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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. изтъква, че биоикономиката, която следва да се основава на един последователен 
междудисциплинарен и междусекторен подход в рамките на ЕС, представлява 
ключов елемент за интелигентен екологосъобразен растеж в Европа и изтъква, че 
политиката за регионално развитие играе централна роля в прилагането на 
стратегията Европа 2020; отбелязва, че от единадесетте цели на регионалната 
политика, седем са пряко или косвено свързани с биоикономиката; изтъква, че 
понастоящем политиката за регионално развитие е повече от всякога мощно 
средство за подкрепа на интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж, предвид 
подчертаната й тематична концентрация; изтъква, че биоикономиката има 
значително въздействие върху регионите и насърчава икономическия растеж и 
създаването на работни места;

2. счита, че насоките и степента на концентрация в стратегията и политиката на 
биоикономиката и в свързаните с биоикономиката правила и стимули следва да 
бъдат по-ясно очертани; изтъква необходимостта от подобряване на координацията, 
създаване на взаимодействия, установяване на форми на взаимно допълване с 
различните политики и фондове (Структурните фондове, ОСП, ОПР, Хоризонт, 
директивата за ЕВИ, рамковата директива относно отпадъците) и от създаване на 
възможности за кръстосано финансиране; подчертава също така, че преходът към 
биоикономика представлява продължителен процес, който ще изисква 
законодателно постоянство и стратегии, както и инвестиции в дългосрочен план, с 
оглед създаването на стабилна атмосфера за инвестиции в биоикономиката и 
справедливи условия на конкуренция;

3. подчертава, че би било уместно създаването на солидна политическа рамка с оглед 
пълноценното оползотворяване на потенциала на биоикономиката и улесняване на 
прехода от една икономика "на изкопаемите горива" към биоикономика, която би 
придала възможно най-голяма стойност на местните и регионални ресурси и 
капацитет;

4. напомня, че най-отдалечените европейски региони крият изключително 
биоразнообразие и се радват на уникален климат и геоморфологични 
характеристики; подчертава, че поради това тези региони разполагат с огромен 
потенциал за научни изследвания и иновации в сектора на биоикономиката, както и 
че могат да играят централна роля във възникването на екологосъобразен растеж в 
европейски мащаб;

5. изтъква значението на създаването на Обсерватория и на Експертна комисия за 
биоикономиката; настоява за редовното провеждане на конференции, обединяващи 
основните участници от публичния и частния сектор на регионално, национално и 
европейско равнище; призовава за изготвянето на пътна карта, която да гарантира 
ефикасното проследяване на биоикономическите инициативи и добрата 
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координация между инструментите и редовно да определя конкретни цели, както и 
за публикуването на докладите относно напредъка на работата, които да бъдат 
представяни пред Европейския парламент;

6. изтъква, че регионалните и местни икономики играят централна роля в 
осъществяването на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; счита, че самите 
региони разполагат с необходимите знания и ноу-хау за мобилизиране на 
съответните участници, в зависимост от специфичните им характеристики, както и 
че трябва да залагат на прехода към едно биологично общество и пост-петролна 
икономика, посредством оползотворяване на изследователската дейност и 
иновациите като фактори на промяната; отново изтъква важността на интегрирането 
и по-добрата координация между програмите за иновации и устойчивост на 
регионално, национално и европейско равнище; ето защо настоятелно призовава 
регионите и регионалните органи да вземат активно участие в разработването на 
силни регионални стратегии в областта на биоикономиката, 
научноизследователската дейност и иновациите, отчитащи профила на всеки регион 
и насочени към интелигентна специализация; призовава Комисията да подпомага 
европейските регионални биоклъстери и междурегионалното сътрудничество и 
счита, че стабилен растеж в тази област е възможен единствено благодарение на 
съществени публични и частни инвестиции; приветства предложението за създаване 
на схеми за публично-частни партньорства (ПЧП) за сектора на биоикономиката;

7. счита, че социалната и солидарна икономика, основаваща се на активното участие 
на населението, колективна собственост и солидарността, следва да играе важна 
роля при изготвянето и прилагането на биоикономическите стратегии на 
регионално равнище;

8. изтъква значението на подпомагането и укрепването на местните и регионални 
инициативи посредством прилагането на стратегии за биоикономика на всички 
равнища на сътрудничество; изтъква, че подходът "отдолу нагоре" е от съществено 
значение за оползотворяване потенциала на всички региони; изтъква решаващата 
роля на малките и средните предприятия в биоикономиката и счита, че е от 
жизненоважно значение да се предоставят адаптирани спрямо местното равнище 
възможности за финансиране на МСП; отново подчертава необходимостта от 
насърчаване на стратегиите за научни изследвания и иновации посредством 
интелигентна специализация и изтъкване на финансовите инструменти и най-вече 
на предлаганите от тях възможности за приобщаване или споделяне на знания;

9. счита, че един от ръководните принципи на биоикономиката е да допринася за 
подобряване на ефективно използване на ресурсите и за намаляване на 
зависимостта от вносни суровини и енергия и невъзобновяеми природни ресурси; 
изтъква значението на горския сектор и други промишлени сектори на биологична 
основа и счита, че въглеродно неутралните възобновяеми природни ресурси и 
суровини, като например дървесината и дървесните фибри, могат да заместят 
невъзобновяемите изкопаеми суровини; изтъква, че промишлените сектори на 
биоикономиката произвеждат продукти с висока добавена стойност – химикали, 
лекарства, пластмаси и други иновативни нови материали – и създават работни 
места; подчертава потенциала на основаващите се на морските ресурси 
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биотехнологии;

10. изтъква, че за биоикономиката се нуждае първокласно ноу-хау и квалифицирана 
работна ръка; счита, че следва да се пристъпи към удовлетворяване на нуждите на 
професионалното обучение и висшето образование в регионите, като се вземат 
предвид техните специфични характеристики; изтъква, че широкият набор от 
системи за образование и обучение в регионите също благоприятства устойчивото 
разрастване на предприемачеството; счита, че високите норми за ноу-хау в сектора 
на биоикономиката представлява актив за Европа в конкуренцията на световно 
равнище и ще позволи на Европа да бъде лидер в областта на биоикономиката; 
изтъква значението на по-добрата трансгранична мобилност на изследователите за 
целите на обмена на добри практики и трансфера на знания в областта на 
биоикономиката;

11. счита, че за да разполагаме с една ефикасна и устойчива биоикономика, следва да 
продължи модернизацията на всички видове инфраструктура, като в никакъв случай 
не бива да бъдат изключвани селскостопанските райони;

12. счита за важно да се инвестира във веригите за доставка на биоикономиката, така че 
да се обезпечи наличието на суровини; счита, че стратегиите в биоикономиката 
следва да насърчават не само по-ефикасното използване на домакинските и 
общински отпадъци, но също така и оползотворяването на селскостопански и 
горскостопански потоци на странични продукти и остатъци; призовава изготвянето 
на по-добро и ефективно законодателство, което да предоставя правна сигурност и 
пълна подкрепа за устойчивото използване на ресурсите на биоикономиката и 
експлоатация на суровините, както и за това политиката да бъде основана във всяко 
отношение на един гъвкав дългосрочен и благоприятстващ инвестициите подход;

13. изтъква необходимостта от специфични цели за увеличаване дела на 
възобновяемите природни ресурси, използвани при производството и 
потреблението на стоки; призовава Комисията да предложи практически мерки, 
които да са всеобхватни в регионално отношение, за насърчаване на производството 
и потреблението на продукти на биоикономиката на регионално равнище;

14. констатира, че е от значение да бъде повишена осведомеността на потребителите по 
отношение на биоикономиката, както и че следователно е уместно те да бъдат 
информирани за предимствата на биоикономиката и за най-добрите форми на избор 
при потреблението; счита, че следва да бъдат предприети стъпки за насърчаване на 
биоикономика чрез повишаване на информираността на потребителите относно 
безопасността на храните, съхраняването на ресурсите и другите предизвикателства 
пред обществото, например изменението на климата и зависимостта от 
невъзобновяеми ресурси; ето защо призовава за осъществяването на проучвания 
относно моделите на потребление в Европейския съюз и прилагането на стратегии, 
основаващи се на научни данни, с цел предоставянето на потребителите на 
информация за свойствата на продуктите и насърчаването на устойчив начин на 
живот;
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