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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker att bioekonomin, som måste grunda sig på en 
sammanhängande interdisciplinär och sektorsövergripande strategi inom EU, är en nyckel 
till smart och grön tillväxt i Europa och understryker att den regionala 
utvecklingspolitiken spelar en central roll vid förverkligandet av Europa 2020-strategin. 
Parlamentet påpekar att sju av den regionala politikens elva mål rör bioekonomi, antingen 
direkt eller indirekt. Parlamentet påminner om att den regionala utvecklingspolitiken nu 
i allt högre grad stöder en smart och hållbar tillväxt för alla genom en stark tematisk 
koncentration. Parlamentet påminner om att bioekonomin har en betydande regional 
inverkan och att den gynnar ekonomisk tillväxt och skapar arbetstillfällen.

2. Europaparlamentet framhåller att större koncentration och ännu klarare riktlinjer än 
tidigare är nödvändiga i strategin och politiken för bioekonomi samt i förordningar om 
och stimulansåtgärder för bioekonomi. Parlamentet påpekar att det krävs bättre 
samordning och att det måste skapas synergieffekter och komplementaritet mellan olika 
politiska strategier och fonder (strukturfonderna, den gemensamma jordbrukspolitiken, 
den gemensamma fiskeripolitiken, direktivet om förnybara energikällor, ramdirektivet om 
avfall och Horisont 2020) samt möjligheter till korsfinansiering. Parlamentet påpekar 
också att övergången till bioekonomi är en lång process som kräver en långsiktig 
lagstiftning samt långsiktiga strategier och investeringar för att det ska vara möjligt att 
skapa ett stabilt investeringsklimat för bioekonomi och lika villkor för alla.

3. Europaparlamentet understryker att kraftfulla politiska insatser bör göras för att till fullo 
utnyttja den potential som bioekonomin erbjuder och för att underlätta övergången från en 
fossilbaserad till en biobaserad ekonomi som bör dra största möjliga nytta av de lokala 
och regionala resurserna och möjligheterna.

4. Europaparlamentet påminner om att den biologiska mångfalden är exceptionell i EU:s 
yttersta randområden samt att områdena kännetecknas av ett unikt klimat och av unika 
geomorfologiska särdrag. Parlamentet understryker att dessa områden därför erbjuder en 
enorm forsknings- och innovationspotential inom bioekonomin och att områdena kan 
spela en viktig roll inom den gröna tillväxten på europeisk nivå.

5. Europaparlamentet anser att det är viktigt att det inrättas ett bioekonomiobservatorium och 
en bioekonomipanel. Parlamentet kräver att det regelbundet ska anordnas konferenser för 
de viktigaste aktörerna inom den offentliga och privata sektorn på regional, nationell och 
europeisk nivå. Parlamentet kräver att en färdplan ska utarbetas för att garantera en 
effektiv uppföljning av bioekonomiska initiativ och en effektiv samordning av 
instrumenten och för att fastställa konkreta mål samt att det offentliggörs lägesrapporter 
som ska vidarebefordras till parlamentet.

6. Europaparlamentet påminner om att de regionala och lokala ekonomierna är mycket 
viktiga för en smart och hållbar tillväxt för alla. Parlamentet betonar att det är regionerna 
själva som har den information och den kunskap som behövs för att mobilisera aktörer 
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utgående från sina särdrag och för att stödja övergången till ett biologiskt samhälle och ett 
samhälle efter oljan med forskning och innovation som förändringssporrar. Parlamentet 
betonar än en gång hur viktigt det är att integrera och bättre samordna innovations- och 
hållbarhetsplaner på regional, nationell och europeisk nivå. Parlamentet uppmuntrar därför 
regionerna och de regionala myndigheterna att engagera sig mer aktivt i utvecklingen av 
starka regionala strategier för bioekonomi, forskning och innovation som tar hänsyn till 
särdragen i varje region och är inriktade på smart specialisering. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att stödja europeiska regionala bioklusters och interregionalt samarbete och 
anser att en stabil tillväxttakt på detta område endast kan garanteras genom avsevärda 
offentliga och privata investeringar. Parlamentet välkomnar förslaget om att skapa 
offentlig-privata partnerskapsprogram för bioekonomisektorn.

7. Europaparlamentet anser att en social och solidarisk ekonomi som bygger på människors 
aktiva deltagande, samägande och solidaritet, bör få spela en viktig roll när det gäller att 
införa och genomföra bioekonomiska strategier på regional nivå.

8. Europaparlamentet framhåller behovet av att stödja och stärka lokala och regionala 
initiativ genom att genomföra bioekonomistrategier inom allt samarbete. Parlamentet 
påminner om att ett underifrånperspektiv är viktigt för att man ska kunna utnyttja 
regionernas hela potential. Parlamentet understryker de små och medelstora företagens 
avgörande betydelse för bioekonomin och påminner om hur viktigt det är att trygga en 
kapitalförsörjning till de små och medelstora företagen som ska anpassas till den lokala 
nivån. Parlamentet understryker än en gång att det är viktigt att främja forsknings- och 
innovationsstrategier för smart specialisering, också genom att främja 
finansieringsinstrument och framför allt de möjligheter till upprättande av nätverk och 
utbyte av kunskap som de erbjuder.

9. Europaparlamentet betonar att de grundläggande principerna för bioekonomin är att öka 
resurseffektiviteten ytterligare och minska beroendet av importråvaror, importenergi och 
icke förnybara naturresurser. Parlamentet understryker att skogssektorn och övrig 
biobaserad industri är betydelsefulla och betonar att koldioxidneutrala och förnybara 
naturresurser och råvaror, såsom trä och träfiber, kan ersätta fossila och icke förnybara 
råvaror. Parlamentet påminner om att bioekonomiindustrin tillverkar många högförädlade 
produkter, såsom kemikalier, läkemedel, plast och andra nya innovativa material samt 
skapar sysselsättning. Parlamentet lyfter fram den potential som finns i bioteknik baserad 
på marina resurser.

10. Europaparlamentet understryker att bioekonomin kräver en hög kompetensnivå och 
kvalificerad personal. Parlamentet påminner om att det är viktigt att garantera yrkes- och 
högskoleutbildning i regionerna som tar hänsyn till deras särdrag. Parlamentet konstaterar 
att en omfattande utbildning i regionerna även stöder en hållbar tillväxt av företagen. 
Parlamentet framhåller att en hög kunskapsnivå inom bioekonomin är Europas trumfkort i 
den internationella konkurrensen samt gör det möjligt för EU att bli ledande inom 
bioekonomin. Parlamentet understryker vikten av ökad gränsöverskridande rörlighet för 
forskare för utbyte av bästa praxis och kunskap inom bioekonomi.
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11. Europaparlamentet anser att man ständigt bör modernisera all infrastruktur för att få till 
stånd en effektiv och hållbar bioekonomi, och att landsbygdsområdena inte får förbises i 
detta fall.

12. Europaparlamentet konstaterar att det är viktigt att investera i bioekonomins 
distributionskedjor för att garantera tillgång till råvaror. Parlamentet understryker att 
bioekonomistrategierna bör främja en effektivare användning av hushållsavfall och 
kommunalt avfall samt även utnyttjande av rest- och biprodukter från jord- och skogsbruk. 
Parlamentet kräver bättre lagstiftning som öppnar möjligheter och ger rättssäkerhet och 
bättre stöd för en hållbar användning av bioekonomins resurser och ett utnyttjande av 
råvarorna, och politiken bör på alla områden vara flexibel, långsiktig och 
investeringsvänlig.

13. Europaparlamentet understryker att det behövs konkreta mål för att andelen förnybara 
naturresurser ska öka i produkttillverkningen och konsumtionen. Parlamentet ber 
kommissionen lägga fram konkreta åtgärder som främjar produktion och konsumtion av 
bioekonomiprodukter på bred bas i regionerna.

14. Europaparlamentet påpekar att det är viktigt att konsumenterna väcks till medvetande om 
bioekonomi, och att man därför bör informera dem om bioekonomins fördelar och om 
bättre konsumentval. Parlamentet anser att insatser bör göras för att främja bioekonomi 
genom att göra konsumenterna medvetna om livsmedelssäkerhet, bevarande av resurser 
och andra samhällsutmaningar, såsom klimatförändringarna och beroendet av icke 
förnybara resurser. Parlamentet kräver därför att man gör en undersökning av 
konsumtionsmönstren i EU och utvecklingen av vetenskapsbaserade strategier för att 
informera konsumenterna om produktegenskaper och främja en hållbar livsstil.
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