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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je ponovno treba poudariti, da je biogospodarstvo pomemben sektor na notranjem 
trgu, saj nudi dodatne koristi za okoljsko trajnost, konkurenčnost in manjšo odvisnost od 
uvoza energije in surovin;

1. meni, da je zaradi pomanjkljive usklajenosti omejeno izkoriščanje sinergij in ekonomije 
obsega v zvezi z biogospodarstvom v Uniji; poudarja, da lahko Unija s spodbujanjem in 
omogočanjem sodelovanja prek mrež in programov financiranja ustvarja dodano vrednost; 
vendar meni, da za to ni potreben pristop od zgoraj navzdol, saj se bo biogospodarstvo 
razvilo s celostnim pristopom na vseh ravneh, in sicer na lokalni ravni ter ravni držav 
članic in Unije;

2. zato pozdravlja nedavno sporočilo Komisije o zagonu biogospodarskega observatorija za 
opredelitev regionalnih in nacionalnih politik ter politik EU na tem področju, kot tudi njen 
poziv strokovnjakom, naj se prijavijo za sodelovanje z evropskim odborom za 
biogospodarstvo;

3. meni, da bi bilo treba na ravni Unije izboljšati sinergije in komplementarnost z drugimi 
področji politik in programi, zlasti z Obzorjem 2020 in skupno kmetijsko politiko;

4. pozdravlja namero o premostitvi razkoraka med raziskavami in inovacijami znotraj 
Obzorja 2020 in odpravi ovir za interdisciplinarne raziskave in skupne programe, saj so 
končni proizvodi biogospodarstva – energija in industrijski proizvodi – raznovrstni;

5. meni, da so viri bioenergije lahko dolgoročno uspešni le, če konkurirajo s ceno in 
kakovostjo storitev v običajnih tržnih pogojih; pozdravlja sedanji pregled zakonodaje 
Unije o biogorivih, da bi zagotovili, da se pri oblikovanju in izračunu ciljev upoštevajo 
emisije toplogrednih plinov, povezane s posrednimi spremembami rabe zemljišč;

6. poziva industrijo, naj poganja razvoj biogospodarstva v Uniji, in zato poziva k 
vzpostavitvi podjetjem prijaznega okolja z ukrepi, ki bodo zmanjšali čas, potreben za 
vstop izdelka na trg, uskladili politike raziskav in inovacij s potrebami točno določenih 
sektorjev, izboljšali dostop do tveganega kapitala, zlasti za mala in srednje velika podjetja, 
in spodbujali podjetništvo v tem sektorju; 

7. meni, da lahko javne finance pomagajo pri pridobivanju finančnega vzvoda iz zasebnega 
sektorja za trženje na področju biotehnologije.


