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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti 
li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

– wara li kkunsidra l-istrateġija Ewropa 2020, li titlob tkabbir intelliġenti u ekoloġiku,

A. billi l-promozzjoni tal-bijoekonomija se twassal għal tkabbir ekonomiku u toħloq numru 
sinifikanti ta' impjiegi f'żoni rurali, kostali u industrijali;

B. billi l-bijoekonomija se tagħmilna anqas dipendenti fuq il-fjuwils fossili, li fil-parti l-kbira 
tagħhom huma importati;

1. Jitlob li tiġi żviluppata soċjetà aktar innovattiva, effiċjenti fir-riżorsi u kompetittiva li tista' 
tiżgura li s-sigurtà tal-ikel tmur id f'id mal-użu sostenibbli tar-riżorsi rinovabbli;

2. Jirrimarka li 22 miljun persuna diġà huma impjegati fil-bijoekonomija;

3. Jiġbed l-attenzjoni fuq il-fatt li l-bijoekonomija tista' tipprovdi dħul addizzjonali 
konsiderevoli għall-bdiewa;

4. Jiġbed l-attenzjoni fuq il-programm Orizzont 2020, li ħoloq madwar 130 000 impjieg fil-
bijoekonomija; jistenna mill-Istati Membri li jsaħħu l-programmi tagħhom ta' assistenza 
għall-bijoekonomija;

5. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa mudelli parteċipatorji li jistgħu jintużaw biex 
jiffurmaw rabtiet aktar mill-qrib bejn iċ-ċittadini u l-utenti finali bl-għan li titrawwem 
relazzjoni aktar mill-qrib bejn ix-xjenza, is-soċjetà u l-politika, u tindika l-benefiċċji tal-
bijoekonomija u l-importanza tagħha għas-soċjetà, it-tkabbir, l-impjiegi u l-innovazzjoni 
soċjali;

6. Jitlob li ssir aktar riċerka dettaljata dwar il-kostijiet tal-opportunitajiet involuti, minħabba 
l-impatt tal-bijoekonomija fuq l-użu ta' riżorsi naturali skarsi u l-kost ambjentali tan-
nuqqas tal-bijodiversità riżultanti;

7. Jistieden lill-Istati Membri joffru korsijiet universitarji dwar il-bijoekonomija u 
jiżviluppaw programmi ta' taħriġ vokazzjonali biex jiżguraw li l-UE jkollha rwol ta' 
pjunier, innovattiv u ta' mexxej f'dan il-qasam; 

8. Jenfasizza li l-UE teħtieġ tipprova ttejjeb il-kapaċità tagħha ta' innovazzjoni billi tbiddel 
ir-riżultati tar-riċerka f'suċċess kummerċjali peress li bħalissa l-UE qed iddum wisq biex 
tbiddel ir-riżultati tar-riċerka u l-innovazzjoni fi prodotti kummerċjabbli;

9. Iqis li l-bijoekonomija tippermetti l-produzzjoni ta' komoditajiet industrijali bi spejjeż 
aktar baxxi, b'użu inqas tal-enerġija u toħloq anqas tniġġis ambjentali;

10. Jitlob li tiġi żviluppata l-infrastruttura industrijali u jiġu ottimizzati l-katini tal-provvista 
għall-prodotti bijoloġiċi f'żoni rurali u kostali bl-għan li jinħolqu impjiegi ġodda fl-
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agrikoltura, il-forestrija u l-akkwakultura; jitlob li l-finanzjament għall-iżvilupp rurali tal-
UE jkun disponibbli għal dan l-għan.


