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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel szem előtt kell tartani, hogy a belső piacon a biogazdaság fontos ágazat, hiszen a 
fenntarthatóság, versenyképesség, és az energia-, valamint a nyersanyagimport-függőség 
csökkentése tekintetében járulékos előnyökkel jár;

1. úgy véli, hogy a koordináció hiánya korlátozza a biogazdasággal kapcsolatos szinergiák és 
a méretgazdaságosság kiaknázását az Unión belül; hangsúlyozza, hogy az Unió 
többletértéket teremthet a hálózatok és finanszírozási programokon keresztüli 
együttműködés ösztönzésével és megkönnyítésével; úgy véli azonban, hogy ez nem 
igényel felülről építkező megközelítést, hiszen a biogazdaság integrált megközelítés révén 
alakul ki minden – helyi, tagállami, valamint uniós – szinten;

2. üdvözli e tekintetben a Bizottság közelmúltbeli bejelentését, miszerint biogazdasági 
megfigyelőközpontot alakít ki e terület regionális, nemzeti és uniós szakpolitikáinak 
feltérképezése céljából, valamint azt, hogy szakértőket szólít fel, hogy kérvényezzék az 
európai biogazdasági fórumba való felvételüket;

3. úgy véli, hogy uniós szinten jobban ki kell alakítani a más politikai területekkel és 
programokkal – különösen a Horizont 2020 keretprogrammal és a közös agrárpolitikával –
való együttműködési és egymást kiegészítő lehetőségeket;

4. üdvözli a kutatás és az innováció közötti szakadék áthidalására irányuló szándékot a 
Horizont 2020 programon belül, valamint az interdiszciplináris kutatást és közös 
programokat gátló korlátok csökkentésére irányuló szándékot, tekintettel a biogazdasági 
végtermékek – úgymint az energia és az ipari termékek – sokféleségére;

5. úgy véli, hogy a bioenergia-források hosszabb távú sikerességéhez szükség van arra, hogy 
azok rendes piaci feltételek mellett mind az ár, mind a szolgáltatás minősége tekintetében 
versenyképesek legyenek; üdvözli az uniós bioüzemanyag-szabályozás folyamatban lévő 
felülvizsgálatát annak érdekében, hogy biztosítsák a földhasználat közvetett 
megváltozásához kapcsolódó üvegházhatású gázok figyelembevételét a célértékek 
meghatározásakor és kiszámításakor;

6. felszólítja az iparágat, hogy ösztönözze a biogazdaság fejlesztését az Európai Unióban, 
következésképpen fokozottabban vállalkozásbarát környezet kialakítására szólít fel olyan 
intézkedések formájában, mint a piacra jutás meggyorsítása, a kutatási és innovációs 
szakpolitikák összehangolása az egyes ágazatok igényeivel, a kockázati finanszírozáshoz 
való hozzáférés megkönnyítése, különösen a kkv-k számára, valamint a vállalkozói 
szellem ösztönzése az ágazaton belül; 

7. úgy véli, az államháztartás szerepet játszik a tőke magánszektorból történő bevonásában, a 
biotechnikai ágazaton belüli kereskedelem támogatása érdekében.


