологични продукти и призовава 
реформите на действащото законодателство да бъдат насочени в тази посока;  

18. изразява мнение, че е от основно значение потребителят да бъде приобщен и 
информиран относно избора на биологични продукти и услуги;  в този смисъл 
призовава за развитието на стандартен модел за това производство в ЕС, като счита 
последното за инструмент за насърчаване на изгоден европейски пазар за тези 
продукти; 

19. изразява мнение, че взаимодействието между местните производители на 
селскостопански суровини и биорафинериите може да допринесе за укрепване на 
конкурентоспособността и за увеличение на рентабилността на регионите, 
призовани да развиват селското стопанство;   за тази цел изразява желание да се 
гарантира подход, който да отчита различните елементи на така наречената 
„пирамида на биомасата” и да успее да достигне по-високи равнища на тази 
пирамида, като стимулира постепенно нарастваща употреба на този ценен ресурс; 

20. изразява желание развиваните биологични и биотехнологични процеси да могат да 
намерят приложение в използването на възобновяеми ресурси на биологична 
основа, произлизащи от отпадъци и култури с нехранителна цел, както и в 
използването на елементи от съществуващите селскостопански отрасли; 

21. приканва Европейската комисия да насърчава действия за увеличаване на 
наличността на биомаси за промишлени цели, като избегне стимулите за 
преработка на биомаси в енергия да създават дисбаланс на пазара и да намаляват 
наличността за производителите.  

22. счита, че в съответствие с определението на новата стратегия за европейската 
промишлена политика, биоикономиката може да предложи важен принос за 
противодействие на процеса на деиндустриализация, който понастоящем засяга 
Европа и да промени тенденцията чрез нови стратегии, които стимулират пазара и 
дават нов тласък на конкурентоспособността на териториалната система; 

23. счита, че моделът на биоикономиката, разработван в рамките на посочената 
стратегия ще позволи да се преодолеят съпътстващите критики, и в по-дългосрочен 
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план ще може да приложи на практика по-устойчиви и ефикасни модели за 
производство, потребление, развитие и начин на живот, като съживи процеса на 
европейски растеж, благодарение на нов синтез между икономика, околна среда и 
социално качество;  

24. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

Общ контекст

През следващите 40 години Европа ще трябва да се справи с много социални 
предизвикателства. Постоянното увеличаване на населението в световен мащаб, 
огромното нарастване на продоволственото и енергийно търсене и недостига н 
природни ресурси по света действително налагат Европа да се замисли върху нов 
подход, който трябва да възприеме по отношение на производството и потреблението 
за да се справи с новите изисквания по ефикасен и устойчив начин.   

Биоикономиката представлява важна възможност за предоставяне на отговор на 
посочените предизвикателства, като гарантира, освен по-голяма устойчивост и 
подкрепа за развитието на селските райони, потенциално намаляване на емисиите на 
парникови газове, по-голяма устойчивост на производствения цикъл и разпространение 
на промишлените иновации по цялата верига на стойността. 

Стратегията за биоикономика може да предостави решение на зависимостта от 
изкопаеми горива и път към интелигентен растеж. Отправяйки поглед към бъдещето тя 
може да се превърне и в отговор за продоволствената сигурност, икономическия растеж 
и повишаване на равнищата на заетост. 

Становище на докладчика

Докладчикът приветства съобщението на Комисията относно икономиката за Европа и 
споделя съдържащия се в съобщението план за действие за осъществяване на 
стратегията и конкретизирането й в три взаимнодоплъващи се части: насърчаване на 
изследванията, иновациите и компетентността, засилено взаимодействие между 
различните политики и укрепване на пазарите и конкурентоспособността.

Според докладчика, подкрепата за сектора е инвестиция в бъдещето и Европа може и 
трябва да играе водеща роля в постигането на посочената цел. За да стане възможно 
това, е необходимо да се поставят основите за ясна и стабилна нормативна рамка и да 
се гарантира хармонизация на селскостопанската, промишлената политика, политиката 
в областта на околната среда и на изследванията и иновациите, които оказват влияние 
върху сектора на биоикономиката.  Докладчикът споделя необходимостта да се насърчи 
междудисциплинарен и междусекторен подход, като същевременно се гарантира обмен 
на знания на регионално, национално и европейско равнище, за да се улесни 
уеднаквяването на степента на развитие на биоикономиката на територията на ЕС.  

Освен това, според докладчика е необходимо да се разработят координирани и 
последователни програми за изследвания и иновации, да се предвидят инструменти за 
подкрепа на промишлените инвестиции, да се предоставят финансови средства и да се 
гарантира, че постигнатите резултати ще окажат максимално въздействие върху 
обществото и пазара.  Технологични инфраструктури, високи научни постижения, 
инсталации и биоиндустрии:  всичко това може действително да допринесе за 
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осъществяването на важни стъпки напред в областта на иновациите и 
конкурентоспособността и за укрепването на европейската роля на международната 
сцена. 

В този контекст, новите форми на партньорство, които са в състояние да привлекат 
съвместния принос на публични и частни институции, също могат значително да 
помогнат за развитието на тази стратегия.  Създаването на публично-частно 
партньорство, посветено на биоиндустриите би могло действително да подкрепи нови 
проекти, да позволи разработването на нови продукти и да реализира основата за 
действителното им пускане на пазара, като ограничи риска по-благоприятни условия да 
насърчат миграцията на високи постижения и иновационни проекти извън Европа. 

По всички тези причини докладчикът счита, че все по-големи усилия трябва да бъдат 
насочени към подкрепа на по-нататъшен напредък в този смисъл, който да осъществи 
по-устойчиви и ефикасни модели на производство, потребление, развитие и начин на 
живот, включително благодарение на нов синтез между икономика, околна среда и 
социално качество, да съживи процеса на растеж и европейска индустриализация.  


