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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. счита, че биоикономиката представлява ключов елемент за интелигентен 
екологосъобразен растеж в Европа и изтъква, че политиката за регионално развитие 
играе централна роля в прилагането на стратегията Европа 2020; изтъква, че 
понастоящем политиката за регионално развитие е повече от всякога мощно 
средство за подкрепа на интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж, предвид 
подчертаната й тематична концентрация; отбелязва, че от единадесетте цели на 
регионалната политика, седем са пряко или косвено свързани с биоикономиката; 
изтъква, че биоикономиката има значително въздействие върху регионите и 
насърчава икономическия растеж и създаването на работни места; 

2. счита, че насоките и степента на концентрация в стратегията и политиката на 
биоикономиката и в свързаните с биоикономиката правила и стимули, следва да 
бъдат по-ясно очертани; изтъква, че координацията между отделните фондове 
(Структурните фондове, ОСП и Хоризонт) следва да бъде подобрена и да бъдат 
създадени възможности за кръстосано финансиране; подчертава също така, че 
преходът към биоикономика представлява продължителен процес, който ще изисква 
законодателно постоянство и стратегии, както и инвестиции в дългосрочен план;

3. изтъква, че регионалните икономики играят централна роля в осъществяването на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; счита, че самите региони разполагат 
с необходимите знания и ноу-хау за мобилизиране на съответните участници, в 
зависимост от специфичните им характеристики; отново изтъква, че от 
жизненоважно значение е включването на планове за иновации и устойчивост на 
регионално, национално и европейско равнище; настоятелно призовава регионите 
да разработят силни регионални и национални стратегии за биоикономиката и 
стратегии за научноизследователска дейност и иновации, насочени към 
интелигентната специализация; подкрепя предложението на Комисията за създаване 
на схеми за публично-частни партньорства (ПЧП) за сектора на биоикономиката; 

4. изтъква значението на укрепването на местните и регионални инициативи 
посредством прилагането на стратегии за биоикономика на всички равнища на 
сътрудничество; изтъква, че подходът "отдолу нагоре" и основаните на бизнеса 
подходи са от съществено значение за оползотворяване потенциала на всички 
региони; изтъква решаващата роля на малките и средните предприятия в 
биоикономиката и счита, че е от жизненоважно значение да се предоставят 
възможности за финансиране на МСП;

5. счита, че биоикономиката ще допринесе много за подобряване на ефективно 
използване на ресурсите и за намаляване на зависимостта от вносни суровини и 
енергия и невъзобновяеми природни ресурси; изтъква значението на горския сектор 
и други промишлени сектори на биологична основа и счита, че въглеродно 
неутралните възобновяеми природни ресурси и суровини, като например 
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дървесината и дървесните фибри, могат да заместят невъзобновяемите изкопаеми 
суровини; изтъква, че промишлените сектори на биоикономиката произвеждат 
продукти с висока добавена стойност, като например химикали, лекарства, 
пластмаси и други иновативни нови материали; 

6. изтъква, че за биоикономиката се нуждае първокласно ноу-хау и квалифицирана 
работна ръка; счита, че следва да се пристъпи към удовлетворяване на нуждите на 
професионалното обучение и висшето образование в регионите, като се вземат 
предвид техните специфични характеристики; изтъква, че широкият набор от 
системи за образование и обучение в регионите също благоприятства разрастването 
на предприемачеството; счита, че високите норми за ноу-хау в сектора на 
биоикономиката представлява актив за Европа в конкуренцията на световно 
равнище; 

7. счита за важно да се инвестира във веригите за доставка на биоикономиката, така че 
да се обезпечи наличието на суровини; счита, че стратегиите в биоикономиката 
следва да насърчават не само по-ефикасното използване на домакинските и 
общински отпадъци, но също така и оползотворяването на селскостопански и 
горскостопански потоци на странични продукти и остатъци; призовава бъдещото 
законодателство всячески да предостави подкрепа за устойчивото използване на 
ресурсите на биоикономиката и експлоатация на суровините, както и за това 
политиката да бъде основана във всяко отношение на един гъвкав дългосрочен 
подход, който да позволи на дружествата да имат смелостта да инвестират; 

8. изтъква необходимостта от специфични цели за увеличаване дела на 
възобновяемите природни ресурси, използвани при производството и 
потреблението на стоки; призовава Комисията да предложи практически мерки, 
които да са всеобхватни в регионално отношение, за насърчаване на производството 
и потреблението на продукти на биоикономиката.


