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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. θεωρεί ότι η βιοοικονομία είναι βασικό στοιχείο για την ευφυή πράσινη ανάπτυξη στην 
Ευρώπη και τονίζει ότι η περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική έχει κεντρικό ρόλο στην 
εφαρμογή της στρατηγικής "Ευρώπη 2020"· επισημαίνει ότι η περιφερειακή αναπτυξιακή 
πολιτική είναι τώρα ένα δυναμικότερο παρά ποτέ μέσο για τη στήριξη της ευφυούς, 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς μεγέθυνση, δεδομένης της σοβαρής θεματικής της 
συγκεντρώσεως· επισημαίνει ότι από τους έντεκα στόχους περιφερειακής πολιτικής οι 
επτά σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη βιοοικονομία· επισημαίνει ότι η βιοοικονομία έχει 
σοβαρό αντίκτυπο στις περιφέρειες και προωθεί την οικονομική μεγέθυνση ενώ 
δημιουργεί θέσεις απασχόλησης· 

2. πιστεύει ότι, στο πλαίσιο της στρατηγικής και της πολιτικής της βιοοικονομίας και των 
βιοοικονομικών ρυθμίσεων και κινήτρων, χρειάζονται σαφέστερες κατευθυντήριες 
γραμμές και βαθμός συγκέντρωσης· επισημαίνει ότι πρέπει να βελτιωθεί ο συντονισμός 
μεταξύ των επιμέρους ταμείων (διαρθρωτικά ταμεία, ΚΓΠ και Ορίζων) και να διανοίξουν 
δυνατότητες διασταυρούμενης χρηματοδότησης· επισημαίνει επίσης ότι η μετάβαση στη 
βιοοικονομία είναι μία μακρά διαδικασία που θα απαιτήσει νομοθετική σταθερότητα 
καθώς και μακρόπνοες στρατηγικές και επενδύσεις·

3. επισημαίνει ότι οι περιφερειακές οικονομίες έχουν κεντρικό ρόλο στην επίτευξη ευφυούς, 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς μεγέθυνσης· θεωρεί ότι οι ίδιες οι περιφέρειες έχουν 
την αναγκαία γνώση και τεχνογνωσία να κινητοποιήσουν τους αντίστοιχους παράγοντες 
με βάση τα ειδικά τους χαρακτηριστικά· επαναλαμβάνει ότι είναι ζωτικής σημασίας να 
ενσωματωθούν τα σχέδια καινοτομίας και βιωσιμότητας σε περιφερειακό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο· προτρέπει τις περιφέρειες να αναπτύξουν ισχυρές περιφερειακές και 
εθνικές στρατηγικές βιοοικονομίας καθώς και στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας με 
στόχο την ευφυή εξειδίκευση· στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να συγκροτηθούν 
συστήματα εταιρικής σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για τον τομέα της βιοοικονομίας· 

4. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης τοπικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών με την 
εφαρμογή στρατηγικών βιοοικονομίας σε κάθε επίπεδο συνεργασίας· επισημαίνει ότι 
προσεγγίσεις από τη βάση και προσεγγίσεις βασισμένες στην επιχειρηματικότητα είναι 
ουσιώδους σημασίας για να αξιοποιηθεί το δυναμικό όλων των περιφερειών· τονίζει τον 
βασικό ρόλο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη βιοοικονομία και θεωρεί ότι 
είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλίζονται στις ΜΜΕ ευκαιρίες χρηματοδότησης·

5. πιστεύει ότι η βιοοικονομία θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της απόδοσης των 
πόρων και στη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενες πρώτες ύλες και ενέργεια καθώς 
και από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· επισημαίνει τη σημασία του δασοκομικού 
τομέα και άλλων βιομηχανικών τομέων βιολογικής βάσης, θεωρεί δε ότι οι ανανεώσιμες 
φυσικές πηγές και πρώτες ύλες ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα, όπως το ξύλο και οι ίνες 
ξύλου, μπορούν να αντικαταστήσουν τις μη ανανεώσιμες ορυκτές πρώτε ύλες· 
επισημαίνει ότι η βιοοικονομική ιομηχανία παράγει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης 
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αξίας, για παράδειγμα χημικές ουσίες, φάρμακα, πλαστικά και άλλα καινοτόμα νέα υλικά· 

6. τονίζει ότι η βιοοικονομία έχει ανάγκη από τεχνογνωσία πρώτου βαθμού και 
καταρτισμένο εργατικό δυναμικό· πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξει μέριμνα για 
επαγγελματική κατάρτιση και υψηλότερη εκπαίδευση στις περιφέρειες, λαμβανομένων 
υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους· επισημαίνει ότι η ευρείας κλίμακας 
εκπαίδευση και τα συστήματα κατάρτισης στις περιφέρειες επίσης ενθαρρύνουν την 
επιχειρηματική επέκταση· θεωρεί ότι οι υψηλές προδιαγραφές τεχνογνωσίας στον τομέα 
της βιοοικονομίας συνιστούν στοιχείο ενεργητικού για την Ευρώπη στο πλαίσιο του 
παγκόσμιου ανταγωνισμού· 

7. θεωρεί σημαντικό να γίνονται επενδύσεις στις βιοοικονομικές αλυσίδες εφοδιασμού,
ώστε να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα πρώτων υλών· πιστεύει ότι οι βιοοικονομικές 
στρατηγικές πρέπει να ενθαρρύνουν όχι μόνο την αποδοτικότερη χρήση των οικιακών και 
δημοτικών αποβλήτων αλλά και την ανάκτηση γεωργικών και δασοκομικών 
παραπροϊόντων· ζητεί η μελλοντική νομοθεσία να παράσχει κάθε μορφή στήριξης στη 
βιώσιμη χρήση των βιοιοικονομικών πόρων και στην αξιοποίηση των πρώτων υλών, η δε 
πολιτική να βασίζεται από κάθε άποψη σε μια ευέλικτη προσέγγιση μακράς πνοής, 
διασφαλίζοντας έτσι ότι οι εταιρείες θα έχουν το θάρρος να επενδύουν· 

8. επισημαίνει την ανάγκη ειδικών στόχων με σκοπό την αύξηση του ποσοστού 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή και κατανάλωση αγαθών· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει πρακτικά μέτρα περιφερειακά ολοκληρωμένου πεδίου για την 
προώθηση της παραγωγής και κατανάλωσης βιοοικονομικών προϊόντων.


