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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat de bio-economie de sleutel vormt voor slimme en groene groei in Europa en 
onderstreept dat het regionale ontwikkelingsbeleid een centrale rol speelt bij de 
tenuitvoerlegging van de Europa 2020-strategie; herinnert eraan dat het regionale 
ontwikkelingsbeleid steeds meer bijdraagt aan de ondersteuning van slimme, duurzame en 
inclusieve groei, dankzij een sterke thematische gerichtheid;  wijst erop dat zeven van de 
elf thematische doelstellingen voor het regionaal beleid direct of indirect betrekking 
hebben op de bio-economie; wijst erop dat de bio-economie grote gevolgen heeft voor de 
regio's, de economische groei stimuleert en zorgt voor nieuwe banen;

2. benadrukt dat in de strategie en het beleid voor de bio-economie, alsmede in 
verordeningen en stimulansen op dit gebied, duidelijker richtlijnen en een grotere 
gerichtheid noodzakelijk zijn; is van mening dat een betere coördinatie nodig is tussen de 
verschillende fondsen (structuurfondsen, GLB en Horizon) en dat de mogelijkheden voor 
kruisfinanciering verruimd moeten worden; wijst er tevens op dat de overgang naar een 
bio-economie een langdurig proces is waarvoor wetgeving voor de lange termijn nodig is, 
alsmede strategieën en investeringen die een lange periode beslaan;

3. herinnert eraan dat regionale economieën een centrale rol spelen bij de verwezenlijking 
van slimme, duurzame en inclusieve groei; is van mening dat in de regio's zelf de kennis 
en knowhow aanwezig is om actoren te mobiliseren, uitgaande van hun specifieke 
kenmerken;  benadrukt verder dat het van doorslaggevend belang is om innovatie- en 
duurzaamheidsplannen te integreren op regionaal, nationaal en Europees niveau; roept de 
regio's op sterke regionale en nationale bio-economische strategieën te ontwikkelen, 
alsmede onderzoeks- en innovatiestrategieën gericht op slimme specialisatie; steunt het 
voorstel van de Commissie voor de invoering van regelingen voor publiek-private 
partnerschappen (PPP) in de bio-economische sector;

4. benadrukt het belang van versterking van lokale en regionale initiatieven door bio-
economische strategieën door te voeren op alle samenwerkingsniveaus; herinnert eraan 
dat bottom-up en bedrijfsgebaseerde benaderingen belangrijk zijn om het volledig 
potentieel van de regio's te kunnen benutten; benadrukt de doorslaggevende rol van kleine 
en middelgrote ondernemingen voor de bio-economie en hamert op het belang van de 
waarborging van financieringsmogelijkheden voor kmo's;

5. benadrukt dat de bio-economie de hulpbronnenefficiëntie aanzienlijk verhoogt en de 
afhankelijkheid van geïmporteerde ruwe grondstoffen, geïmporteerde energie en niet-
hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen vermindert; benadrukt het belang van de 
bosbouwsector en andere bio-gebaseerde sectoren en wijst erop dat koolstofneutrale en 
hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen en ruwe grondstoffen, zoals hout en houtvezel, een 
vervanging kunnen vormen voor fossiele en niet-hernieuwbare ruwe grondstoffen; 
herinnert eraan dat de bio-economische industrie een groot aantal producten met hoge 
toegevoegde waarde voortbrengt, zoals chemische stoffen, geneesmiddelen, plastic en 
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andere nieuwe innovatieve materialen;

6. benadrukt dat de bio-economie behoefte heeft aan een hoog kennisniveau en 
gekwalificeerd personeel; herinnert eraan dat het belangrijk is beroeps- en hogere 
opleidingen aan te bieden in de regio's, rekening houdend met hun specifieke kenmerken; 
wijst erop dat een breed onderwijsaanbod in de regio's ook bijdraagt aan de groei van 
ondernemingen; is van mening dat een hoog kennisniveau in de bio-economische sector 
voor Europa een troef vormt om wereldwijd te kunnen concurreren;

7. wijst erop dat het van belang is aandacht te besteden aan de toeleveringsketens van de bio-
economie, teneinde de beschikbaarheid van ruwe grondstoffen te waarborgen; benadrukt 
dat bio-economische strategieën een doeltreffender benutting van huishoudelijk en 
gemeentelijk afval moeten stimuleren, maar ook moeten bijdragen aan de gebruikmaking 
van rest- en bijproducten uit de bos- en landbouw; verlangt dat nieuw op te stellen 
wetgeving in alle opzichten ondersteuning biedt voor een duurzaam gebruik van de 
hulpbronnen van de bio-economie en de benutting van ruwe grondstoffen en dat het beleid 
in alle opzichten gericht moet zijn op de lange termijn en consequent moet zijn, zodat 
ondernemingen voldoende vertrouwen hebben voor het doen van investeringen;

8. wijst op de behoefte aan concrete doelstellingen, zodat het aandeel van hernieuwbare 
natuurlijke grondstoffen bij de productie en de consumptie van goederen kan toenemen; 
verzoekt de Commissie concrete maatregelen op brede regionale basis voor te stellen ter 
bevordering van de productie en consumptie van producten van de bio-economie.


