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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție care urmează a fi adoptată:

A. întrucât trebuie amintit faptul că bioeconomia reprezintă un sector important în cadrul 
pieței interne, aducând beneficii suplimentare în ceea ce privește sustenabilitatea, 
competitivitatea și reducerea dependenței de importurile de energie și de materii prime;

1. consideră că exploatarea la nivelul Uniunii a sinergiilor și a economiilor de scară din 
domeniul bioeconomiei a fost limitată de absența unei coordonări; subliniază faptul că 
Uniunea poate aduce o valoare adăugată prin încurajarea și facilitatea cooperării prin 
intermediul rețelelor și al programelor de finanțare; consideră, totuși, că acest lucru nu 
presupune o abordare de sus în jos deoarece bioeconomia se va dezvolta printr-o abordare 
integrată la toate nivelurile: la nivel local, la nivelul statelor membre și la nivelul Uniunii;

2. salută, în acest sens, recentul anunț al Comisiei de lansare a unui observator bioeconomic 
care să elaboreze un cadru pentru politicile regionale, naționale și europene din acest 
domeniu, precum și apelul la candidatură pentru constituirea unui grup de experți în 
cadrul Grupului european pentru bioeconomie;

3. consideră că, la nivelul Uniunii, trebuie dezvoltate complementarități și sinergii mai 
importante cu alte domenii și programe, în special cu programul Orizont 2020 și cu PAC;

4. salută inițiativa de reducere a decalajului dintre cercetare și inovare în cadrul programului 
Orizont 2020, precum și cea de a reduce barierele din calea cercetării interdisciplinare și a 
programelor comune, având în vedere larga gamă de produse finale ale bioeconomiei, 
adică energia și produsele industriale;

5. consideră că, pentru ca sursele de bioenergie să poată avea succes pe termen lung, acestea 
trebuie să fie competitive atât din punct de vedere al prețului, cât și din punct de vedere al 
calității în condiții de piață normale; salută revizuirea în curs a legislației Uniunii privind 
biocarburanții pentru a se asigura luarea în considerare a emisiilor de gaze cu efect de seră 
asociate schimbării indirecte a utilizării terenurilor (ILUC) la stabilirea și calcularea 
obiectivelor;

6. îndeamnă industria să asume un rol de lider în ceea ce privește dezvoltarea bioeconomiei 
în Uniune și, prin urmare, solicită crearea unui mediu mai favorabil întreprinderilor prin 
măsuri precum reducerea timpului necesar pentru comercializare, adaptarea politicilor de 
cercetare și de inovare la nevoile diferitelor sectoare, îmbunătățirea accesului la finanțarea 
de risc, în special al IMM-urilor, și încurajarea antreprenoriatului în acest sector; 

7. consideră că finanțarea publică are un rol de jucat în orientarea capitalului din sectorul 
privat spre sprijinirea comercializării din cadrul sectorului biotehnologiei.


