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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad bioekonomika (kurią reikia pagrįsti nuosekliu tarpdisciplininiu ir 
tarpsektoriniu požiūriu) yra itin svarbus pažangaus ir ekologiško augimo Europoje 
veiksnys, taip pat pabrėžia, kad regioninės plėtros politika atlieka pagrindinį vaidmenį 
įgyvendinant strategiją „Europa 2020“; pažymi, kad septyni iš vienuolikos regioninės 
politikos tikslų yra tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su bioekonomika; pažymi, kad šiuo 
metu regioninės plėtros politika yra kur kas veiksmingesnė už ankstesnes priemonė 
remiant pažangų, tvarų ir integracinį augimą, nes daug dėmesio skiriama lėšų telkimui 
pagal temines sritis; pažymi, kad bioekonomika turi didelį poveikį regionams ir skatina 
ekonomikos augimą bei darbo vietų kūrimą;

2. tvirtina, kad bioekonomikos strategijoje ir politikoje, taip pat rengiant su bioekonomika 
susijusias taisykles ir teikiant paskatas turi būti nustatytos aiškesnės gairės ir apibrėžtas 
lėšų telkimo mastas; pabrėžia, kad reikia gerinti įvairių politikos sričių ir fondų 
(struktūriniai fondai, BŽŪP, BŽP, Atsinaujinančių energijos išteklių direktyva, Pagrindų 
direktyva dėl atliekų ir programa „Horizontas 2020“) koordinavimą, kurti jų tarpusavio 
sąveiką ir viena kitos papildomumą, taip pat sudaryti galimybes kryžminiam 
finansavimui; taip pat pažymi, kad perėjimas prie bioekonomikos – ilgas procesas, kuriam 
reikės atkaklumo teisėkūros srityje ir ilgalaikių strategijų bei investicijų, kad būtų sukurta 
stabili bioekonomikos investicijų aplinka ir vienodos veiklos sąlygos;

3. pabrėžia, kad reikėtų sukurti patvarią politikos sistemą, kad būtų galima visiškai išnaudoti 
bioekonomikos galimybes ir palengvinti perėjimą nuo iškastiniu kuru grindžiamos 
ekonomikos prie bioekonomikos, kuri padėtų kuo geriau pasinaudoti vietos ir regionų 
ištekliais ir pajėgumais;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad ES atokiausiuose regionuose yra išskirtinė biologinė įvairovė, 
unikalios klimato ir geomorfologinės sąlygos; pabrėžia, kad šie regionai turi didžiulį 
potencialą bioekonomikos mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje ir kad jie gali atlikti 
pagrindinį vaidmenį skatinant ekologišką augimą ES lygmeniu;

5. pabrėžia, kad svarbu sukurti bioekonomikos stebėjimo centrą ir įsteigti ekspertų komitetą; 
primygtinai ragina reguliariai rengti suinteresuotųjų šalių konferencijas, kuriose dalyvautų 
pagrindiniai viešojo ir privačiojo sektorių veikėjai regionų, nacionaliniu ir ES mastu; 
ragina parengti veiksmų planą, kuriuo būtų užtikrinama veiksminga bioekonomikos 
iniciatyvų stebėsena, sklandus priemonių koordinavimas ir kuriuo būtų nustatomi realūs, 
palaipsniui siekiami tikslai, taip pat būtų skelbiamos pažangos ataskaitos, kurios būtų 
perduodamos Europos Parlamentui;

6. atkreipia dėmesį į tai, kad regioninė ir vietos ekonomika atlieka pagrindinį vaidmenį 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo; tvirtina, kad patys regionai turi 
veikėjam sutelkti reikalingų žinių ir praktinės patirties, atsižvelgiant į jų ypatumus, kad 
būtų galima pereiti prie biologinės visuomenės ir ekonomikos be naftos, o šių pokyčių 
veiksniai turėtų būti moksliniai tyrimai ir inovacijos; pakartoja, kad labai svarbu integruoti 
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ir geriau koordinuoti inovacijų ir tvarumo programas regionų, nacionaliniu ir ES 
lygmenimis; todėl primygtinai ragina regionus ir regionų valdžios institucijas aktyviau 
prisidėti kuriant veiksmingas regionines bioekonomikos, mokslinių tyrimų ir inovacijų 
strategijas atsižvelgiant į kiekvieno regiono ypatumus, o šių strategijų tikslas – pažangioji 
specializacija; ragina Komisiją remti Europos regionines biologines grupes ir regionų 
bendradarbiavimą ir mano, kad spartus augimas šioje srityje yra įmanomas tik dėl didelių 
viešojo ir privataus sektorių investicijų; pritaria Komisijos pasiūlymui sukurti viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės (VPSP) sistemas bioekonomikos sektoriuje;

7. mano, kad reikėtų leisti socialinei ir solidarumo ekonomikai, kuria sukuriama aktyvi 
žmonių įtrauktis, bendra nuosavybė ir solidarumas, atlikti svarbų vaidmenį formuojant ir 
įgyvendinant bioekonomikos strategijas regionų lygmeniu;

8. atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu remti ir stiprinti vietos ir regionines iniciatyvas 
įgyvendinant bioekonomikos strategijas kiekvienu bendradarbiavimo lygmeniu; pažymi, 
kad principas „iš apačios į viršų“ labai svarbus siekiant išnaudoti visų regionų galimybes; 
pabrėžia itin svarbų mažųjų ir vidutinių įmonių vaidmenį bioekonomikoje ir teigia, kad 
labai svarbu suteikti MVĮ finansavimo galimybių, kurios būtų pritaikytos prie vietos 
lygmens; pakartoja, kad reikia skatinti mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijas, skirtas 
pažangiajai specializacijai, akcentuojant finansavimo priemones, ypač galimybes jungtis į 
tinklus ar keistis jų teikiama informacija;

9. pabrėžia, kad vienas iš pagrindinių bioekonomikos principų yra gerinti išteklių naudojimo 
efektyvumą ir mažinti priklausomybę nuo importuojamų žaliavų, energijos ir 
neatsinaujinančiųjų gamtos išteklių; atkreipia dėmesį į miškų sektoriaus ir kitų 
biotechnologijos pramonės šakų svarbą ir pabrėžia, kad anglies dioksido neišskiriančiais 
atsinaujinančiaisiais gamtos ištekliais ir žaliavomis, pvz., mediena ir medienos pluoštu, 
galima pakeisti neatsinaujinančiąsias iškastines žaliavas; pažymi, kad bioekonomikos 
pramonėje pagaminama daug aukštos pridėtinės vertės produktų, pvz., cheminių 
medžiagų, vaistų, plastiko ir kitų naujų, inovatyvių medžiagų, ir sukuriama darbo vietų; 
atkreipia dėmesį į jūrų ištekliais pagrįstų biotechnologijų potencialą;

10. pabrėžia, kad bioekonomikai reikia patikimos praktinės patirties ir kvalifikuotos darbo 
jėgos; atkreipia dėmesį į tai, kad turi būti numatyta nuostata dėl profesinio mokymo ir 
aukštojo mokslo regionuose, atsižvelgiant į jų ypatumus; pažymi, kad plataus masto 
švietimo ir mokymo sistemos regionuose taip pat skatina tvarią verslo plėtrą; pabrėžia, 
kad aukšto lygio praktinė patirtis bioekonomikos sektoriuje yra Europos privalumas 
konkuruojant pasauliniu mastu, todėl tai gali padėti Europai tapti lydere bioekonomikos 
srityje; pabrėžia tarpvalstybinio mokslininkų judumo svarbą siekiant keistis gerąja 
patirtimi ir perduoti žinias bioekonomikos srityje;

11. mano, kad siekiant sukurti veiksmingą ir tvarią bioekonomiką, reikia toliau modernizuoti 
visų rūšių infrastruktūrą ir vykdant modernizaciją nereikėtų pamiršti kaimo vietovių;

12. mano, kad svarbu investuoti į bioekonomikos tiekimo grandines siekiant užtikrinti žaliavų 
prieinamumą; pabrėžia, kad bioekonomikos strategijomis turėtų būti skatinama ne tik 
efektyviau naudoti buitines ir komunalines atliekas, bet ir perdirbti šalutinius žemės ūkio 
ir miškų pramonės produktus ir likučius; ragina parengti geresnius palankius teisės aktus, 
užtikrinant teisinį tikrumą ir stiprią paramą tvariam bioekonomikos išteklių ir žaliavų 
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naudojimui, taip pat paramą politikai, visais aspektais pagrįstą lanksčiu ir ilgalaikiu 
požiūriu, kuriuo skatinamos investicijos;

13. atkreipia dėmesį į konkrečius tikslus siekiant didinti atsinaujinančiųjų gamtos išteklių, 
naudojamų prekių gamybai ir vartojimui, dalį; ragina Komisiją pasiūlyti išsamias 
praktines regioninio masto priemones siekiant skatinti bioekonomikos produktų gamybą ir 
vartojimą regionų lygmeniu;

14. pažymi, kad svarbu, jog vartotojai turėtų daugiau žinių apie bioekonomikos esmę, todėl 
mano, kad reikėtų juos labiau informuoti apie bioekonomikos privalumus ir jos siūlomus 
geresnius vartojimo pasirinkimus; mano, kad reikėtų imtis veiksmų, siekiant skatinti 
bioekonomiką, informuojant vartotojus apie maisto saugą, saugojimą ir kitus su 
visuomene susijusius uždavinius, pvz., klimato kaitą ir priklausomybę nuo 
neatsinaujinančiųjų išteklių; todėl ragina atlikti tyrimus apie vartojimo modelius Europos 
Sąjungoje ir įgyvendinti strategijas, pagrįstas moksliniais duomenimis, siekiant suteikti 
vartotojams informaciją apie produktų savybes ir skatinti tausų gyvenimo būdą.



PE506.150v02-00 6/6 AD\934256LT.doc

LT

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data 23.4.2013

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

43
1
0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Jean-Jacob Bicep, Victor 
Boştinaru, John Bufton, Nikos Chrysogelos, Rosa Estaràs Ferragut, 
Danuta Maria Hübner, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán 
Kelly, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona 
Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, 
Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous 
Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, 
Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Justina 
Vitkauskaite, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Joachim Zeller, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

Joseph Cuschieri, Vasilica Viorica Dăncilă, Karima Delli, James 
Nicholson, Ivari Padar, Herbert Reul, Elisabeth Schroedter, Richard 
Seeber, Czesław Adam Siekierski, Patrice Tirolien, Giommaria Uggias, 
Manfred Weber


