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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. susține că bioeconomia reprezintă un element-cheie pentru o creștere ecologică inteligentă 
în Europa și subliniază că politica de dezvoltare regională are un rol central în punerea în 
aplicare a Strategiei Europa 2020; subliniază faptul că, în prezent, având în vedere 
concentrația sa tematică solidă, politica de dezvoltare regională reprezintă un mijloc de 
sprijinire a creșterii inteligente, durabile și favorabile incluziunii mai puternic decât a fost 
vreodată; observă că, din cele unsprezece obiective ale politicii regionale, șapte au o 
legătură directă sau indirectă cu bioeconomia; subliniază faptul că bioeconomia are un 
impact important asupra regiunilor  și că promovează creșterea economică și crearea de
locuri de muncă; 

2. susține că orientările și gradul de concentrare trebuie să fie mai bine delimitate în strategia 
și politica în domeniul bioeconomiei, precum și în reglementările și stimulentele 
referitoare la bioeconomie; subliniază necesitatea de a îmbunătăți coordonarea între 
fonduri (fondurile structurale, PAC și Orizont) și de a crea posibilități de finanțare 
încrucișată; de asemenea, subliniază faptul că trecerea la bioeconomie este un proces de 
lungă durată care va necesita perseverență și strategii legislative și investiții pe o perioadă 
lungă de timp;

3. subliniază că economiile regionale au un rol central în realizarea unei creșteri inteligente, 
durabile și favorabile incluziunii; susține că regiunile în sine dețin cunoștințele și 
expertiza necesară pentru mobilizarea actorilor în funcție de caracteristicile lor specifice; 
reiterează faptul că este vitală integrarea planurilor în materie de inovare și durabilitate la 
nivel regional, național și european; îndeamnă regiunile să dezvolte strategii regionale și 
naționale solide în domeniul bioeconomiei, precum și strategii de cercetare și inovare 
orientate către o specializare inteligentă; sprijină propunerea Comisiei de a institui sisteme 
de parteneriat public-privat (PPP) pentru sectorul bioeconomiei; 

4. subliniază importanța consolidării inițiativelor locale și regionale prin punerea în aplicare 
a unor strategii în domeniul bioeconomiei la fiecare nivel de cooperare; subliniază faptul 
că abordările ascendente având la bază întreprinderile sunt esențiale pentru a atinge 
potențialul tuturor regiunilor; subliniază rolul crucial al întreprinderilor mici și mijlocii în 
bioeconomie și susține că este vital să se ofere oportunități de finanțare IMM-urilor,

5. susține că bioeconomia va avea o contribuție importantă la sporirea eficienței resurselor și 
la reducerea dependenței de materii prime importate, de energie și de resurse naturale 
neregenerabile, subliniază importanța sectorului forestier și a altor industrii ecologice și 
susține că resursele naturale și materiile prime regenerabile fără emisii de carbon, cum ar 
fi lemnul și fibra de lemn, pot înlocui materiile prime fosile neregenerabile; subliniază 
faptul că sectorul industrial al bioeconomiei generează multe produse cu o înaltă valoare 
adăugată, de exemplu produse chimice, medicamente, materiale plastice și alte materiale 
inovatoare; 
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6. subliniază faptul că bioeconomia are nevoie de expertiză de calitate și de o forță de muncă 
calificată; susține necesitatea de a furniza formare profesională și învățământ superior la 
nivelul regiunilor, în funcție de caracteristicile lor specifice; subliniază faptul că instituirea 
unor sisteme ample de educație și formare în regiuni favorizează și extinderea 
întreprinderilor; susține că un standard ridicat de expertiză în sectorul bioeconomiei 
constituie un avantaj pentru Europa în contextul concurenței globale; 

7. consideră că este important să se investească în lanțuri de aprovizionare bioeconomice, cu 
scopul de a garanta disponibilitatea materiilor prime; susține că strategiile în domeniul 
bioeconomiei ar trebui să încurajeze nu doar utilizarea mai eficientă a deșeurilor menajere 
și municipale, ci și recuperarea fluxurilor de subproduse și a reziduurilor agricole și 
forestiere; solicită ca legislația viitoare să prevadă toate formele de sprijin disponibile 
pentru utilizarea durabilă a resurselor bioeconomiei și exploatarea materiilor prime, iar 
politicile să se bazeze, în toate privințele, pe o abordare flexibilă pe termen lung, 
garantând astfel că societățile vor avea curajul de a investi; 

8. subliniază necesitatea existenței unor obiective specifice care să crească proporția 
resurselor naturale regenerabile utilizate în producția și consumul de bunuri; solicită 
Comisiei să propună măsuri practice cu un amplu domeniu de aplicare la nivel regional, 
pentru a promova producția și consumul produselor bioeconomiei.


