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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 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:

1. Isostni li l-bijoekonomija hija element importanti għal tkabbir aħdar intelliġenti fl-Ewropa 
u jenfasizza li l-politika tal-iżvilupp reġjonali għandha rwol ċentrali fl-implimentazzjoni 
tal-istrateġija Ewropa 2020; jirrimarka li l-politika tal-iżvilupp reġjonali issa hija mezz 
aktar b'saħħtu minn qatt qabel biex tappoġġja t-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
minħabba l-konċentrazzjoni tematika b'saħħitha tagħha;  jinnota li, mill-ħdax-il objettiv ta' 
politika reġjonali, seba' għandhom x'jaqsmu direttament jew indirettament mal-
bijoekonomija; jirrimarka li l-bijoekonomija qed ikollha impatt sinifikanti fuq ir-reġjuni u 
qed tippromwovi t-tkabbir ekonomiku u toħloq l-impjiegi;  

2. Isostni li, fl-istrateġija u l-politika tal-bijoekonomija u fir-regolamenti u inċentivi li 
għandhom x'jaqsmu mal-bijoekonomija, il-linji gwida u l-grad ta' konċentrazzjoni jeħtieġ 
li jkunu aktar ċari; jirrimarka li l-koordinazzjoni fost il-fondi individwali (Fondi 
Strutturali, PAK u Orizzont) jeħtieġ li titjieb, filwaqt li jinfetħu possibilitajiet għall-
finanzjament trasversali; jirrimarka wkoll li t-tranżizzjoni lejn bijoekonomija hija proċess 
twil li jeħtieġ perseveranza leġiżlattiva u strateġiji u investiment li jkopru medda twila ta' 
żmien;

3. Jirrimarka li l-ekonomiji reġjonali għandhom rwol ċentrali fil-kisba ta' tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv; isostni li r-reġjuni infushom għandhom l-għarfien u l-kompetenza 
meħtieġa biex jimmobilizzaw atturi skont il-karatteristiċi speċifiċi tagħhom; itenni li huwa 
ferm importanti li jiġu integrati l-pjanijiet ta' innovazzjoni u sostenibilità fil-livell 
reġjonali, nazzjonali u Ewropew; iħeġġeġ lir-reġjuni jiżviluppaw strateġiji reġjonali u 
nazzjonali b'saħħithom u strateġiji ta' riċerka u innovazzjoni maħsuba għall-
ispeċjalizzazzjoni intelliġenti; jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni li tistabbilixxi skemi 
ta' sħubija pubblika-privata għas-settur tal-bijoekonomija; 

4. Jiġbed l-attenzjoni għall-importanza li jissaħħu l-inizjattivi lokali u reġjonali billi jiġu 
implimentati strateġiji tal-bijoekonomija f'kull livell ta' kooperazzjoni; jirrimarka li l-
approċċi minn isfel għal fuq u dawk ibbażati fuq in-negozju huma essenzjali sabiex jiġi 
sfruttat il-potenzjal tar-reġjuni kollha; jenfasizza r-rwol kruċjali tal-intrapriżi żgħar u ta' 
daqs medju fil-bijoekonomija u jsostni li huwa ferm importanti li l-SMEs jingħataw 
opportunitajiet ta' finanzjament;

5. Isostni li l-bijoekonomija se tkun strumentali biex tissaħħaħ l-effiċjenza tar-riżorsi u 
titnaqqas id-dipendenza fuq materja prima u enerġija impurtati u fuq riżorsi naturali mhux 
rinnovabbli; jiġbed l-attenzjoni għall-importanza tas-settur tal-foresti u industriji oħrajn 
ibbażati fuq il-bijoloġija u jsostni li r-riżorsi naturali rinnovabbli u l-materja prima newtri 
mill-karbonju, bħall-injam u l-fibra tal-injam, jistgħu jissostitwixxu l-materja prima fossila 
mhux rinnovabbli; jirrimarka li l-industrija tal-bijoekonomija tipproduċi ħafna prodotti ta' 
valur miżjud għoli, pereżempju kimiċi, mediċini, plastiks, u materja prima innovattiva 
oħra; 
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6. Jenfasizza li l-bijoekonomija teħtieġ għarfien tal-ogħla livell u forza tax-xogħol 
kompetenti; isostni li jeħtieġ li jiġi żgurat li jkun hemm taħriġ professjonali u edukazzjoni 
għolja fir-reġjuni, filwaqt li jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi tagħhom; jirrimarka li s-
sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ fuq firxa wiesgħa fir-reġjuni jistimulaw ukoll l-
espansjoni tan-negozju; isostni li standard għoli ta' għarfien fis-settur tal-bijoekonomija 
jikkostitwixxi riżorsa għall-Ewropa meta tikkompeti fuq livell globali; 

7. Iqis li huwa importanti li wieħed jinvesti fil-ktajjen tal-provvista tal-bijoekonomija, sabiex 
ikun hemm garanzija tad-disponibilità tal-materja prima; isostni li l-istrateġiji tal-
bijoekonomija għandhom jinkuraġġixxu mhux biss l-użu aktar effiċjenti tal-iskart tad-djar 
u muniċipali, iżda wkoll l-irkupru tal-flussi u l-fdalijiet tal-prodotti sekondarji agrikoli u 
tal-forestrija; jappella biex il-leġiżlazzjoni futura tipprovdi kull forma ta' appoġġ għall-użu 
sostenibbli tar-riżorsi tal-bijoekonomija u l-esplojtazzjoni tal-materja prima u sabiex il-
politika tkun ibbażata, f'kull rigward, fuq approċċ flessibbli fit-tul, biex b'hekk jiżgura li l-
kumpaniji jkollhom il-kuraġġ li jinvestu; 

8. Jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa ta' objettivi speċifiċi biex jiżdied il-proporzjon ta' riżorsi 
naturali rinnovabbli użati fil-produzzjoni u l-konsum ta' prodotti; jistieden lill-
Kummissjoni tipproponi miżuri prattiċi ta' ambitu reġjonali komprensiv biex tippromwovi 
l-produzzjoni u l-konsum ta' prodotti tal-bijoekonomija.


