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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka bioekonomika ir viens no galvenajiem elementiem, kas nepieciešams viedai un 
videi saudzīgai izaugsmei Eiropā, un uzsver, ka reģionālās attīstības politikai ir būtiska 
loma stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanā; norāda, ka tagad reģionālās attīstības politika ir 
kļuvusi par daudz iedarbīgāku līdzekli viedas, igtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
veicināšanā nekā jebkad, ņemot vērā tās spēcīgo tematisko koncentrāciju;  atzīmē, ka 
septiņi no vienpadsmit reģionālās politikas mērķiem ir tieši vai netieši saistīti ar 
bioekonomiku; norāda, ka bioekonomikai ir ievērojama ietekme uz reģioniem un tā 
veicina ekonomisko izaugsmi un rada jaunas darba vietas;  

2. uzskata, ka bioekonomikas stratēģijā un politikā, kā arī tās reglamentējošajos aktos un 
veicināšanas pasākumos pamatnostādnēm un koncentrācijas pakāpei ir jābūt skaidrākai; 
norāda, ka ir jāuzlabo koordinācija starp atsevišķiem fondiem (struktūrfondi, KLP un 
programma „Apvārsnis 2020”) un jārada iespējas finansējuma pārdalei; norāda arī, ka 
pāreja uz bioekonomiku ir ilgstošs process, kura īstenošanā ir nepieciešama likumdošanas 
neatlaidība un stratēģijas, kā arī ilgtermiņa ieguldījumi;

3. norāda, ka reģionālai ekonomikai ir galvenā loma viedas, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes sasniegšanā; uzskata, ka reģioniem pašiem ir nepieciešamās zināšanas un 
zinātība, kuras izmantot dalībnieku mobilizēšanā atbilstoši viņu specifiskajām īpašībām; 
atkārtoti uzsver, ka ir nepieciešama inovāciju un ilgtspējas plānu integrācija reģionālā, 
valsts un Eiropas līmenī; mudina reģionus attīstīt spēcīgas reģionālās un valsts 
bioekonomikas stratēģijas, kā arī pētniecības un inovāciju stratēģijas, kuru mērķis ir 
pārdomāta specializācija; atbalsta Komisijas priekšlikumu izveidot publiskās un privātās 
partnerības (PPP) shēmas bioekomikas sektorā; 

4. norāda, ka ir svarīgi stiprināt vietējās un reģionālās iniciatīvas, īstenojot bioekonomikas 
stratēģijas ikvienā sadarbības līmenī; norāda, ka augšupējas un uz uzņēmējdarbību 
balstītas metodes ir nepieciešamas, lai izmantotu visu reģionu potenciālu; uzsver, ka 
bioekonomikā būtiska nozīme ir mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), un uzskata, 
ka ir nepieciešams nodrošināt MVU ar finansējuma iespējām;

5. uzskata, ka ar bioekonomikas palīdzību lielā mērā tiks veicināta resursu izmantošanas 
efektivitāte un samazināta atkarība no importētajām izejvielām un enerģijas, kā arī no 
neatjaunojamiem dabas resursiem; norāda uz mežsaimniecības sektora un bioloģiskās 
rūpniecības nozīmīgumu un uzskata, ka tādi oglekļa-neitrāli atjaunojamie dabas resursi un 
izejvielas kā koksne un koksnes šķiedras var aizvietot neatjaunojamās fosilās izejvielas; 
norāda, ka bioekonomikas rūpniecībā tiek ražoti vairāki augstas pievienotās vērtības 
produkti kā, piemēram, ķīmiskas vielas, medikamenti, plastmasa un citi inovatīvi jaunie 
materiāli; 

6. uzsver, ka bioekonomikai ir nepieciešama augsta līmeņa zinātība un kvalificēts 
darbaspēks; uzskata, ka reģionos ir jānodrošina profesionālu apmācību un augstākās 
izglītības pieejamība, ņemot vērā to īpatnības; norāda, ka plašas izglītības iespējas un 
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apmācību sistēmas reģionos arī veicina uzņēmējdarbības paplašināšanos; uzskata, ka 
zinātības augsts standarts bioekonomikas sektorā ir Eiropas vērtība, konkurējot pasaules 
līmenī; 

7. uzskata, ka ir svarīgi ieguldīt bioekonomikas piegādes ķēdēs, lai nodrošinātu izejvielu 
pieejamību; uzskata, ka bioekonomikas stratēģijām ir jāveicina ne tikai mājsaimniecības 
un sadzīves atkritumu izmantošanas efektivitāte, bet arī lauksaimniecības un 
mežsaimniecības blakusproduktu plūsmu un atkritumu atjaunošana; aicina jaunajos tiesību 
aktos sniegt visa veida atbalstu bioekonomikas resursu un izejvielu ilgtspējīgai 
izmantošanai un politiku balstīt, visādā ziņā, uz elastīgu ilgtermiņa pieeju, tādejādi 
iedrošinot uzņēmumus ieguldīt; 

8. norāda, ka ir nepieciešams izstrādāt konkrētus mērķus, lai paaugstinātu preču ražošanai un 
patēriņam izmantojamo atjaunojamo dabas resursu īpatsvaru; aicina Komisiju ierosināt 
konkrētus pasākumus reģionāli visaptverošā darbības jomā, lai veicinātu bioekonomikas 
produktu ražošanu un patēriņu.


