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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 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:

A. billi għandu jitfakkar li l-bijoekonomija hija settur importanti fis-suq intern li joffri 
benefiċċji addizzjonali rigward is-sostenibilità, il-kompetittività u t-tnaqqis tad-
dipendenza fuq l-importazzjoni ta' kemm l-enerġija kif ukoll il-materja prima;

1. Jemmen li nuqqas ta' koordinazzjoni llimitat l-isfruttament ta' sinerġiji u ekonomiji ta' 
skala rigward il-bijoekonomija fl-Unjoni; jenfasizza li l-Unjoni tista' żżid il-valur billi 
tħeġġeġ u tiffaċilita l-kooperazzjoni permezz ta' netwerks u programmi ta' finanzjament; 
iqis, madankollu, li dan ma jeħtieġx approċċ minn fuq għal isfel peress li l-bijoekonomija 
se tiżviluppa permezz ta' approċċ integrat fil-livelli kollha, dawk lokali, tal-Istati Membri 
u tal-Unjoni;

2. Jilqa', f'dan ir-rigward, it-tħabbira riċenti tal-Kummissjoni dwar it-tnedija ta' osservatorju 
tal-bijoekonomija biex ifassal politiki reġjonali, nazzjonali u tal-UE f'dan il-qasam, kif 
ukoll is-sejħa tagħha għall-esperti biex japplikaw ħalli jissieħbu mal-Panel Ewropew tal-
Bijoekonomija;

3. Jemmen li fil-livell tal-Unjoni jeħtieġu jiġu żviluppati sinerġiji u komplimentarjetajiet ma' 
oqsma politiċi u programmi oħra, partikolarment l-Orizzont 2020 u l-PAK;

4. Jilqa' l-intenzjoni li jitnaqqas id-distakk bejn ir-riċerka u l-innovazzjoni fl-Orizzont 2020 u 
wkoll li jitnaqqsu l-ostakli għar-riċerka interdixxiplinarja u l-programmi konġunti, 
minħabba l-firxa wiesgħa ta' prodotti finali fil-bijoekonomija, jiġifieri l-prodotti tal-
enerġija u industrijali;

5. Iqis li sabiex is-sorsi tal-bijoenerġija jkunu ta' suċċess f'perjodu itwal ta' żmien jeħtieġ li 
jkunu jistgħu jikkompetu rigward kemm il-prezz kif ukoll il-kwalità taħt kundizzjonijiet 
tas-suq normali; jilqa' r-reviżjoni kontinwa tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-bijofjuwil 
sabiex jiġi żgurat li jitqiesu l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra assoċjati mat-
Tibdil Indirett fl-Użu tal-Art (ILUC) meta jiġu stabbiliti u kkalkulati l-miri;

6. Jistieden lill-industrija tmexxi l-iżvilupp tal-bijoekonomija fl-Unjoni, u għalhekk jitlob li 
jinħoloq ambjent li jkun aktar favur l-impriżi, permezz ta' miżuri bħat-tnaqqis taż-żmien 
għall-kummerċjalizzazzjoni, l-allinjament tal-politiki tar-riċerka u l-innovazzjoni mal-
ħtiġijiet ta' setturi speċifiċi, it-titjib tal-aċċess għall-finanzjament ta' riskju, speċjalment 
għall-SMEs, u l-inkoraġġiment tal-intraprenditorija fis-settur; 

7. Jemmen li l-finanzjament pubbliku għandu rwol li jattira l-kapital mis-settur privat biex 
jappoġġa l-kummerċjalizzazzjoni fis-settur tal-bijoteknoloġija.


