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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la inovarea în scopul creșterii durabile: o bioeconomie pentru Europa
(2012/2295(INI))

Parlamentul European,

- având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Inovarea în scopul creșterii durabile:  o 
bioeconomie pentru Europa (COM (2012) 0060)”,

- având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „EUROPA 2020: o strategie europeană 
pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii” (COM(2010)2020)”,

- având în vedere Rezoluția sa din 24 mai 2012 referitoare la o Europă eficientă din punctul 
de vedere al utilizării resurselor1,

- având în vedere Comunicarea Comisiei referitoare la o strategie eficientă privind 
materiile prime pentru Europa  (COM(2011)0025) și rezoluția sa referitoare la această 
comunicare2,

- având în vedere concluziile Președinției Consiliului asigurată de Regatul Unit în 2005 
(„Bioeconomia bazată pe cunoaștere în Europa”), concluziile Președinției Consiliului 
asigurată de Germania în 2007 („Către o bioeconomie bazată pe cunoaștere”) și 
concluziile Președinției Consiliului asigurată de Belgia în 2010 („Economia bazată pe 
cunoaștere în Europa:  realizări și provocări”),

- având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

- având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, 
precum și avizul Comisiei pentru dezvoltare, avizul Comisiei pentru industrie, cercetare 
și energie, avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, și cel al 
Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0000/2013), 

A. întrucât populația lumii va crește de la șapte la peste nouă miliarde în 2050, ducând la o 
creștere cu 70% a cererii de produse alimentare;

B. întrucât lipsa de rezerve naturale la nivel mondial, creșterea presiunii asupra materiilor 
prime regenerabile și efectele globale ale schimbărilor climatice ne impun o utilizare 
eficientă a resurselor;

C.  întrucât o abordare inovatoare și eficientă va garanta nu numai o sustenabilitate 
sporită, dar și sprijinirea dezvoltării rurale, o potențială reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră, o sustenabilitate sporită a ciclului de producție, dar și răspândirea 
inovației industriale de-a lungul întregului lanț de valoare;

D.  întrucât tranziția către o economie sustenabilă va permite consolidarea competitivității 
                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2012)0223.
2 Texte adoptate, P7_TA(2011)0364.



PE504.164v01-00 4/8 PR\925311RO.doc

RO

sectorului industriei europene, favorizarea creșterii economice și, prin urmare, 
promovarea unei creșteri semnificative a nivelului ocupării forței de muncă în Europa;

Observații generale

1. salută Comunicarea Comisiei intitulată „Inovarea în scopul creșterii durabile: o 
bioeconomie pentru Europa” și planul de acțiune pentru implementarea strategiei pentru 
bioeconomie stabilită în aceasta; 

2. împărtășește ideea că tranziția spre bioeconomie se bazează nu numai pe producția de 
resurse cu impact redus asupra mediului, ci și pe utilizarea sustenabilă a acestora din 
punct de vedere ecologic, economic și social;

3. consideră că bioeconomia poate contribui la realizarea obiectivelor strategiei Europa 
2020 și, în special, a inițiativelor Uniunea inovării și O Europă eficientă din punctul de 
vedere al  resurselor; 

4. sprijină propunerea Comisiei de a crea un grup operativ și o foaie de parcurs privind 
bioindustriile, în care să se evidențieze contribuția resurselor regenerabile și a  
biotehnologiei la dezvoltarea sustenabilă; 

5. consideră că trecerea la bioeconomie va permite Europei să adopte măsuri importante în 
materie de inovație și competitivitate și va consolida rolul său la nivel internațional;

Investițiile în cercetare, inovare și competențe

6. încurajează Comisia să-și continue eforturile în materie de cercetare și dezvoltare în toate 
statele membre și în diferite sectoare;

7. sprijină instituirea unui sistem bazat pe un schimb continuu de cunoștințe între institutele 
de cercetare, întreprinderi, instituții și universități și pe elaborarea unui cadru normativ 
care să faciliteze cercetarea și aplicațiile sale; 

8. consideră că este necesar să se creeze programe de informare și formare multidisciplinare 
și intersectoriale pentru a conferi un caracter permanent și practic rezultatelor acestei 
cercetări și pentru ca consumatorii europeni să devină mai informați;

9. salută bugetul de 4,5 miliarde de euro propus de către Comisie în programul-cadru de 
cercetare „Orizont 2020” și speră că acest buget va fi pus la dispoziția tuturor sectoarelor 
și instrumentelor bioeconomiei; 

10. opinează că biorafinăriile constituie un instrument fundamental pentru implementarea 
unor procese adecvate de transformare a fabricilor închise și pentru revitalizarea zonelor 
afectate de criză prin intermediul unor procese inovatoare și investiții și speră că acest rol 
va continua să fie încurajat;

2.2. Creșterea interacțiunii dintre politici și a implicării părților interesate
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11. consideră că este necesar să se asigure o abordare interdisciplinară și integrată cu privire 
la bioeconomie și solicită armonizarea diverselor politici europene în a căror sferă intră 
diversele sectoare care fac parte din aceasta (Orizont 2020, Politica de coeziune, Politica 
agricolă comună, Directiva privind energia regenerabilă, Directiva-cadru privind 
deșeurile, Directiva privind ambalajele, măsuri specifice privind deșeurile biologice) și 
stabilirea unui context de reglementare uniform și stabil la nivel european și național;

12. invită Comisia Europeană să asigure instrumente de sprijin financiar investițiilor 
industriale comerciale și pre-comerciale în bioeconomie, de exemplu prin utilizarea 
fondurilor structurale și a fondurilor Băncii Europene de Investiții;

13. solicită acțiuni specifice și bine direcționate care să reducă complexitatea și durata 
procedurilor birocratice de autorizare care complică procesele de dezvoltarea ale 
biorafinăriilor și care sunt susceptibile de a încuraja transferul tehnologiilor inovatoare și 
de avangardă în afara UE;

14. este de acord cu utilizarea formulei parteneriatelor publice-private (PPP) și, în speranța 
depășirii dificultăților apărute în situațiile anterioare de aplicare a aceleiași formule în alte 
sectoare, invită Comisia Europeană să aloce resurse adecvate pentru a finanța dezvoltarea 
și creșterea, având convingerea că este vorba de un mijloc vital pentru a permite crearea 
unor noi lanțuri de valoare, pentru a consolida lanțurile existente și pentru a facilita 
investițiile în tehnologie și prototipuri care sunt capabile de a transfera rezultatele 
cercetării pe piață; 

15. împărtășește necesitatea unei abordări la mai multe niveluri și solicită acordarea unei 
atenții sporite dimensiunii regionale și locale a bioeconomiei; salută crearea de platforme 
privind bioeconomia la nivel regional, național și european care vor fi în măsură să 
măsoare progresele înregistrate în cadrul sectorului și vor permite schimbul de know-how 
și bune practici astfel încât să favorizeze dezvoltarea uniformă a bioeconomiei pe 
teritoriul UE; solicită, de asemenea, Comisiei să asigure participarea unor experți din 
cadrul sectorului și din toate domeniile de interes, pe lângă reprezentanții consumatorilor 
și ai cetățenilor;

Dezvoltarea piețelor și creșterea competitivității 

16. speră că toate instrumentele financiare disponibile vor fi puse la dispoziție pentru  a 
permite ca rezultatele cercetării să aibă un impact concret pe piață; solicită acordarea unui 
sprijin adecvat celor care intenționează să pună în practică rezultatele acestei cercetări 
(IMM-uri, operatori, întreprinderi);  

17. consideră că există o întreagă serie de instrumente excelente (licitații publice, stimulente 
fiscale, sisteme de certificare și de etichetare specifică) în  măsură să creeze o piață solidă 
pentru bioproduse și speră că reforma actualei legislații va avansa în această direcție;

18. opinează că implicarea și informarea consumatorului cu privire la diversele bioproduse și 
bioservicii sunt cruciale; speră, în acest sens, că producerea acestora se va standardiza în 
UE, ținând seama de faptul că ar constitui un instrument de promovare a unei piețe 
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europene profitabile pentru aceste produse; 

19. consideră că sinergia dintre producătorii locali de materii prime agricole și biorafinăriile 
poate contribui la creșterea competitivității și la sporirea profitabilității regiunilor rurale; 
speră, în acest sens, să se poate asigura o abordare care să ia în considerare diversele 
segmente ale așa-numitei „piramide a biomasei” și să o întărească la nivelurile cele mai 
înalte, declanșând un „efect de cascadă” al acestei prețioase resurse; 

20. speră că procesele biologice și biotehnologice dezvoltate pot fi utilizate în bioresursele 
regenerabile provenite din deșeuri și culturi nealimentare, precum și ca componente ale 
rețelelor agricole existente; 

21. invită Comisia Europeană să promoveze acțiuni menite să sporească disponibilitatea 
biomasei în scopuri industriale, evitând ca stimulentele pentru transformarea biomasei în 
energie să creeze distorsiuni pe piață și să diminueze disponibilitatea acesteia pentru 
producători; 

22. consideră că, în conformitate cu orientările noii strategii europene în materie de politici 
industriale, bioeconomia poate oferi o contribuție importantă la lupta împotriva 
dezindustrializării care afectează, în prezent, Europa și inversa tendința prin intermediul 
unor noi strategii care să stimuleze piața și să relanseze competitivitatea UE; 

23. consideră că modelul bioeconomiei dezvoltat în cadrul acestei strategii va permite 
rezolvarea eventualelor dificultăți și, pe termen lung, va putea iniția modele de producție, 
consum, dezvoltare și stiluri de viață mai sustenabile și eficace, prin reactivarea 
procesului de creștere economică a Europei ca urmare a unei noi sinteze între economie, 
mediu și calitate socială;

24. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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JUSTIFICARE

Cadru general

În cursul următorilor 40 de ani, Europa se va confrunta cu multe provocări cu caracter social. 
Sporirea continuă a populației mondiale, creșterea impetuoasă a cererii de alimente și energie 
și lipsa de resurse naturale la nivel mondial înseamnă că Europa va trebui să examineze o 
nouă abordare pe care va trebui să o adopte în materie de producție și consum, pentru a putea 
face față acestor noi exigențe într-un mod eficient și sustenabil. 

Bioeconomia reprezintă o oportunitate importantă de a răspunde acestor provocări, garantând 
nu numai o sustenabilitate sporită, dar și sprijinirea dezvoltării rurale, o potențială reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră, o sustenabilitate sporită a ciclului de producție, și 
răspândirea inovației industriale de-a lungul întregului lanț de valoare;

Strategia pentru bioeconomie poate constitui soluția pentru dependența de combustibilii fosili 
și calea către o creștere economică inteligentă. Fiind orientată spre viitor, va putea, de 
asemenea, să ofere răspunsul la siguranța alimentară, la creșterea economică și la creșterea 
ocupării forței de muncă.

Poziția raportorului

Raportorul salută comunicarea Comisiei privind o bioeconomie pentru Europa și este de acord 
cu planul de acțiune pentru implementarea strategiei prezentate în aceasta, cu separarea sa în 
trei părți complementare: promovarea cercetării, inovării și competențelor, o mai mare 
sinergie între diferitele politici și întărirea piețelor și a competitivității.

Pentru raportor, sprijinul acordat acestui sector constituie o investiție pentru viitor, iar Europa 
poate și trebuie să joace un rol de frunte în realizarea acestui obiectiv. Pentru aceasta, este 
necesar să creeze baza pentru un context de reglementare clar și stabil și să se asigure 
armonizarea politicilor agricole, industriale, de mediu, de cercetare și inovare care joacă un 
rol în bioeconomie. Raportorul este de acord cu necesitatea de a încuraja o abordare 
interdisciplinară și intersectorială, asigurând, în același timp, un schimb de cunoștințe la nivel 
regional, național și european pentru a promova dezvoltarea uniformă a bioeconomiei pe 
teritoriul UE.

În opinia raportorului, este necesar să se garanteze și să se dezvolte programe de cercetare și 
inovare coordonate și coerente, să se asigure instrumente de sprijinire a investițiilor 
industriale, să se aloce resurse financiare și să se asigure că rezultatele obținute au un impact 
maxim asupra societății și pe piață. Infrastructura tehnologică, excelența științifică, fabricile și 
bioindustriile: toate acestea pot contribui cu adevărat la adoptarea unor măsuri importante în 
materie de inovație și competitivitate și la consolidarea rolului Europei la nivel internațional.

În acest sens, noile forme de parteneriat care implică o contribuție comună a organismelor 
publice și private pot, de asemenea, aduce o contribuție majoră la dezvoltarea acestei strategii.  
Crearea unui parteneriat public-privat dedicat bioindustriilor ar putea, de fapt, sprijini proiecte 
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noi, ar putea permite dezvoltarea unor noi produse și ar putea asigura transferul efectiv al 
acestora pe piață, limitând riscul ca unele condiții mai favorabile să stimuleze migrarea 
excelenței și a produselor inovatoare în afara Europei.

Pentru toate aceste motive, raportorul consideră că trebuie să se depună eforturi din ce în ce 
mai mari pentru sprijinirea în continuare a progreselor în acest sens, pentru a iniția modele de 
producție, consum, dezvoltare și stiluri de viață mai sustenabile și eficace și, grație unei noi 
sinteze între economie, mediu și calitate socială, să reactiveze procesul de creștere economică 
și reindustrializare a Europei.


