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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je za biogospodarstvo v Evropski uniji potreben skladen, interdisciplinaren in 
medsektorski pristop, ki je bistveni element pametne zelene rast v Evropi; poudarja, da 
ima regionalna razvojna politika ključno vlogo pri izvajanju strategije Evropa 2020; 
poudarja, da se sedem od enajstih ciljev regionalne politike posredno ali neposredno 
navezuje na biogospodarstvo; ugotavlja, da politika regionalnega razvoja še nikoli ni bila 
tako močno orodje za spodbujanje pametne, trajnostne in vključujoče rasti, k čemur 
prispeva njena jasna tematska osredotočenost; poudarja, da biogospodarstvo pomembno 
vpliva na regije ter spodbuja gospodarsko rast in ustvarja delovna mesta;

2. meni, da morajo biti smernice in stopnja koncentracije v strategiji in politiki 
biogospodarstva ter v predpisih in pobudah, povezanih z njim, jasneje določeni; poudarja, 
da je treba izboljšati usklajevanje, vzpostaviti sinergijo in dopolnjujoče se povezave med 
različnimi politikami in skladi (strukturnimi skladi, skupno kmetijsko politiko, Evropskim 
skladom za razvoj podeželja in programom Obzorje 2020) ter najti možnosti za 
navzkrižno financiranje; poudarja tudi, da je prehod na biogospodarstvo dolgotrajen 
proces in bo zahteval zakonodajno vztrajnost ter dolgotrajne strategije in vlaganja, da bi se 
ustvarilo stabilno naložbeno okolje za biogospodarstvo in enake konkurenčne pogoje;

3. poudarja, da bi bilo treba vzpostaviti trden okvir politik, da bi v celoti izkoristili potencial 
biogospodarstva in omogočili prehod z gospodarstva, ki temelji na fosilnih gorivih, k 
biogospodarstvu, ki bi moralo čim bolje uporabljati lokalne in regionalne vire in 
zmogljivosti;

4. ugotavlja, da so najbolj oddaljene evropske regije izjemno biotsko raznovrstne in da imajo 
edinstveno podnebje in geomorfološke značilnosti; poudarja, da imajo zato ogromen 
potencial za raziskave in inovacije na področju biogospodarstva in da utegnejo imeti 
osrednjo vlogo pri ustvarjanju zelene rasti na evropski ravni;

5. poudarja, da je pomembno ustanoviti observatorij in strokovni odbor za biogospodarstvo; 
meni, da bi bilo treba na regionalni, nacionalni in evropski ravni redno organizirati 
konference, ki bi se jih udeležili glavni akterji javnega in zasebnega sektorja; poziva k 
oblikovanju časovnega načrta, ki bo zagotovil učinkovito spremljanje biogospodarskih 
pobud in dobro usklajevanje instrumentov ter redno določal konkretne cilje, in k 
objavljanju poročil o napredovanju dela, ki jih je treba poslati Evropskemu parlamentu;

6. poudarja, da so regionalna in lokalna gospodarstva bistvena za doseganje, pametne, 
trajnostne in vključujoče rasti; meni, da regije že imajo znanja in izkušnje, ki so potrebne 
za mobilizacijo akterjev glede na njihove značilnosti, in da se morajo usmeriti v prehod na 
ekološko družbo in gospodarstvo po izrabi naftnih virov, pri čemer bodo gonilo sprememb 
raziskave in inovacije; ponavlja, da je bistvenega pomena povezovanje in boljše 
usklajevanje inovacijskih in trajnostnih načrtov na regionalni, nacionalni in evropski 
ravni; poziva regije in regionalne organe, naj zato dejavneje sodelujejo pri razvoju 
močnega regionalnega biogospodarstva in strategij za raziskave in inovacije, pri katerih 
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bo upoštevan profil posameznih regij in ki bodo usmerjene v pametno specializacijo; 
poziva Komisijo, naj podpre regionalne bioskupine, in medregijsko sodelovanje, in meni, 
da bo trdna rast na tem področju mogoča le z velikimi javnimi in zasebnimi naložbami; 
podpira predlog, da se ustanovijo programi javno-zasebnega partnerstva za sektor 
biogospodarstva;

7. meni, da bi bilo treba omogočiti, da bo socialno in solidarno gospodarstvo, ki temelji na 
aktivnem vključevanju ljudi, skupnem lastništvu in solidarnosti, pomembno vplivalo na 
oblikovanje in izvajanje strategij biogospodarstva na regionalni ravni;

8. opozarja, da je pri tem pomembna podpora in krepitev lokalnih in regionalnih pobud z 
izvajanjem biogospodarskih strategij na vseh ravneh sodelovanja; poudarja, da so za 
izkoriščanje potenciala vseh regij bistveni pristopi od spodaj navzgor; poudarja bistveno 
vlogo malih in srednjih podjetij v biogospodarstvu ter meni, da jim je izjemno pomembno 
zagotoviti možnosti financiranja, ki bodo prilagojene lokalnim razmeram; ponavlja, da je 
treba spodbujati raziskovalne in inovativne strategije, ki bodo usmerjene v pametno 
specializacijo in bodo zagotavljale finančne instrumente, predvsem pa možnosti 
povezovanja ali izmenjave znanja, ki ga ti instrumenti omogočajo;

9. meni, da je eno vodilnih načel biogospodarstva prispevati k učinkovitejši rabi virov ter k 
zmanjšanju odvisnosti od uvoženih surovin in energije in rabe neobnovljivih naravnih 
virov; opozarja na pomembnost gozdarskega sektorja in drugih biotehnoloških panog ter 
meni, da je mogoče neobnovljive fosilne surovine nadomestiti z ogljično nevtralnimi 
obnovljivimi naravnimi viri in surovinami, kot so les in lesna vlakna; poudarja, da te 
panoge ustvarjajo veliko proizvodov z visoko dodano vrednostjo, na primer kemikalij, 
zdravil, umetnih mas ter drugih inovativnih novih materialov, ter tudi nova delovna mesta; 
poudarja potencial biotehnologije, temelječe na morskih virih;

10. poudarja, da biogospodarstvo potrebuje vrhunsko strokovno znanje in usposobljeno 
delovno silo; meni, da je treba v regijah zagotavljati poklicno usposabljanje in 
visokošolsko izobraževanje in pri tem upoštevati njihove posebne značilnosti; poudarja, 
da široko zasnovani sistemi izobraževanja in usposabljanja v regijah spodbujajo tudi 
širitev trajnostnega poslovanja; meni, da visok standard strokovnega znanja v sektorju 
biogospodarstva pomeni veliko prednost za Evropo pri konkuriranju na svetovni ravni, kar 
ji bo omogočilo vodilni položaj na tem področju; poudarja, kako pomembna je čezmejna 
mobilnost raziskovalcev, s čimer bi spodbujali tudi izmenjavo dobre prakse in prenos 
znanja;

11. meni, da je treba za zagotovitev učinkovitega in trajnega biogospodarstva modernizirati 
vso infrastrukturo, pri čemer se ne sme izključiti podeželja;

12. meni, da je pomembno vlagati v biogospodarske dobavne verige ter tako zagotavljati 
surovine; meni, da bi morale biogospodarske strategije spodbujati ne samo bolj učinkovito 
uporabo gospodinjskih in komunalnih odpadkov, temveč tudi predelavo tokov stranskih 
proizvodov in ostankov iz kmetijstva in gozdarstva; poziva k boljši zakonodaji, ki bo 
omogočala delovanje in bo zagotavljala pravno varnost in močno podporo za trajnostno 
uporabo biogospodarskih virov in izkoriščanje surovin, politika pa naj v vseh pogledih 
temelji na prožnem dolgoročnem pristopu in spodbuja vlaganja;
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13. opozarja, da so za povečanje deleža obnovljivih naravnih virov, ki se uporabljajo pri 
proizvodnji in porabi blaga, potrebni posebni cilji; poziva Komisijo, naj predlaga 
praktične ukrepe za spodbujanje proizvodnje in porabe proizvodov biogospodarstva na 
regionalni ravni, pri katerih bodo regije celostno zajete;

14. meni, da je treba potrošnike obveščati o tem, kaj pomeni biogospodarstvo, zato jih je treba 
tudi bolj obveščati o njegovih prednostih in boljši potrošniški izbiri; meni, da je treba v to 
smer ukrepati zlasti z ozaveščanjem o prehranski varnosti, ohranjanju virov in o drugih 
izzivih naše družbe, kot so podnebne spremembe in odvisnost od neobnovljivih virov 
energije; zato poziva k izvedbi študij o vzorcih potrošnje v Evropski uniji in izvajanju 
znanstveno utemeljenih strategij, da bi potrošnikom zagotovili informacije o značilnostih 
proizvodov in jih spodbujali k trajnostnemu načinu življenja.
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