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PROIECT DE OPINIE 
asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu,  

Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor –  
O bioeconomie durabilă pentru Europa: consolidarea legăturilor dintre economie, 

societate şi mediu -  [COM(2018)673] 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 170 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată 

cu Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi 

Social European şi Comitetul Regiunilor – O bioeconomie durabilă pentru Europa: 

consolidarea legăturilor dintre economie, societate şi mediu [COM(2018)673], prin adresa 

nr.16/E din 30 octombrie 2018 şi înregistrată sub nr.4c-5/638/01.11.2018. 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost 

sesizată cu examinarea fondului comunicării.  

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

durabile şi circulare, pe baza consolidării legăturilor dintre economie, societate şi mediu, în 

vederea îndeplinirii priorităţilor Comisiei şi a obiectivelor politicilor Uniunii Europene 

prevăzute în Strategia reînnoită privind politica industrială a Uniunii Europene, Planul de 

acţiune al Uniunii Europene pentru economia circulară şi în Comunicarea privind Energia 

curată pentru toţi europenii.  

Bioeconomia durabilă va sprijini, de asemenea, obiectivele noii Politici agricole 

comune şi a politicii comune din domeniul pescuitului precum şi ale Planului de acţiune pentru 

natură, cetăţeni şi economie şi ale Strategiei Uniunii Europene în domeniul biodiversităţii, 

contribuind totodată la punerea în aplicare a Agendei 2030 a Obiectivelor de dezvoltare 

durabilă şi a angajamentului asumat de către Uniunea Europeană prin Acordul de la Paris. 
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Strategia actualizată se va baza pe trei domenii principale de acţiune: 

 Consolidarea şi extinderea sectoarelor bioeconomice, deblocarea investiţiilor şi a 

pieţelor; 

 Implementarea rapidă a bioeconomiilor locale în toată Europa; 

 Înţelegerea limitelor ecologice ale bioeconomiei. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice au dezbătut Comunicarea sus menţionată în şedinţa din 20 noiembrie 2018. 

La lucrările Comisiei deputaţii acesteia au fost prezenţi conform listei de prezenţă.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei prezenţi la şedinţă au hotărât, în unanimitate 

de voturi, să întocmească un proiect de opinie favorabil promovării Comunicării Comisiei 

către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 

Regiunilor – O bioeconomie durabilă pentru Europa: consolidarea legăturilor dintre 

economie, societate şi mediu. 
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