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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението 
за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че следва да се припомни, че биоикономиката е важен сектор на 
вътрешния пазар, предлагащ допълнителни ползи във връзка с устойчивостта, 
конкурентоспособността и намаляването на зависимостта от внос, както по 
отношение на енергията, така и на суровините;

1. счита, че липсата на координация е ограничила използването на полезните 
взаимодействия и икономиите от мащаба по отношение на биоикономиката в 
Съюза; подчертава, че Съюзът може да добавя стойност, като насърчава и улеснява 
сътрудничеството посредством мрежи и програми за финансиране; счита обаче, че 
това не налага необходимост от низходящ подход, тъй като биоикономиката ще се 
развие чрез цялостен подход на всички равнища – местно, държави членки и 
равнището на Съюза;

2. във връзка с това приветства неотдавнашното съобщение на Комисията за 
създаването на център за наблюдение по въпросите на биоикономиката за 
очертаване на регионалните и националните политики и политиките на ЕС в тази 
област, както и призива й за подаване на кандидатури от експерти за 
присъединяване към европейската работна група по биоикономика;

3. счита, че трябва да се създават повече полезни взаимодействия и допълване с други 
области на политиката и програми, по-специално „Хоризонт 2020“ и ОСП;

4. приветства намерението за преодоляване на пропастта между научните изследвания 
и иновациите в рамките на „Хоризонт 2020“, както и за намаляване на 
препятствията пред интердисциплинарни изследвания и съвместни програми, като 
се има предвид широкия набор от крайни продукти в рамките на биоикономиката, 
напр. енергия и промишлени продукти;

5. счита, че за да водят до успешни резултати в дългосрочен план, източниците на 
биоикономиката трябва да са конкурентоспособни по отношение на цената и 
качеството при нормални пазарни условия; приветства текущото преразглеждане на 
законодателството на Съюза в областта на биогоривата, целящо да гарантира, че 
емисиите на парникови газове, свързани с непреките промени в предназначението 
на земята, се вземат предвид при поставянето и изчисляването на целите;

6. призовава промишлеността да бъде двигател на развитието на биоикономиката в 
Съюза; следователно призовава за създаването на по-благоприятна стопанска среда 
чрез мерки като намаляване на времето, необходимо за пускане на пазара, 
привеждане на политиките в областта на научните изследвания и иновациите в 
съответствие с потребностите на конкретните отрасли, подобряване на достъпа до 
рисково финансиране, по-специално за МСП, и насърчаване на предприемачеството 
в сектора; 
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7. счита, че публичните финанси имат роля за привличане на капитал от частния 
сектор за подкрепа на търговската реализация в сектора на биотехнологиите.


