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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że należy pamiętać, iż biogospodarka stanowi ważny sektor rynku 
wewnętrznego oferujący dodatkowe korzyści w zakresie zrównoważonego wzrostu, 
konkurencyjności i ograniczania uzależnienia od importu pod względem zarówno energii, 
jak i surowców naturalnych;

1. uważa, że brak koordynacji ograniczył wykorzystywanie synergii i ekonomii skali 
w odniesieniu do biogospodarki w Unii; podkreśla, że Unia może stworzyć wartość 
dodaną przez zachęcanie do współpracy i ułatwianie jej za pośrednictwem sieci 
i programów finansowania; uważa jednak, że nie wymaga to podejścia odgórnego, 
ponieważ biogospodarka będzie się rozwijać w drodze zintegrowanego podejścia na 
wszystkich szczeblach – szczeblach lokalnych, szczeblu państw członkowskich i Unii;

2. w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje niedawną zapowiedź Komisji 
o uruchomieniu obserwatorium biogospodarki w celu rozpoznania regionalnej, krajowej 
i unijnej polityki w tym obszarze, a także jej apel do ekspertów, by składali podania 
o przystąpienie do europejskiego panelu biogospodarczego;

3. uważa, że na szczeblu Unii trzeba rozwijać większą synergię i komplementarność 
z innymi obszarami polityki i programami, zwłaszcza z programem „Horyzont 2020” 
i WPR;

4. z zadowoleniem przyjmuje zawarty w programie „Horyzont 2020” zamiar wypełnienia 
luki między badaniami a innowacyjnością, a także zmniejszenia barier utrudniających 
badania interdyscyplinarne i wspólne programy, zważywszy na szeroki wachlarz 
produktów końcowych biogospodarki, tj. produktów energetycznych i przemysłowych;

5. uważa, że aby odnieść sukces w perspektywie długoterminowej, źródła bioenergii muszą 
być w stanie konkurować pod względem ceny i jakości w normalnych warunkach 
rynkowych; z zadowoleniem przyjmuje trwający przegląd prawa Unii w zakresie biopaliw 
mający na celu dopilnowanie, aby podczas ustalania celów i wyliczania docelowych 
poziomów uwzględnione zostały emisje gazów cieplarnianych związane z pośrednią 
zmianą użytkowania gruntów;

6. apeluje do przemysłu o pobudzanie rozwoju biogospodarki w Unii i w związku z tym 
postuluje stworzenie środowiska bardziej sprzyjającego działalności gospodarczej 
w drodze takich środków jak skrócenie czasu wprowadzania do obrotu, dostosowanie 
polityki badań i innowacji do potrzeb określonych sektorów, poprawienie dostępu do 
finansowania ryzyka, zwłaszcza dla MŚP, oraz wspieranie przedsiębiorczości w tym 
sektorze; 

7. uważa, że finansowanie publiczne powinno przyczyniać się do pozyskiwania kapitału 
z sektora prywatnego w celu wspierania komercjalizacji w sektorze biotechnologii.
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