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I. CONTEXT 

Comunicarea prezintă o actualizare a Strategiei  privind o bioeconomie pentru Europa din 

2012, respectiv COM(2012)60 și a Planului de acțiune aferent care abordează producția de 

resurse biologice regenerabile, precum și conversia acestor resurse și a fluxurilor de deșeuri în 

produse cu valoare adăugată, precum alimente, hrană pentru animale, bioproduse
1
 și bioenergie. 

Scopul  strategiei  din  2012  în  domeniul  bioeconomiei este de a „deschide calea către o 

societate mai inovatoare, mai eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor și mai 

competitivă, care reconciliază securitatea alimentară cu utilizarea sustenabilă a resurselor 

regenerabile în scopuri  industriale,  asigurând, în același timp, protecția mediului”
2
. În vederea 

concretizării acestui scop, strategia identifică cinci obiective: asigurarea securității alimentare, 

gestionarea durabilă a resurselor naturale, reducerea dependenței de resurse neregenerabile, 

crearea de locuri de muncă și menținerea competitivității europene. 

Reexaminarea strategiei din 2017 a evidențiat succesele acesteia, în special cu privire la: 

mobilizarea finanțării pentru cercetare și inovare prin dublarea finanțării UE pentru bioeconomie 

în cadrul programului Orizont 2020, stimularea investițiilor private, dezvoltarea unor noi lanțuri 

valorice, promovarea adoptării strategiilor naționale în domeniul bioeconomiei și implicarea 

părților interesate. Concluzia a fost că cele cinci obiective ale Strategiei din 2012 în domeniul 

bioeconomiei rămân valabile. Deși a recunoscut contribuțiile Strategiei în domeniul 

bioeconomiei la economia circulară și la uniunea energetică, reexaminarea a evidențiat 

necesitatea mobilizării în continuare a investițiilor, în vederea asigurării unui mediu de 

                                                 
1Bioprodusele sunt produse obținute integral sau parțial din materii de origine biologică cu excepția materiilor 

încorporate în formațiuni geologice și fosilizante. 
2 SWD(2017)374, Reexaminarea Strategiei europene din 2012 în domeniul bioeconomiei, 13.11.2017. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0673&qid=1540899562781&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1540903412620&uri=CELEX:52018SC0431
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0060&qid=1541501091815&from=EN
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/review_of_2012_eu_bes.pdf#view=fit&pagemode=none
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reglementare stabil. În ceea ce privește modul de punere în aplicarea al planului de acțiune, s-a 

propus mai multă coerență și sinergie între politici. Totodată s-a evidențiat necesitatea adaptării 

domeniului de aplicare al obiectivelor sale, în conformitate cu prioritățile generale la nivel 

european. Prin urmare, acțiunile ar trebui să fie reorientate pentru a se maximiza impactul asupra 

acestor priorități, în special așa cum se prevede în noua politică industrială
3
, în planul de  acțiune  

privind  economia  circulară 
4
 și  în  pachetul privind  energia  curată  pentru  toți europenii

5
. 

În scrisoarea de intenție privind Starea uniunii 2018 adresată președințiilor Consiliului 

UE și Parlamentului European, președintele Comisiei Europene Jean Claude Junker și prim-

vicepreședintele Frans Timmermans au anunțat că noua comunicare privind O bioeconomie 

durabilă pentru Europa: consolidarea legăturilor dintre economie, societate și mediu se înscrie 

în prioritatea Comisiei de stimulare a creării de locuri de muncă, a creșterii economice și a 

investițiilor în UE. 

 

II. PREZENTAREA PROPUNERII 

Obiectivul comunicării este de a accelera punerea în aplicare a unei bioeconomii durabile 

și circulare, pe baza consolidării legăturilor dintre economie, societate și mediu, în vederea 

îndeplinirii priorităților Comisiei și a obiectivelor politicilor UE prevăzute în  Strategia reînnoită 

privind politica industrială a UE, Planul de acțiune al UE pentru economia circulară și în 

Comunicarea privind Energia curată pentru toți europenii. Bioeconomia durabilă va sprijini, de 

asemenea, obiectivele noii Politici agricole comune (PAC) și a politicii comune din domeniul 

pescuitului precum, ale Planului de acțiune pentru natură, cetățeni și economie și ale  Strategiei 

UE în domeniul biodiversității, contribuind totodată la punerea în aplicare a Agendei 2030 a 

Obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) și a angajamentului asumat de către UE  prin Acordul 

de la Paris. 

 Pentru  a  sprijini  cele  cinci  obiective în  contextul unor priorități de politică 

evoluate, strategia actualizată propune trei domenii principale de acțiune: 

 consolidarea  și  extinderea  sectoarelor  bioeconomice, deblocarea  investițiilor și 

a piețelor; 

 implementarea rapidă a bioeconomiilor locale în toată Europa; 

 înțelegerea limitelor ecologice ale bioeconomiei. 

 

1. Consolidarea  și  extinderea  sectoarelor  bioeconomice, deblocarea 

investițiilor și  a piețelor 

Pentru a exploata potențialul bioeconomiei de a moderniza economia și industriile 

europene în vederea unei prosperități pe termen lung și durabile, Comisia: 

 va crea o platformă de investiții tematice pentru bioeconomia circulară în valoare 

de 100 de milioane EUR, pentru a aduce inovațiile ecologice mai aproape de piață și pentru a 

reduce riscurile investițiilor private în soluții durabile; 

 va facilita dezvoltarea unor noi biorafinării durabile în întreaga Europă. 

                                                 
3 COM(2017)479 - „Investițiile într-o industrie inteligentă, inovatoare și durabilă –O strategie reînnoită privind 

politica industrială a UE”. 
4 COM(2015)614 - „Închiderea buclei –Un plan de acțiune al UE pentru economia circulară”, 02.12.201. 
5 COM(2016)860 - „Energie curată pentru toți europenii – stimularea potențialului de creștere al Europei”, 

30.11.2016. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-letter-of-intent_ro.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1540909740277&uri=CELEX:52017DC0479
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1540909740277&uri=CELEX:52017DC0479
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0614&qid=1540974701441&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0860(01)&qid=1541499896157&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0198&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011DC0244&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011DC0244&from=en
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2. Implementarea rapidă a bioeconomiilor locale în toată Europa 

Statele membre și regiunile, în special Europa Centrală și de Est, au un vast potențial 

insuficient utilizat de valorificare a biomasei și a deșeurilor. Pentru a remedia această situație, 

Comisia: 

 va elabora o agendă strategică de implementare a dezvoltării durabile a produselor 

alimentare și agricole, a silviculturii și a produselor ecologice;  

 va institui un mecanism UE de sprijin al politicilor în domeniul bioeconomiei 

pentru  statele membre în temeiul programului Orizont 2020 care va susține dezvoltarea 

strategiilor naționale/regionale în  domeniul  bioeconomiei, inclusiv în zonele izolate și în țările 

candidate și în curs de aderare; 

 va lansa acțiuni pilot pentru dezvoltarea de bioeconomii în zonele rurale, de 

coastă și urbane, de exemplu în ceea ce privește gestionarea deșeurilor sau stocarea carbonului în 

sol. 

 

3. Înțelegerea limitelor ecologice ale bioeconomiei 

Pentru  ca  bioeconomia  să  atingă  obiectivele  în  materie  de  durabilitate, trebuie 

asigurată o mai bună monitorizare a efectelor și a impactului acesteia asupra limitelor ecologice 

ale planetei noastre. Comisia: 

 va pune în aplicare un sistem de monitorizare la nivelul UE pentru a urmări 

progresele către o bioeconomie durabilă și circulară; 

 va consolida baza de cunoștințe și înțelegere a domeniilor specifice ale 

bioeconomiei, prin colectarea de date și asigurarea unui acces mai bun la acestea prin 

intermediul Centrului de cunoaștere pentru bioeconomie; 

 va furniza orientări și va promova bunele practici cu privire la modul de 

funcționare a bioeconomiei în limite ecologice sigure. 

 

III. POZIȚII ALE ALTOR INSTITUŢII 

Consiliul UE 

În data 30 ianuarie 2018 Președinția Consiliului UE a organizat o dezbatere cu privire la 

revizuirea Strategiei UE în domeniul bioeconomiei și a rolului sectorului agricol. Comisia 

intenționează să prezinte o nouă revizuire a Strategiei în al treilea trimestru al anului 2018, care 

va aborda în principal contribuția bioeconomiei la asigurarea securității alimentare în cadrul 

sectoarelor agricol și forestier și la creșterea caracterului circular și durabil al sistemelor de 

producție. Concluziile dezbaterii au evidențiat următoarele: 

- agricultura este un sector de importanță majoră, deoarece produce cea mai mare parte din 

biomasa utilizată ca materie primă pentru bioeconomie; prin urmare, pe lângă contribuția sa la o 

agricultură durabilă, bioeconomia poate constitui o sursă importantă de venituri diversificate 

pentru fermieri, precum și un factor pentru crearea de locuri de muncă de înaltă calitate, pentru 

competitivitate și pentru creșterea economică în zonele rurale; 

- cei mai importanți actori din cadrul producției agricole primare (fermierii și silvicultorii) 

nu sunt în prezent bine integrați în lanțul valoric al bioeconomiei, deținând mai mult un rol de 

furnizori de biomasă decât unul de producători de bioproduse; prin urmare, la revizuirea 

strategiei în domeniul bioeconomiei ar trebui să se ia mai mult în considerare nevoile fermierilor 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5757-2018-INIT/ro/pdf
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și ale silvicultorilor și să se includă acțiuni care să vizeze consolidarea rolului producătorilor 

primari în noile lanțuri valorice din sectorul bioeconomiei; 

- dezvoltarea durabilă a bioeconomiei în zonele rurale va fi fără îndoială un factor pozitiv 

major pentru combaterea depopulării, prin crearea de locuri de muncă și de oportunități de 

afaceri bazate pe tehnologii digitale moderne și pe practici comerciale inovatoare. 

În cadrul discuțiilor s-a reiterat Declarația de la Cork 2.0 potrivit căreia, valoarea 

resurselor rurale este capabilă să furnizeze soluții durabile pentru provocările societale actuale și 

viitoare, prin asigurarea în condiții de siguranță a produselor alimentare de calitate, pe baza 

dezvoltării economiei circulare și extinderii bioeconomiei. 

 

Summit-ul Global privind bioeconomia 

În data de19-20 aprilie 2018 s-a desfășurat la Berlin cel de-al doilea Summit Global 

privind bioeconomia (GBS 2018). Evenimentul a reunit 700 de participanți la nivel înalt: 

politicieni, reprezentanți din domeniul științei, industriei ai societății civile și din mediul de 

afaceri din 70 de țări, pentru a dezbate cele mai recente evoluții și provocări din domeniul 

bioeconomiei globale. Organizarea summit-ului în acest format a prilejuit participarea unei vaste 

expertize internaționale în domeniul bioeconomiei, inovării, biodiversității și sustenabilității care 

este capabilă să identifice obstacolele din calea bioeconomiei și să le includă pe agenda politică 

internațională. 

Consiliul consultativ al summit-ului a recomandat instituirea unui Forum internațional 

care să sprijine și să promoveze: 

 un schimb structurat de politici și practici privind bioeconomia la nivel mondial 

cu privire la subiectele cheie identificate în cadrul GBS 2018; 

 o bază de cunoștințe de ultimă generație privind bioeconomia și guvernanța, fiind 

avute în vedere în special informațiile bazate pe dovezi care se bucură de mai multă credibilitate 

din parte părților interesate; 

 participarea reprezentanților din domeniul bioeconomiei în cadrul forumurilor 

globale privind inovarea, dezvoltarea durabilă și Acordul de la Paris pentru a contribui la 

elaborarea unei perspective globale asupra bioeconomiei care să evidențieze totodată 

interdependența dintre Obiectivele de dezvoltare durabilă și bioeconomie; 

 facilitarea programelor internaționale de colaborare în domeniul cercetării 

dezvoltării și bioeconomiei și consolidarea capacităților în vederea îndeplinirii obiectivelor 

comune. 

Conferința privind o bioeconomie durabilă circulară (22 octombrie 2018, Bruxelles). 

 Dezbaterile s-au concentrat asupra necesității de a avea o bioeconomie durabilă și circulară 

adaptată evoluțiilor politicilor UE către o nouă realitate socio-economică și de mediu. În cadrul 

discuțiilor s-a propus susținerea cercetării și inovării strategice, consolidarea sprijinului pentru 

educație și formare, dezvoltarea bio-sectoarelor, mobilizarea investițiilor precum și asigurarea 

unei mai bune monitorizări. De asemenea, s-a propus adoptarea sau actualizarea strategiilor 

naționale și regionale în domeniul bioeconomiei precum și consolidarea rezilienței ecosistemelor 

marine și terestre. 
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                                                                                                                            Andreea Mihai 

09 noiembrie 2018 
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