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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. īpaši akcentē to, ka bioekonomika, kuras pamatā ir Eiropas Savienībā saskaņota un 
disciplīnu un nozaru ziņā visaptveroša pieeja, ir viens no galvenajiem elementiem, kas 
nepieciešams viedai un videi saudzīgai izaugsmei Eiropā, un uzsver, ka reģionālās 
attīstības politika ir būtiski svarīga stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanai; atzīmē, ka 
septiņi no vienpadsmit reģionālās politikas mērķiem ir tieši vai netieši saistīti ar 
bioekonomiku; norāda, ka reģionālās attīstības politika, kurai ir spēcīga tematiskā 
koncentrācija, pašlaik ir īpaši efektīva, lai veicinātu viedu, noturīgu un iekļaujošu 
izaugsmi; norāda, ka bioekonomika lielā mērā ietekmē reģionus un tā veicina ekonomisko 
izaugsmi un rada jaunas darbvietas;

2. ir pārliecināts, ka bioekonomikas stratēģijā un politikā un ar bioekonomiku saistītajā 
regulējumā un veicināšanas pasākumos ir jābūt skaidrāk noteiktām pamatnostādnēm un 
koncentrācijas pakāpei; norāda, ka ir jāuzlabo koordinācija un jāveido sinerģija starp 
dažādām politikas nostādnēm un finansējuma avotiem (struktūrfondi, KLP, KZP, AEA 
direktīva, Atkritumu pamatdirektīva un pamatprogramma „Apvārsnis 2020”), ir jāpanāk, 
ka tie viens otru papildina, un ir jārod iespējas savstarpējai finansējuma pārdalei; turklāt 
norāda, ka pāreja uz bioekonomiku ir ilgstošs process, kura īstenošanai ir nepieciešama 
pastāvība likumdošanas jomā, kā arī ilgtermiņa stratēģijas un ieguldījumi, lai radītu stabilu 
vidi ieguldījumiem bioekonomikā un nodrošinātu godīgu konkurenci;

3. uzsver, ka būtu jāizveido stabils politiskais pamats, lai pilnībā izmantotu bioekonomikas 
piedāvātās iespējas un sekmētu pāreju no fosilo resursu ekonomikas uz bioloģisko resursu 
ekonomiku, pateicoties kurai vislabāk būtu jāizmanto vietējie un reģionālie resursi un 
spējas;

4. norāda, ka Eiropas attālākajos reģionos ir unikāla bioloģiskā daudzveidība, klimatiskie 
apstākļi un ģeomorfoloģiskās īpatnības; uzsver, ka tieši tādēļ šie reģioni piedāvā ārkārtīgi 
daudz iespēju veikt pētniecību un izstrādi bioekonomikas nozarē un ka tiem var būt 
galvenā nozīme, rosinot videi saudzīgu izaugsmi Eiropas mērogā;

5. īpaši akcentē to, ka ir svarīgi izveidot bioekonomikas novērošanas centru un ekspertu 
komiteju; uzstāj, ka valsts, reģionu un Eiropas līmenī ir regulāri jārīko konferences 
ietekmīgākajiem publiskā un privātā sektora dalībniekiem; prasa izstrādāt stratēģiju, kura 
garantē bioekonomikas nozarē īstenojamu iniciatīvu efektīvu pārraudzību un instrumentu 
sekmīgu koordināciju un ar kuru saskaņā ir ne vien jānosaka konkrētā posmā sasniedzami 
mērķi, bet arī jāpublicē Parlamentam iesniedzami progresa ziņojumi;

6. norāda, ka reģionālajai un vietējai ekonomikai ir galvenā nozīme, rosinot viedu, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi; ir pārliecināts, ka reģioniem pašiem ir vajadzīgais 
zināšanu un prasmju potenciāls, lai iesaistītu savai specifikai atbilstošus tirgus dalībniekus 
un sāktu pāreju uz biosabiedrību un ekonomiku pēc naftas ieguves ēras, pārmaiņas 
īstenojot ar pētniecības un jaunrades palīdzību; vēlreiz akcentē to, ka ir ļoti svarīgi 
reģionu, valsts un Eiropas līmenī integrēt un labāk koordinēt jaunrades un ilgtspējas 
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plānus; tādēļ mudina reģionus un reģionālās varas iestādes aktīvāk līdzdarboties, 
izstrādājot gan spēcīgas reģionālās bioekonomikas, gan pētniecības un jaunrades 
stratēģijas, kurās ņemts vērā katra reģiona profils un kuras vērstas uz pārdomātu 
specializāciju; aicina Komisiju atbalstīt Eiropas reģionālos bioizstrādes centrus un reģionu 
sadarbību, turklāt uzskata, ka pamatīga izaugsme šajā nozarē ir iespējama, tikai pateicoties 
apjomīgiem publiskā un privātā sektora ieguldījumiem; atzinīgi vērtē priekšlikumu 
izveidot publiskā un privātā sektora partnerības (PPP) sistēmas bioekonomikas nozarē;

7. uzskata, ka ir jāpanāk, lai, izstrādājot un īstenojot bioekonomikas stratēģijas reģionu 
līmenī, svarīga nozīme būtu sociālai un saliedētai ekonomikai, kuras pamatā ir aktīva 
iedzīvotāju līdzdalība, kolektīvais īpašums un solidaritāte;

8. norāda, ka ir svarīgi atbalstīt un stiprināt vietējās un reģionālās iniciatīvas, īstenojot 
bioekonomikas stratēģijas ikvienā sadarbības līmenī; norāda, ka ir būtiski īstenot 
augšupēju pieeju, lai pilnībā izmantotu visu reģionu potenciālu; uzsver, ka bioekonomikā 
izšķiroša nozīme ir mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), un pauž pārliecību, ka ir 
ļoti svarīgi nodrošināt MVU ar vietējam līmenim pielāgotām finansēšanas iespējām; 
vēlreiz uzsver, ka ir jāveicina uz pārdomātu specializāciju vērstu pētniecības un jaunrades 
stratēģiju īstenošana, šai nolūkā popularizējot finansēšanas instrumentus un jo īpaši to 
piedāvātās tīklu veidošanas un informācijas apmaiņas iespējas;

9. ir pārliecināts, ka viens no bioekonomikas pamatprincipiem ir veicināt resursu efektīvāku 
izmantošanu un mazināt atkarību no importētām izejvielām un enerģijas un no 
neatjaunojamiem dabas resursiem; akcentē mežsaimniecības un citu bioloģiskās 
rūpniecības nozaru nozīmi un ir pārliecināts, ka oglekļa emisiju ziņā neitrāli atjaunojamie 
dabas resursi un izejvielas, piemēram, koksne un celuloze, var aizstāt neatjaunojamas 
fosilās izejvielas; norāda, ka bioloģiskās rūpniecības uzņēmumi ražo daudzus augstas 
pievienotās vērtības produktus (piemēram, ķimikālijas, medikamentus, plastmasu un citus
novatoriskus jaunos materiālus) un rada darbvietas; uzsver ar jūras resursiem saistītu 
biotehnoloģiju potenciālu;

10. uzsver, ka bioekonomikai ir nepieciešams augsts zinātības līmenis un kvalificēts 
darbaspēks; uzstāj, ka ir jānodrošina, lai reģionos būtu pieejama to specifikai atbilstoša 
profesionālā un augstākā izglītība; norāda, ka plašas izglītības iespējas reģionos veicina 
arī ilgtspējīgas uzņēmējdarbības izaugsmi; ir pārliecināts, ka augsts zinātības līmenis 
bioekonomikas nozarē ir Eiropas priekšrocība, konkurējot pasaules mērogā, un ka tas ļaus 
Eiropai kļūt par līderi bioekonomikas nozarē; norāda — ir svarīgi sekmēt pētnieku 
pārrobežu mobilitāti, lai nodrošinātu to, ka bioekonomikas nozarē notiek apmaiņa ar 
labāko praksi un tiek tālāk nodotas zināšanas;

11. uzskata, ka nāksies pastāvīgi modernizēt visu veidu infrastruktūru, lai ieviestu efektīvu un 
ilgtspējīgu bioekonomiku, un ka šī modernizācija būtu jāveic arī lauku rajonos;

12. uzskata, ka ir svarīgi ieguldīt bioekonomikas piegādes ķēdēs, lai nodrošinātu izejvielu 
pieejamību; ir pārliecināts, ka bioekonomikas stratēģijām būtu jāveicina ne vien 
efektīvāka mājsaimniecības un sadzīves atkritumu apsaimniekošana, bet arī 
lauksaimniecības un mežsaimniecības atkritumu un blakusproduktu pārstrāde; prasa 
izstrādāt labāku regulējumu, kas ļauj pilntiesīgi rīkoties un nodrošina ne vien juridisko 
noteiktību, bet arī spēcīgu atbalstu bioekonomikas resursu un izejvielu ilgtspējīgai 
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izmantošanai, un prasa arī nodrošināt, lai politikas pamatā visos tās aspektos būtu elastīga 
ilgtermiņa pieeja, kas veicina ieguldījumus;

13. norāda, ka ir jānosaka konkrēti mērķi, lai preču ražošanai un patēriņam vairāk izmantotu 
atjaunojamos dabas resursus; aicina Komisiju ierosināt praktiskus reģionāli visaptverošus 
pasākumus, lai reģionu līmenī veicinātu bioekonomikas produktu ražošanu un patēriņu;

14. atzīmē, ka ir svarīgi panākt patērētāju izpratni par bioekonomiku, un tādēļ uzskata, ka ir 
jāsniedz viņiem informācija par bioekonomikas sniegtajām priekšrocībām un labāko 
izvēli, ko tā nodrošina patēriņa ziņā; uzskata, ka bioekonomika būtu jāveicina, arī veidojot 
patērētāju izpratni par pārtikas nekaitīgumu, dabas saglabāšanu un citiem sabiedrībai 
problemātiskiem jautājumiem, piemēram, klimata pārmaiņām un atkarību no 
neatjaunojamiem resursiem; tādēļ prasa veikt pētījumus par ES raksturīgiem patēriņa 
modeļiem un izstrādāt ar zinātniskiem datiem pamatotas stratēģijas, lai sniegtu 
patērētājiem informāciju par produktu īpašībām un popularizētu ilgtspējīgu dzīvesveidu.
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