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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att bioekonomi är nyckeln till smart och grön tillväxt i Europa 
och understryker att den regionala utvecklingspolitiken spelar en central roll vid 
förverkligandet av Europa 2020-strategin. Parlamentet påminner om att den regionala 
utvecklingspolitiken i allt högre grad stöder en smart och hållbar tillväxt för alla genom 
en stark tematisk koncentration. Parlamentet påpekar att sju av den regionala 
utvecklingspolitikens elva tematiska mål rör bioekonomi, antingen direkt eller indirekt. 
Parlamentet påminner om att bioekonomin har en betydande regional inverkan och att den 
gynnar ekonomisk tillväxt och skapar arbetstillfällen.

2. Europaparlamentet framhåller att koncentration och ännu klarare riktlinjer än tidigare är 
nödvändiga i strategin och politiken för bioekonomi samt i förordningar om och 
stimulansåtgärder för bioekonomi. Parlamentet påpekar att det krävs bättre samordning 
mellan olika fonder (strukturfonderna, den gemensamma jordbrukspolitiken och Horisont) 
samt möjligheter till korsfinansiering. Parlamentet påpekar också att övergången till 
bioekonomi är en lång process som kräver en långsiktig lagstiftning samt långsiktiga 
strategier och investeringar.

3. Europaparlamentet påminner om att de regionala ekonomierna är mycket viktiga för 
en smart och hållbar tillväxt för alla. Parlamentet betonar att det är regionerna själva som 
har den information och den kunskap som behövs för att mobilisera aktörer utgående från 
sina särdrag. Parlamentet betonar dessutom hur oerhört viktigt det är att koppla samman 
innovations- och hållbarhetsplaner på regional, nationell och europeisk nivå. Parlamentet 
uppmuntrar därför regionerna att utarbeta starka regionala och nationella 
bioekonomistrategier och forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering. 
Parlamentet stöder kommissionens förslag om att skapa offentlig-privata 
partnerskapsprogram för bioekonomisektorn.

4. Europaparlamentet framhåller behovet av att stärka lokala och regionala initiativ genom 
att genomföra bioekonomistrategier inom allt samarbete. Parlamentet påminner om att 
ett underifrånperspektiv och en företagsvänlig strategi är viktiga för att man ska kunna 
utnyttja regionernas hela potential. Parlamentet understryker de små och medelstora 
företagens avgörande betydelse för bioekonomin och påminner om hur viktigt det är att 
trygga de små och medelstora företagens kapitalförsörjning.

5. Europaparlamentet betonar att bioekonomin ökar resurseffektiviteten ytterligare och 
minskar beroendet av importråvaror, importenergi och icke förnybara naturresurser. 
Parlamentet understryker att skogssektorn och övrig biobaserad industri är betydelsefulla 
och betonar att koldioxidneutrala och förnybara naturresurser och råvaror, såsom trä och 
träfiber, kan ersätta fossila och icke förnybara råvaror. Parlamentet påminner om att 
bioekonomiindustrin tillverkar många högförädlade produkter, såsom kemikalier, 
läkemedel, plast och andra nya innovativa material.
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6. Europaparlamentet understryker att bioekonomin kräver en hög kompetensnivå och 
kvalificerad personal. Parlamentet påminner om att det är viktigt att garantera yrkes- och 
högskoleutbildning i regionerna som tar hänsyn till deras särdrag. Parlamentet konstaterar 
att en omfattande utbildning i regionerna även stöder företagens tillväxt. Parlamentet 
framhåller att en hög kunskapsnivå inom bioekonomin är Europas trumfkort i den 
internationella konkurrensen.

7. Europaparlamentet konstaterar att det är viktigt att lägga vikt vid bioekonomins 
distributionskedja för att garantera tillgång till råvaror. Parlamentet understryker att 
bioekonomistrategierna bör främja en effektivare användning av hushållsavfall och 
kommunalt avfall samt även utnyttjande av rest- och biprodukter från jord- och skogsbruk. 
Parlamentet kräver att den nya lagstiftning som ska förberedas helhjärtat stöder en hållbar 
användning av bioekonomins resurser och ett utnyttjande av råvarorna, och politiken bör 
på alla områden vara långsiktig och ändamålsenlig så att företagen vågar göra 
investeringar.

8. Europaparlamentet understryker att det behövs konkreta mål för att andelen förnybara 
naturresurser ska öka i produkttillverkningen och konsumtionen. Parlamentet ber 
kommissionen lägga fram konkreta åtgärder som främjar produktion och konsumtion av 
bioekonomiprodukter på bred bas i regionerna.


