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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. fremhæver, at bioøkonomi er nøglen til intelligent og grøn vækst i Europa, og 
understreger, at regionaludviklingspolitikken spiller en central rolle i gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien; minder om, at regionaludviklingspolitikken i stadig højere grad 
støtter en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i kraft af stærk tematisk koncentration. 
bemærker, at syv ud af regionalpolitikkens elleve tematiske målsætninger direkte eller 
indirekte vedrører bioøkonomi;  minder om, at bioøkonomien har en betydelig indflydelse 
på regionerne, og at den fremmer økonomisk vækst og skaber arbejdspladser; 

2. betoner, at der er behov for klarere retningslinjer og mere koncentration i 
bioøkonomistrategien og -politikken samt i forordninger og incitamentstiltag om 
bioøkonomi; bemærker, at der er behov for bedre koordinering mellem de forskellige 
fonde (strukturfondene, den fælles landbrugspolitik og Horisont) og bedre mulighed for 
krydsfinansiering; bemærker også, at overgangen til en bioøkonomi er en langvarig 
proces, som kræver en langsigtet lovgivning og langsigtede strategier og investeringer;

3. minder om, at de regionale økonomier spiller en central rolle i tilvejebringelsen af en 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst; understreger, at det netop er regionerne selv, der 
har den viden og kompetence, der er nødvendig for at mobilisere aktørerne, med 
udgangspunkt i regionernes særtræk; understreger endvidere, hvor afgørende vigtigt det er 
at sammenkoble innovations- og bæredygtighedsplaner på regionalt, nationalt og 
europæisk plan; opfordrer regionerne til at udvikle stærke regionale og nationale 
bioøkonomistrategier samt forsknings- og innovationsstrategier for intelligent 
specialisering; støtter Kommissionens forslag om at skabe offentlig-private 
partnerskabsprogrammer inden for bioøkonomisektoren; 

4. understreger behovet for at styrke lokale og regionale initiativer ved at gennemføre 
bioøkonomistrategier på alle samarbejdsniveauer; minder om, at det er vigtigt at indtage 
en forretningsorienteret bottom-up-tilgang for at kunne udnytte regionernes fulde 
potentiale; fremhæver de små og mellemstore virksomheders afgørende rolle i 
bioøkonomien og minder om, hvor vigtigt det er at sikre SMV'ernes 
finansieringsmuligheder;

5. betoner, at bioøkonomi fremmer ressourceeffektiviteten betydeligt og mindsker 
afhængigheden af importerede råvarer, importeret energi og ikke-vedvarende 
naturressourcer; understreger betydningen af skovsektoren og den øvrige biobaserede 
industri og fremhæver, at CO2-neutrale og fornyelige naturressourcer og råvarer, såsom 
træ og træfibre, kan erstatte fossile og ikke-fornyelige råvarer; minder om, at 
bioøkonomien frembringer mange højt forædlede produkter, såsom kemikalier, 
lægemidler, plast og andre nye innovative materialer; 

6. understreger, at bioøkonomien kræver et højt kompetenceniveau og kvalificerede 
arbejdstagere; minder om, at det er vigtigt at sikre faglig og højere uddannelse i 
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regionerne, som tager hensyn til deres særlige egenskaber; påpeger, at omfattende 
uddannelse i regionerne også støtter virksomhedernes vækst; betoner, at et højt 
kompetenceniveau inden for bioøkonomi er et trumfkort for EU i den internationale 
konkurrence; 

7. bemærker, at det er vigtigt at satse på bioøkonomiens produktionskæde for at sikre 
råvarernes tilgængelighed; understreger, at bioøkonomiske strategier bør fremme en mere 
effektiv anvendelse af husholdningsaffald og kommunalt affald, men også udnyttelse af 
land- og skovbrugets bi- og restprodukter; kræver, at den nye lovgivning, som er under 
udarbejdelse, på alle måder støtter en bæredygtig anvendelse af bioøkonomiens ressourcer 
og udnyttelse af råvarerne, og at politikken på enhver måde er langsigtet og formålstjenlig, 
således at det sikres, at virksomhederne tør at foretage investeringer; 

8. påpeger behovet for konkrete målsætninger med henblik på at øge andelen af vedvarende 
naturressourcer, der anvendes til produktion og forbrug; anmoder Kommissionen om at 
foreslå bredt regionsdækkende konkrete foranstaltninger, der fremmer produktion og 
forbrug af produkter fra bioøkonomien.


