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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

L-Innovazzjoni għal Tkabbir Sostenibbli: Bijoekonomija għall-Ewropa
(2012/2295(INI))

Il-Parlament Ewropew,

- wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Ninnovaw għal Tkabbir 
Sostenibbli: Bijoekonomija għall-Ewropa" (COM(2012)0060)",

- wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem "EWROPA 2020: 
Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv' COM(2010)2020)",

- wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' Mejju 2012 dwar Ewropa li tuża r-riżorsi 
b'effiċjenza1,

- wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Naffrontaw l-isfidi fis-
swieq tal-prodotti bażiċi u dawk marbuta mal-materja prima" (COM(2011)0025) u r-
riżoluzzjoni tiegħu dwar din il-komunikazzjoni2,

- wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-presidenza tal-Kunsill tar-Renju Unit tal-2005 
("The Knowledge-Based Bio-Economy in Europe"), tal-Ġermanja fl-2007 ("En route to 
the Knowledge based Bio-Economy") u tal-Belġju fl-2010 ("The Knowledge Based 
Economy in Europe: achievements and challenges"),

- wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

- wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel kif ukoll l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp, tal-Kumitat għall-Industrija, ir-
Riċerka u l-Enerġija, tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u tal-Kumitat għall-
Iżvilupp Reġjonali (A7-0000/2013), 

A. billi l-popolazzjoni dinjija se tiżdied minn 7 biljun ruħ għal 9 biljun ruħ sal-2050, li se 
jwassal għal żieda ta' 70 % fid-domanda għall-prodotti tal-ikel;

B. billi l-iskarsezza tar-riservi naturali fid-dinja, il-pressjoni li qed tiżdied fuq il-materja 
prima rinnovabbli u l-effetti dinjin tat-tibdil fil-klima jitolbu minna li nużaw ir-riżorsi 
b'aktar effiċjenza;

C. billi approċċ innovattiv u effiċjenti jiggarantixxi mhux biss sostenibilità akbar iżda 
wkoll appoġġ għall-iżvilupp rurali, it-tnaqqis potenzjali tal-emissjonijiet ta' gassijiet 
b'effett ta' serra, sostenibilità akbar taċ-ċirku produttiv iżda wkoll it-tixrid tal-
innovazzjoni industrijali ma' tul il-katina tal-valur kollha;

D. billi t-tranżizzjoni lejn ekonomija sostenibbli ssaħħaħ il-kompetittività tal-industrija 
Ewropea, iżżid it-tkabbir ekonomiku u, għaldaqstant, tippromwovi żieda sinifikanti fil-

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2012)0223.
2 Testi adottati, P7_TA(2011)0364.
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livelli tal-impjieg Ewropej;

Kummenti ġenerali

1. jilqa' l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "L-Innovazzjoni għal Tkabbir 
Sostenibbli: Bijoekonomija għall-Ewropa" u l-pjan ta' azzjoni għall-implimentazzjoni tal-
istrateġija dwar il-bijoekonomija li jinsab fiha; 

2. huwa wkoll tal-fehma li t-tranżizzjoni lejn il-bijoekonomija għandha tkun ibbażata mhux 
biss fuq il-produzzjoni ta' riżorsi b'impatt ambjentali baxx, iżda wkoll fuq l-użu 
sostenibbli tagħhom mil-lat ekoloġiku, ekonomiku u soċjali;

3. Huwa tal-fehma li l-bijoekonomija tista' tgħin biex jinkisbu l-objettivi tal-istrateġija 
Europa 2020 u, aktar speċifikament, tal-inizjattivi "Unjoni ta' Innovazzjoni" u "Ewropa li 
tuża r-Riżorsi b'Effiċjenza"; 

4. Jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni li toħloq task force u pjan direzzjonali dwar il-
bijoindustriji li fih jiġi enfasizzat il-kontribut li r-riżorsi rinnovabbli u l-bijoteknoloġiji 
jistgħu joffru lill-iżvilupp sostenibbli;

5. Huwa tal-fehma li t-tranżizzjoni lejn il-bijoekonomija tippermetti li l-Ewropa twettaq 
passi importanti 'l quddiem f'termini ta' innovazzjoni u kompetittività u ssaħħaħ ir-rwol 
tagħha fix-xena internazzjonali;

Investimenti fir-riċerka, l-innovazzjoni u l-ħiliet

6. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli l-isforzi tagħha ta' koordinament fir-riċerka u l-
iżvilupp bejn il-fruntieri tal-Istati Membri u bejn setturi varji;

7. Jappoġġja l-ħolqien ta' sistema bbażata fuq skambju kontinwu ta' għarfien bejn istituti ta' 
riċerka, kumpaniji, istituzzjonijiet u universitajiet u d-definizzjoni ta' qafas ġuridiku li 
jiffaċilita r-riċerka u l-applikazzjonijiet tagħha;  

8. Huwa tal-fehma li jeħtieġ li jinħolqu programmi ta' informazzjoni u taħriġ 
multidixxiplinarji u intersettorjali biex ir-riżultati ta' din ir-riċerka jingħataw karattru 
permanenti u jitwettqu fil-prattika u sabiex il-konsumaturi Ewropej isiru aktar konxji;

9. Jilqa' l-baġit ta' EUR 4.5 biljun propost mill-Kummissjoni fil-Programm Qafas għar-
Riċerka "Orizzont 2020" tagħha u jittama li dan il-baġit ikun disponibbli għas-setturi u l-
istrumenti kollha tal-bijoekonomija; 

10. Huwa tal-fehma li l-bijoraffineriji huma għodda importanti biex jiġu implimentati 
proċessi virtwużi tal-konversjoni ta' impjanti li m'għadhomx jintużaw u biex terġa' 
tingħata ħajja lil inħawi milquta mill-kriżi permezz ta' proċessi innovattivi u investimenti 
filwaqt li jawgura li dan ir-rwol jibqa' jitħeġġeġ;

Interazzjoni msaħħa fost il-politiki u involviment akbar tal-partijiet interessati
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11. Iqis li jeħtieġ li jiġi żgurat li jittieħed approċċ integrat u interdixxiplinarju għall-
bijoekonomija u jappella għall-armonizzazzjoni tal-politiki differenti tal-UE li jaġixxu 
fuq l-oqsma differenti li jiffurmawha (Orizzont 2020, il-politika ta' koeżjoni, il-politika 
agrikola komuni, id-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli, id-Direttiva Qafas dwar l-
Iskart, id-Direttiva dwar l-Imballaġġ, miżuri speċifiċi dwar il-bijoskart) u t-twaqqif ta' 
ambjent regolatorju uniformi u stabbli fil-livell Ewropew u nazzjonali;

12. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tipprovdi strumenti ta' appoġġ finanzjarju għal 
investimenti industrijali kummerċjali u prekummerċjali fil-bijoekonomija, pereżempju 
permezz tal-użu tal-Fondi Strutturali u l-fondi tal-Bank Ewropew tal-Investiment;

13. jappella għal azzjoni mmirata u konkreta sabiex jitnaqqsu l-kumplessità u t-tul tal-
proċeduri burokratiċi ta' awtorizzazzjoni li jikkumplikaw il-proċessi ta' żvilupp tal-
bijoraffineriji u li jistgħu jinkoraġġixxu t-trasferiment ta' teknoloġiji innovattivi u 
avvanzati barra l-UE;

14. japprova l-użu tal-formula tas-Sħubija Pubblika Privata (PPP) u, bit-tama li jingħelbu l-
problemi li ħarġu fl-applikazzjonijiet tal-passat tal-istess formula f'setturi oħra, jitlob lill-
Kummissjoni Ewropea talloka riżorsi adegwati biex jiffinanzjaw l-iżvilupp u t-tkabbir ta' 
dawn is-sħubiji, fit-twemmin li dan huwa mezz ewlieni li jippermetti l-ħolqien ta' ktajjen 
ta' valur ġodda, biex jissaħħu l-ktajjen eżistenti u biex jiffaċilitaw l-investiment 
f'teknoloġiji u f'impjanti prototipi li jistgħu jittraduċu fis-swieq ir-riżultati tar-riċerka; 

15. jaqbel mal-ħtieġa ta' approċċ f'diversi livelli, u jappella li tingħata attenzjoni dejjem akbar 
lid-dimensjoni reġjonali u lokali tal-bijoekonomija; jilqa' l-ħolqien ta' pjattaformi fuq l-
bijoekonomija fil-livell reġjonali, nazzjonali u Ewropew li se jkunu jistgħu jkejlu l-
progressi mwettqa fil-qasam u jippermettu li jseħħ skambju ta' għarfien u tal-aħjar 
prattiki, bil-għan li l-iżvilupp tal-bijoekonomija jseħħ b'mod ugwali fl-UE kollha; barra 
minn hekk jistieden lill-Kummissjoni tinvolvi wkoll esperti fil-qasam u fid-dixxiplini 
kollha interessati kif ukoll rappreżentanti tal-konsumaturi u taċ-ċittadini;

It-tisħiħ tas-swieq u tal-kompetittività

16. jitlob li l-istrumenti kollha finanzjarji disponibbli jintużaw bil-għan li jippermettu li r-
riżultati tar-riċerka jiġu tradotti f'impatt konkret fuq is-suq; jappella wkoll għal appoġġ 
xieraq għal dawk kollha (SMEs, operaturi, intrapriżi) li biħsiebhom ipoġġu fil-prattika r-
riżultati ta' din ir-riċerka;  

17. Iqis li hemm numru ta' għodod eċċellenti (akkwist pubbliku, inċentivi fiskali, sistemi ta' 
ċertifikazzjoni u ta' tikkettjar speċifiċi) li jistgħu joħolqu suq b'saħħtu għall-prodotti 
b'bażi bijoloġika u jittama li r-riformi tal-liġi attwali jmorru f'din id-direzzjoni;

18. huwa tal-fehma li huwa essenzjali li l-konsumaturi jiġu involuti u mgħarrfa dwar l-għażla 
ta' prodotti u servizzi b'bażi bijoloġika; jittama, f'dan ir-rigward, li jkun hemm 
standardizzazzjoni ta' din il-produzzjoni fl-UE, u li din titqies bħala strument li 
jippromwovi suq Ewropew vantaġġuż ta' dawn il-prodotti; 
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19. Huwa tal-fehma li s-sinerġija bejn il-produtturi lokali ta' materja prima agrikola u l-
bijoraffineriji tista' tikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-kompetittività u għaż-żieda fil-
profitabbiltà ta' reġjuni b'vokazzjoni rurali; jittama, għal dan il-għan, li jiġi żgurat li jkun 
hemm approċċ li jqis is-segmenti differenti tal-hekk imsejħa "piramida tal-bijomassa" u li 
jsaħħaħ l-ogħla livelli tagħha biex b'hekk iwassal għal użu f'kaskata ta' din ir-riżorsa 
prezzjuża; 

20. jittama li l-proċessi bijoloġiċi u bijoteknoloġiċi żviluppati jistgħu jiġu użati f'riżorsi 
rinnovabbli b'bażi bijoloġika mill-iskart u minn uċuħ tar-raba' mhux tal-ikel, u wkoll 
bħala komponenti ta' negozji agrikoli eżistenti; 

21. Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi azzjonijiet biex iżżid id-disponibilità tal-
bijomassa għal skopijiet industrijali, u tevita li l-inċentivi għat-trasformazzjoni tal-
bijomassa f'enerġija joħolqu distorsjonijiet fis-suq u jnaqqsu d-disponibbiltà tagħhom 
għall-produtturi; 

22. iqis li, skont l-istrateġija definita mill-politika l-ġdida industrijali Ewropea, il-
bijoekonomija tista' tagħti kontribut importanti kontra l-proċess ta' deindustrijalizzazzjoni 
li llum qed jolqot lill-Ewropa, u tgħin biex treġġgħu lura permezz ta' strateġiji ġodda li 
jistimulaw is-suq u jniedu mill-ġdid il-kompetittività tas-sistema territorjali; 

23. Huwa tal-fehma li l-mudell tal-bijoekonomija żviluppat fi ħdan din l-istrateġija se jsolvi 
l-kwistjonijiet kritiċi kontinġenti u, fuq żmien itwal, jista' jagħti bidu għal mudelli ta' 
produzzjoni, konsum, żvilupp u stili ta' ħajja aktar sostenibbli u effettivi, billi jattiva mill-
ġdid il-proċess ta' tkabbir Ewropew bis-saħħa ta' sinteżi ġdida bejn l-ekonomija, l-
ambjent u l-kwalità soċjali;

24. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.
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MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI

Kuntest ġenerali

Fl-erbgħin sena li ġejjin, l-Ewropa se jkollha tħabbat wiċċha ma' ħafna sfidi soċjali. Iż-żieda 
kontinwa fil-popolazzjoni dinjija, it-tkabbir drastiku fid-domanda għall-ikel u l-enerġija u l-
iskarsezza tar-riżorsi naturali mad-dinja kollha jeħtieġu li l-Ewropa tirrifletti dwar l-approċċ 
il-ġdid li għandha tieħu f'termini ta' produzzjoni u konsum, sabiex tindirizza dawn ir-rekwiżiti 
ġodda b'mod effiċjenti u sostenibbli. 

Il-bijoekonomija tirrappreżenta opportunità importanti biex tingħata risposta għal dawn l-
isfidi u tiggarantixxi mhux biss sostenibilità akbar iżda wkoll appoġġ għall-iżvilupp rurali, it-
tnaqqis potenzjali tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra, sostenibilità akbar taċ-ċirku 
produttiv u t-tixrid tal-innovazzjoni industrijali ma' tul il-katina tal-valur kollha.

L-istrateġija għall-bijoekonomija tista' tkun is-soluzzjoni għad-dipendenza fuq il-fjuwils 
fossili u t-triq lejn tkabbir intelliġenti. B'ħarsa lejn il-ġejjieni, tista' tkun ukoll ir-risposta għas-
sigurtà tal-ikel, għat-tkabbir ekonomiku u għal żieda fil-livelli ta' impjieg.

Il-pożizzjoni tar-Rapporteur

Ir-rapporteur jilqa' l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar bijoekonomija għall-Ewropa u l-
pjan ta' azzjoni għall-implimentazzjoni tal-istrateġija li tinsab fiha, maqsuma fi tliet partijiet 
kumplimentari: il-promozzjoni tar-riċerka, l-innovazzjoni u l-ħiliet, sinerġija akbar bejn il-
politiki differenti u t-tisħiħ tas-swieq u tal-kompetittività.

Għar-rapporteur, l-appoġġ għal dan is-settur huwa investiment għall-ġejjieni, u l-Ewropa tista' 
u għandu jkollha rwol ewlieni fil-kisba dan l-objettiv. Biex dan iseħħ, jeħtieġ li l-Ewropa 
toħloq il-bażi għal ambjent regolatorju ċar u stabbli u tiżgura l-armonizzazzjoni tal-politiki 
dwar l-agrikoltura, l-industrija, l-ambjent u l-innovazzjoni, li lkoll huma involuti fl-oqsma tal-
bijoekonomija. Ir-rapporteur jaqbel mal-ħtieġa li jitħeġġeġ approċċ interdixxiplinari u 
intersettorjali u, fl-istess ħin, jiġi żgurat li jkun hemm skambju ta' għarfien fuq livell reġjonali, 
nazzjonali u Ewropew biex jitħeġġeġ l-iżvilupp uniformi tal-bijoekonomija fl-UE kollha.

Ir-rapporteur jemmen li jeħtieġ li jiġu ggarantiti u żviluppati programmi ta' riċerka u 
innovazzjoni li jkunu kkoordinati u koerenti, li jiġu pprovduti għodod li jappoġġjaw l-
investimenti industrijali, li jiġu mobilitati riżorsi finanzjarji u jiġi żgurat li r-riżultati miksuba 
jkollhom l-akbar impatt fuq is-soċjetà u fis-suq. L-infrastruttura teknoloġika, l-eċċellenza 
xjentifika, l-impjanti u l-bijoindustriji kollha jistgħu verament jikkontribwixxu sabiex l-
Ewropa twettaq passi kbar 'il quddiem f'termini ta' innovazzjoni u kompetittività u biex isaħħu 
r-rwol internazzjonali Ewropew.

F'dan il-kuntest, anki l-forom ġodda ta' sħubija li jistgħu jinvolvu l-kontribut konġunt tal-
entitajiet pubbliċi u privati jistgħu jikkontribwixxu ħafna għall-iżvilupp ta' din l-istrateġija. Il-
ħolqien ta' sħubija pubblika-privata dedikata għall-bijoindustriji jista' fil-fatt ikun ta' appoġġ 
għal proġetti ġodda, jippermetti l-iżvilupp ta' prodotti ġodda u jiżgura li dawn effettivament 
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jitqiegħdu fis-suq, u jillimita r-riskju li kundizzjonijiet aktar favorevoli barra l-UE jħeġġu l-
migrazzjoni tal-eċċellenza u ta' proġetti innovattivi barra mill-Ewropa.

Għal dawn ir-raġunijiet kollha, ir-rapporteur jemmen li sforzi dejjem akbar għandhom jiġu 
diretti biex jappoġġjaw il-progress ulterjuri f'din id-direzzjoni, sabiex jinħolqu mudelli tal-
produzzjoni, konsum, żvilupp u stili ta' ħajja aktar sostenibbli u effettivi u – ukoll bis-saħħa ta' 
sinteżi ġdida bejn l-ekonomija, l-ambjent u l-kwalità soċjali – sabiex jiġi attivat mill-ġdid il-
proċess Ewropew ta' tkabbir u reindustrijalizzazzjoni.


