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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da je biogospodarstvo bistven element za pametno zeleno rast v Evropi, in poudarja, 
da ima regionalna razvojna politika ključno vlogo pri izvajanju strategije Evropa 2020; 
ugotavlja, da politika regionalnega razvoja še nikoli ni bila tako močno orodje za 
spodbujanje pametne, trajnostne in vključujoče rasti, k čemur prispeva njena jasna 
tematska osredotočenost;  poudarja, da se sedem od enajstih ciljev regionalne politike 
posredno ali neposredno navezuje na biogospodarstvo; poudarja, da biogospodarstvo 
pomembno vpliva na regije ter spodbuja gospodarsko rast in ustvarja delovna mesta;  

2. meni, da morajo biti smernice in stopnja koncentracije v strategiji in politiki 
biogospodarstva ter v predpisih in pobudah, povezanih z njim, bolj jasno določeni; 
poudarja, da je treba izboljšati usklajevanje med posameznimi skladi (strukturnimi skladi, 
SKP in Obzorjem) ter omogočiti navzkrižno financiranje; poudarja tudi, da je prehod na 
biogospodarstvo dolgotrajen in bo zahteval zakonodajno vztrajnost ter dolgotrajne 
strategije in vlaganja;

3. poudarja, da so regionalna gospodarstva bistvena za doseganje, pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti; meni, da imajo regije same znanja in izkušnje, ki so potrebne za 
mobilizacijo akterjev glede na njihove značilnosti; ponavlja, da je bistvenega pomena 
vključevanje inovacij in načrtov trajnosti na regionalni, nacionalni in evropski ravni; 
poziva regije, naj razvijejo močne regionalne in nacionalne strategije biogospodarstva ter 
strategije raziskav in inovacij, ki so usmerjene v pametno specializacijo; podpira predlog 
Komisije, da se ustanovijo programi javno-zasebnega partnerstva za sektor 
biogospodarstva; 

4. opozarja na pomen krepitve lokalnih in regionalnih pobud z izvajanjem biogospodarskih 
strategij na vseh ravneh sodelovanja; poudarja, da so pristopi od spodaj navzgor in 
pristopi, ki temeljijo na podjetjih, bistveni za izkoriščanje potenciala vseh regij; poudarja 
bistveno vlogo malih in srednjih podjetij v biogospodarstvu ter meni, da jim je izjemno 
pomembno zagotoviti možnosti financiranja;

5. meni, da bo biogospodarstvo veliko prispevalo h krepitvi učinkovitosti rabe virov in 
zmanjšanju odvisnosti od uvoženih surovin in energije ter neobnovljivih naravnih virov; 
opozarja na pomen gozdarskega sektorja in drugih biopanog ter meni, da je mogoče z 
ogljično nevtralnimi obnovljivimi naravnimi viri in surovinami, kot so les in lesna vlakna, 
nadomestiti neobnovljive fosilne surovine; poudarja, da panoga biogospodarstva ustvarja 
veliko proizvodov z visoko dodano vrednostjo, na primer kemikalij, zdravil, umetnih mas 
ter drugih inovativnih novih materialov; 

6. poudarja, da biogospodarstvo potrebuje vrhunsko strokovno znanje in usposobljeno 
delovno silo; meni, da je treba v regijah zagotavljati poklicno usposabljanje in 
visokošolsko izobraževanje, pri čemer se upoštevajo njihove posebne značilnosti; 
poudarja, da široko zasnovani sistemi izobraževanja in usposabljanja v regijah spodbujajo 
tudi širitev poslovanja; meni, da visok standard strokovnega znanja v sektorju 
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biogospodarstva pomeni prednost za Evropo pri tekmovanju na svetovni ravni; 

7. meni, da je pomembno vlagati v biogospodarske dobavne verige ter tako zagotavljati 
surovine; meni, da bi morale biogospodarske strategije spodbujati ne samo bolj učinkovito 
uporabo gospodinjskih in komunalnih odpadkov, temveč tudi predelavo tokov stranskih 
proizvodov in ostankov iz kmetijstva in gozdarstva; poziva, naj prihodnja zakonodaja 
zagotavlja popolno podporo za trajnostno uporabo virov biogospodarstva in izkoriščanje 
surovin, politika pa naj v vseh pogledih temelji na prožnem dolgoročnem pristopu, s čimer 
se zagotovi, da si bodo podjetja upala vlagati; 

8. opozarja na potrebo po posebnih ciljih za povečanje deleža obnovljivih naravnih virov, ki 
se uporabljajo pri proizvodnji in porabi blaga; poziva Komisijo, naj predlaga praktične 
ukrepe, ki celostno zajemajo regije, za spodbujanje proizvodnje in porabe proizvodov 
biogospodarstva.


