L’Estratègia de la Bioeconomia de la UE

El passat 11 d’octubre, la Comissió Europea va publicar la
Comunicació sobre l’Actualització de l’Estratègia de Bioeconomia de la UE: una bioeconomia sostenible per a Europa
- enfortiment de la connexió entre economia, societat i medi
ambient. Els propietaris i responsables forestals europeus
acullen aquesta tan esperada estratègia que té com a objectiu donar suport al desenvolupament d’una bioeconomia
sostenible i circular a la UE i contribuir a les agendes de
sostenibilitat internacionals i als seus respectius objectius i
prioritats polítiques.
L’Estratègia reconeix que la bioeconomia té el potencial per
esdevenir un punt d’inflexió en termes de creixement econòmic i una millor vida a les comunitats locals, entre altres
coses, potenciar la competitivitat i crear nous llocs de treball,
especialment en àrees rurals d’Europa. A més, la bioeconomia
es considera un component fonamental en els esforços per
afrontar el canvi climàtic complint els objectius de l’Acord de
París i la descarbonització de les societats europees.
Els biomaterials renovables, com la fusta, tenen un gran
potencial per desplaçar el carboni si s’utilitzen per substituir
materials no renovables i d’alta intensitat energètica. En
aquest sentit, els propietaris i responsables forestals lamenten que les accions concretes proposades per la Comissió
semblen perdre l’oportunitat d’aprofitar aquest potencial. A
més, les organitzacions sotasignants voldrien destacar que
el desenvolupament posterior de la bioeconomia circular, englobant els serveis dels ecosistemes, no només proporciona
un benestar a les comunitats locals, sinó que també reforça
la resistència i la salut dels ecosistemes terrestres i evita
l’impacte de la devastació, factors com els incendis forestals
i / o els brots de plagues i malalties.
Per realitzar inversions, el mercat ha de tenir una orientació
política clara. Per tant, es necessita una visió i compromís a
llarg termini per desenvolupar la bioeconomia europea. S’han
d’establir objectius ambiciosos i les accions s’han de controlar
a través del temps. Les organitzacions sotasignants acollim
amb satisfacció l’enfocament sistèmic de la nova estratègia
per al desenvolupament de la bioeconomia i ens alegrem de
veure la major importància de la cooperació intersectorial i
la coherència de les polítiques. L’estratègia anterior, des de
2012, incloïa massa accions que eren difícils de mesurar i
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moltes d’elles no tenien cap ambició. En l’estratègia renovada,
aquest problema sembla resoldre’s.
“L’increment de la recerca i innovació a través del mecanisme de mercat és important, però cal tenir cura quan es
desenvolupen nous estàndards o etiquetes per als productes
biològics. Des del punt de vista dels principals productors, és
molt important que la legislació existent i els plans voluntaris
es tinguin degudament en compte en considerar el desenvolupament de noves etiquetes o estàndards. Com es va esmentar
en l’estratègia actualitzada, la UE ja és líder mundial en l’ús
sostenible dels recursos naturals, és a dir, la matèria primera
dels boscos d’Europa és sostenible, independentment del seu
ús final “, recorda Meri Siljama, Secretari General del CEPF.
“Un enfocament ascendent i l’enfortiment del paper de les bioeconomies locals és crucial pel que fa al desenvolupament de
la bioeconomia. L’Agenda estratègica d’implementació, que
proporcionarà una visió a llarg termini sobre les maneres de
desplegar i ampliar la bioeconomia d’una manera sostenible
i circular, sembla ser el camí correcte. El desenvolupament
d’accions pilot, com les explotacions carboníferes forestals,
potencialment pot proporcionar solucions innovadores en el
context de l’avaluació de tot l’espectre de serveis ecosistèmics
que proporciona la silvicultura a la societat. Tanmateix, això
s’ha d’analitzar acuradament per aprofitar el potencial del
sector forestal i evitar efectes contraproduents “, assenyala
Piotr Borkowski, director executiu d’EUSTAFOR.
“Perquè l’estratègia de la bioeconomia tingui èxit, els agricultors i els propietaris forestals haurien de considerar-se com
a socis estratègics en comptes de simplement proveïdors de
subministraments al llarg de la cadena de valor basada en
productes biològics. Aquest rol s’hauria de tractar millor en la
implementació de l’estratègia actualitzada, incloses les futures
associacions públiques privades. Seguint la Comunicació de
la Comissió, caldrà assegurar-se que qualsevol orientació
tingui en compte els tres pilars de la sostenibilitat i promogui
la simplificació en la implementació de les accions proposades
“, diu Pekka Pesonen, secretària general de Copa i Cogeca.

Forestal

L’Institut Agrícola, en tant que membre actiu de CEPF,
vol traslladar el contingut de la nota de premsa conjunta
de CEPF - COPA COGECA i EUSTAFOR, vers l' Estratègia Europea de la Bioeconomia, en el benentès que
una adequada comprensió de la mateixa i el seu trasllat
al conjunt del sector, la ciutadania i als legisladors són
cabdals per afrontar amb garanties els reptes als que
ens enfrontem en les properes dècades i que engloben
aspectes per alguns tan llunyans com el canvi climàtic,
la despoblació, el canvi de model energètic, i els nous
jaciments de recursos bio-renovables.
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