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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at en bioøkonomi, som skal være baseret på en sammenhængende 
tværfaglig, tværsektoriel tilgang inden for EU, er et centralt element i bestræbelserne på at 
opnå intelligent grøn vækst i Europa, og understreger, at den regionale udviklingspolitik 
spiller en central rolle i gennemførelsen af Europa-2020-strategien; bemærker, at syv ud af 
regionalpolitikkens elleve tematiske målsætninger direkte eller indirekte vedrører 
bioøkonomi; minder om, at regionaludviklingspolitikken nu, mere end nogensinde, støtter 
en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i kraft af stærk tematisk koncentration; 
minder om, at bioøkonomien har en betydelig indflydelse på regionerne, og at den 
fremmer økonomisk vækst og skaber arbejdspladser;

2. betoner, at der er behov for klarere retningslinjer og mere koncentration i 
bioøkonomistrategien og -politikken samt i forordninger og incitamentstiltag om 
bioøkonomi; peger på behovet for at forbedre koordinationen, skabe synergier og 
supplerende forbindelser med de forskellige politikker og fonde (strukturfondene, den 
fælles landbrugspolitik, den fælles fiskeripolitik, direktivet om vedvarende energikilder, 
rammedirektivet om affald og Horisont 2020) samt åbne for mulighederne for 
krydsfinansiering; bemærker også, at overgangen til en bioøkonomi er en langvarig 
proces, som kræver en langsigtet lovgivning og langsigtede strategier og investeringer 
med henblik på at skabe et stabilt klima for investeringer i bioøkonomien og lige 
konkurrencevilkår;

3. understreger, at der bør indføres en solid politisk ramme for til fulde at udnytte 
bioøkonomiens muligheder og fremme overgangen fra en fossilbaseret økonomi til en 
biobaseret økonomi, som fuldt ud udnytter de lokale og regionale ressourcer og 
muligheder;

4. påpeger, at regionerne i den yderste periferi rummer en enestående biodiversitet, et helt 
særligt klima samt unikke geomorfologiske karakteristika; understreger, at disse regioner 
derfor har et kæmpe potentiale for forskning og innovation inden for bioøkonomi, og at de 
kan spille en central rolle for grøn vækst i Europa;

5. understreger vigtigheden af, at der etableres et observationsorgan og et ekspertudvalg for 
bioøkonomi; fremhæver vigtigheden af at afholde regelmæssige konferencer med 
deltagelse af de vigtigste aktører fra den offentlige og private sektor både på regionalt, 
nationalt og europæisk plan; opfordrer til, at der udarbejdes en køreplan, som kan sikre en 
effektiv kontrol med bioøkonomiske initiativer og en god koordinering af instrumenter 
samt at der regelmæssigt fastsættes konkrete mål og offentliggøres rapporter om arbejdets 
fremskridt, som sendes til Europa-Parlamentet;

6. påpeger, at de regionale og lokale økonomier spiller en central rolle i tilvejebringelsen af 
en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst; understreger, at det netop er regionerne selv, 
der har den viden og kompetence, der er nødvendig for at mobilisere aktørerne, med 
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udgangspunkt i regionernes særtræk, og at de skal satse på at overgå til et biosamfund 
samt til en post-olie-økonomi og lade forskning og innovation drive forandringerne; 
understreger på ny, at det er afgørende vigtigt at integrere og sikre en bedre koordinering 
af innovations- og bæredygtighedsplaner på regionalt, nationalt og europæisk plan; 
opfordrer derfor indtrængende regionerne og de regionale myndigheder til at involvere sig
mere aktivt i udviklingen af en stærk regional bioøkonomi og i forsknings- og 
innovationsstrategier, der tager hensyn til hver enkelt regions profil og som sigter mod 
intelligent specialisering; opfordrer Kommissionen til at støtte europæiske regionale 
biobaserede klynger og tværregionalt samarbejde og mener, at en solid vækst på dette 
område kun kan nås gennem betydelig offentlig og privat investering; glæder sig over 
forslaget om at skabe offentlig-private partnerskabsprogrammer inden for 
bioøkonomisektoren;

7. mener, at den sociale og solidariske økonomi, som er baseret på befolkningens aktive 
deltagelse, fælles ejerskab og solidaritet, skal have lov til at indtage en vigtig rolle i 
udarbejdelsen og gennemførelsen af bioøkonomiske strategier på regionalt plan;

8. understreger behovet for at støtte og styrke lokale og regionale initiativer ved at 
gennemføre bioøkonomistrategier på alle samarbejdsniveauer; minder om, at det er vigtigt 
at indtage en bottom-up-tilgang for at kunne udnytte regionernes fulde potentiale; 
fremhæver de små og mellemstore virksomheders afgørende rolle i bioøkonomien og 
minder om, hvor vigtigt det er at sikre SMV'erne finansieringsmuligheder, som er tilpasset 
på lokalt plan; understreger på ny vigtigheden af at fremme forsknings- og 
innovationsstrategier for intelligent specialisering ved hjælp af finansieringsinstrumenter, 
samt ikke mindst de muligheder for netværkssamarbejde og informationsudveksling, disse 
byder på;

9. fastholder, at et af bioøkonomiens styrende principper er at fremme 
ressourceeffektiviteten og mindske afhængigheden af importerede råvarer, importeret 
energi og ikke-vedvarende naturressourcer; understreger betydningen af skovsektoren og 
den øvrige biobaserede industri og fremhæver, at CO2-neutrale og vedvarende 
naturressourcer og råvarer, såsom træ og træfibre, kan erstatte fossile og ikke-vedvarende 
råvarer; minder om, at bioøkonomien frembringer mange højt forædlede produkter, såsom 
kemikalier, lægemidler, plast og andre nye innovative materialer, samt skaber 
arbejdspladser; fremhæver potentialet i bioteknologier baseret på havressourcer;

10. understreger, at bioøkonomien kræver et højt kompetenceniveau og kvalificerede 
arbejdstagere; minder om, at det er vigtigt at sikre faglig og højere uddannelse i 
regionerne, som tager hensyn til deres særlige egenskaber; påpeger, at omfattende almene 
og faglige uddannelsessystemer i regionerne også støtter virksomhedernes bæredygtige 
vækst; betoner, at et højt kompetenceniveau inden for bioøkonomi er et trumfkort for EU i 
den internationale konkurrence og giver Europa mulighed for at være førende inden for 
bioøkonomi; peger på betydningen af forskeres øgede grænseoverskridende mobilitet, når 
det gælder udveksling af bedste praksis og videnoverførsel inden for bioøkonomi;

11. mener, at udviklingen af en effektiv og bæredygtig bioøkonomi forudsætter en konstant 
modernisering af alle former for infrastrukturer, og at det er yderst vigtigt, at denne 
modernisering også omfatter landdistrikter;
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12. bemærker, at det er vigtigt at satse på bioøkonomiens produktionskæder for at sikre 
råvarernes tilgængelighed; understreger, at bioøkonomiske strategier ikke blot bør fremme 
en mere effektiv anvendelse af husholdningsaffald og kommunalt affald, men også 
udnyttelse af land- og skovbrugets bi- og restprodukter; efterlyser udarbejdelse af bedre 
lovgivning med gennemførelsesbestemmelser, som skaber juridisk sikkerhed og stærk 
støtte til en bæredygtig anvendelse af bioøkonomiens ressourcer og udnyttelsen af råvarer, 
og at politikken på enhver måde er baseret på en fleksibel, langsigtet strategi, der fremmer 
investeringer;

13. peger på behovet for konkrete målsætninger med henblik på at øge andelen af vedvarende 
naturressourcer, der anvendes til produktion og forbrug; anmoder Kommissionen om at 
foreslå bredt regionsdækkende konkrete foranstaltninger, der fremmer produktion og 
forbrug af produkter fra bioøkonomien på regionalt plan;

14. bemærker, at det er vigtigt at øge forbrugernes bevidsthed om indholdet af bioøkonomien, 
og mener derfor, at de i højere grad skal oplyses om de fordele og bedre forbrugsvalg, den 
byder på; mener, at der skal træffes foranstaltninger til at fremme bioøkonomien gennem 
øget forbrugerbevidsthed omkring fødevaresikkerhed, bevaring og andre 
samfundsudfordringer, f.eks. klimaforandringer og afhængighed af ikke-vedvarende 
energikilder; opfordrer derfor til, at der foretages undersøgelser af forbrugsmønstrene i 
EU, og at der udtænkes videnskabeligt baserede strategier med henblik på at give 
forbrugerne adgang til oplysninger om produkternes egenskaber og fremme en bæredygtig 
livsstil.
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