Резюме за гражданите
Иновации за устойчив растеж: биоикономика за Европа
Европейската комисия публикува стратегия, целяща да помогне на нашите общества и
икономики да използват по-добре възобновяемите биологични ресурси.
ЗА КАКВО СТАВА ВЪПРОС?
Запасите от петрол и въглища намаляват, а населението на света расте. В същото време
възобновяеми биологични ресурси като растения, микроорганизми и животни стават все поважни – както за да се задоволи търсенето на безопасни и здравословни храни и фуражи, така
и за да се осигурят материали, енергия и други продукти на биологична основа.
Нужна ни е ефективна биоикономика – със сигурни и устойчиви доставки на биологични
ресурси, използвани за производството на храни, фуражи, енергия и др. Но нужните за това
вода и земя са ограничени, а освен това те са необходими и за много други цели. Затова ни
трябва биоикономика, при която се произвежда повече от по-малко ресурси, включително от
биологични отпадъци като хранителни отпадъци или остатъци от горското стопанство, като в
същото време се ограничава отрицателното въздействие върху околната среда (като емисии на
парникови газове).
Изследванията и иновациите са от изключително значение за появата на нови идеи и
технологии на пазара, за да се гарантира устойчивото производство и използване на
биологични ресурси.
КОЙ ЩЕ ИМА ПОЛЗА ОТ ТОВА И КАК?



Фермери, рибари, промишленост – нови възможности, особено в селските и
крайбрежните райони, за производство на биологични суровини и превръщането им в
новаторски продукти и процеси. Биоикономиката ще повиши конкурентоспособността на
икономиката на ЕС като цяло.



Учени и изследователи – нови възможности за изследвания и иновации. Само в
програмата за научни изследвания „Хоризонт 2020“
[55 KB] са предвидени 4,7 млрд. евро
за биоикономика, безопасност на храните, устойчиво селско стопанство и морски
изследвания. Това може да доведе до създаване на 130 000 работни места и на 45 млрд.
евро добавена стойност в секторите на биоикономиката до 2025 г.



Обществеността – отговорната биоикономика призовава за модели на участие, включващи
гражданите и крайните потребители, с цел предоставяне на солидна основа за създаване
на политики и за информиран обществен избор.



Европа и останалата част от света – биоикономиката ще помогне да отговорим на
предизвикателствата пред обществата по света: надеждност на снабдяването с храни,
изменение на климата, устойчиво управление на природните ресурси и зависимост на
Европа от невъзобновяеми енергийни източници.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ НА РАВНИЩЕ ЕС?
Само ЕС разполага с ресурсите и правомощията да предприеме ефективни действия, тъй като:


предизвикателствата, с които трябва да се справим, са европейски и световни по своя
мащаб (вижте по-горе)



редица политики на ЕС в голяма степен са свързани с отраслите, имащи отношение към
биоикономиката – като селско стопанство, горско стопанство, рибарство, производство на
храни, целулоза и хартия, някои сектори на химическата и биотехнологичната
промишленост и енергетиката.



изследванията и иновациите, необходими за развитие на биоикономиката, изискват
критична маса от експертен опит, надхвърляща националното равнище.

КАК ЩЕ ФУНКЦИОНИРА СТРАТЕГИЯТА?
Стратегията на ЕС за биоикономика включва 12 конкретни мерки на равнище Съюз, на
национално и регионално равнище. Те са обединени около 3 основни теми:
1) инвестиции в научни изследвания, иновации и умения
2) засилено взаимодействие на политиките и ангажиране на заинтересованите лица
3) укрепване на пазарите и повишаване на конкурентоспособността в секторите на
биоикономиката.
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КОГА ЩЕ ВЛЕЗЕ В СИЛА СТРАТЕГИЯТА?
Стратегията влиза в сила незабавно. Тя предлага широк кръг дейности, чието изпълнение вече
е започнато от Европейската комисия, и призовава националните правителства, регионите,
научната общност, промишлеността и гражданското общество да се включат.

