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Pozměňovací návrh 1
Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že do roku 2050 
světová populace vzroste ze 7 miliard na 9 
miliard, což s sebou ponese 70% zvýšení 
poptávky po potravinách;

A. vzhledem k tomu, že do roku 2050 
světová populace vzroste ze 7 miliard na 9 
miliard, což s sebou ponese 70% zvýšení 
poptávky po potravinách a silný tlak na 
zásoby vody;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Satu Hassi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že do roku 2050 
světová populace vzroste ze 7 miliard na 9 
miliard, což s sebou ponese 70% zvýšení 
poptávky po potravinách;

A. vzhledem k tomu, že podle odhadů do 
roku 2050 světová populace vzroste ze 7 
miliard na 9 miliard, což s sebou ponese 
předpokládané 70% zvýšení poptávky po 
potravinách;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A -a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že současná 
hospodářská a finanční krize ukazuje, že 
Evropa naléhavě potřebuje nové zdroje 
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udržitelného hospodářského růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že celosvětový 
nedostatek přírodních zdrojů, zvýšení tlaku 
na obnovitelné suroviny a celosvětové 
dopady změny klimatu nás nutí 
k účinnému využívání zdrojů;

B. vzhledem k tomu, že celosvětový 
nedostatek přírodních zdrojů, zvýšení tlaku 
na obnovitelné suroviny a neudržitelné 
modely spotřeby a celosvětové dopady 
změny klimatu nás nutí ke spravedlivému 
a účinnému využívání zdrojů; vzhledem k 
tomu, že priorita musí být přiznána také 
pochopení systémového stresu a ztráty 
biologické rozmanitosti, které jsou 
důsledkem systémů agroindustriálních 
monokultur;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Satu Hassi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že celosvětový 
nedostatek přírodních zdrojů, zvýšení tlaku 
na obnovitelné suroviny a celosvětové 
dopady změny klimatu nás nutí 
k účinnému využívání zdrojů;

B. vzhledem k tomu, že celosvětový 
nedostatek přírodních zdrojů, zvýšení tlaku 
na obnovitelné suroviny a celosvětové 
dopady změny klimatu nás nutí 
k účinnému využívání zdrojů v rámci 
spravedlivých mezí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Satu Hassi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že ve většině 
případů jsou půda a mořské zdroje již 
nyní využívány příliš intenzivně, pokud 
jde o zemědělskou činnost, rybolov a 
lesnickou činnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že inovační a 
efektivní přístup zaručí nejen větší 
udržitelnost, ale i podporu rozvoje 
venkova, možné snížení emisí 
skleníkových plynů a větší udržitelnost
výrobního cyklu, jakož i rozšíření inovací 
v průmyslu do všech článků hodnotového 
řetězce;

C. vzhledem k tomu, že inovační a 
efektivní přístup může přispět nejen k větší 
udržitelnosti, ale i podpoře rozvoje 
venkova, možnému snížení emisí 
skleníkových plynů a větší udržitelnosti
výrobního cyklu, jakož i rozšíření inovací 
v průmyslu do všech článků hodnotového 
řetězce; dalším příspěvkem bude rovněž 
umožnění modelů spotřeby, přesun a nové 
propojení modelů výroby a spotřeby 
způsoby, jež sníží vnější závislost na 
zdrojích;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Satu Hassi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C



PE508.065v01-00 6/49 AM\931696CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že inovační a 
efektivní přístup zaručí nejen větší 
udržitelnost, ale i podporu rozvoje 
venkova, možné snížení emisí 
skleníkových plynů a větší udržitelnost 
výrobního cyklu, jakož i rozšíření inovací 
v průmyslu do všech článků hodnotového 
řetězce;

C. vzhledem k tomu, že inovační a 
efektivní přístup s náležitými zárukami 
zajistí nejen větší udržitelnost, ale 
i podporu rozvoje venkova, možné snížení 
emisí skleníkových plynů a větší 
udržitelnost výrobního cyklu, jakož i 
rozšíření inovací v průmyslu do všech 
článků hodnotového řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že inovační a 
efektivní přístup zaručí nejen větší 
udržitelnost, ale i podporu rozvoje 
venkova, možné snížení emisí 
skleníkových plynů a větší udržitelnost 
výrobního cyklu, jakož i rozšíření inovací 
v průmyslu do všech článků hodnotového 
řetězce;

C. vzhledem k tomu, že dlouhodobý, 
inovační a efektivní přístup zaručí nejen 
větší udržitelnost, ale i podporu rozvoje 
venkova a regionálního rozvoje, možné 
snížení emisí skleníkových plynů a větší 
udržitelnost výrobního cyklu, jakož i 
rozšíření inovací v průmyslu do všech 
článků hodnotového řetězce;

Or. fi

Pozměňovací návrh 10
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že inovační a 
efektivní přístup zaručí nejen větší 
udržitelnost, ale i podporu rozvoje 

C. vzhledem k tomu, že inovační a 
efektivní přístup zaručí nejen větší 
udržitelnost, ale i podporu rozvoje venkova
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venkova, možné snížení emisí 
skleníkových plynů a větší udržitelnost 
výrobního cyklu, jakož i rozšíření inovací 
v průmyslu do všech článků hodnotového 
řetězce;

a často malých a středních podniků, 
možné snížení emisí skleníkových plynů a 
větší udržitelnost výrobního cyklu, jakož i 
rozšíření inovací v průmyslu do všech 
článků hodnotového řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že přechod 
k udržitelnému hospodářství umožní
upevnit konkurenceschopnost evropského 
průmyslu, zvýšit hospodářský růst, a 
umožnit tak podstatný nárůst 
zaměstnanosti v Evropě;

D. vzhledem k tomu, že přechod 
k udržitelnému hospodářství může upevnit 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu, zvýšit hospodářský růst, a 
umožnit tak podstatný nárůst 
zaměstnanosti v Evropě; vzhledem k tomu, 
že důraz na biohospodářství, 
biotechnologii založenou na genetické 
modifikaci (GM) a produkce biomasy 
mohou vést k reindustrializaci a 
centralizaci zemědělsko-potravinářské 
výroby, která je výhodnější pro velké 
podniky a nutí malé výrobce využívající 
okrajové a tradiční biotechnologie k 
odchodu z trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Julie Girling

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že přechod 
k udržitelnému hospodářství umožní 

D. vzhledem k tomu, že přechod 
k udržitelnému hospodářství umožní 
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upevnit konkurenceschopnost evropského 
průmyslu, zvýšit hospodářský růst, a 
umožnit tak podstatný nárůst 
zaměstnanosti v Evropě;

upevnit konkurenceschopnost evropského 
průmyslu a zemědělského odvětví, zvýšit 
hospodářský růst, a umožnit tak podstatný 
nárůst zaměstnanosti v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Satu Hassi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že přechod 
k udržitelnému hospodářství umožní 
upevnit konkurenceschopnost evropského 
průmyslu, zvýšit hospodářský růst, a 
umožnit tak podstatný nárůst 
zaměstnanosti v Evropě;

D. vzhledem k tomu, že přechod 
k udržitelnému hospodářství umožní 
upevnit konkurenceschopnost evropského 
průmyslu, zvýšit udržitelnou 
hospodářskou činnost, a umožnit tak 
podstatný nárůst zaměstnanosti v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k očekávání, že 
biohospodářství povede ke zlepšení zdraví 
a pomůže zachovat biologickou 
rozmanitost; 

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že úspěšné 
biohospodářství pro Evropu závisí na 
dostupnosti udržitelně řízených a zdrojově 
zajištěných vstupních surovin (ze 
zemědělství, lesnictví a biologicky 
rozložitelného odpadu); 

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení Komise nazvané „Inovace 
pro udržitelný růst: biohospodářství pro 
Evropu“ a akční plán na provádění 
strategie biohospodářství, která je jeho 
součástí;

1. podporuje sdělení Komise nazvané 
„Inovace pro udržitelný růst: 
biohospodářství pro Evropu“ a akční plán 
na provádění strategie biohospodářství, 
která je jeho součástí;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod 1 – podbod 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

uznává společenské obavy, včetně těch, 
které jsou spojeny:
– s biotechnologiemi a chybějícími kritérii 
udržitelnosti,
– s bezpečností a udržitelností potravin 
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vyrobených mimo Evropu, avšak 
prodávaných v Evropě,
– se zaměřením na účinnější způsoby 
produkce biomasy a její přeměny na různé 
průmyslové produkty a možným 
podkopáním vyhlídek na udržitelné 
zemědělství v důsledku zpětného účinku 
vedoucího k podpoře intenzivnějších 
postupů využívání půdy a vyšším emisím 
skleníkových plynů v reakci na rostoucí 
globální trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. sdílí myšlenku, že přechod 
k biohospodářství je založen nejen na 
produkci zdrojů s menším dopadem na 
životní prostředí, ale i na jejich udržitelném 
využívání z ekologického, ekonomického a 
sociálního hlediska;

2. sdílí myšlenku, že přechod 
k biohospodářství je založen nejen na 
produkci zdrojů s menším dopadem na 
životní prostředí, ale i na jejich udržitelném 
využívání z ekologického, ekonomického a 
sociálního hlediska, a zároveň uznává, že 
samotné účinné využívání zdrojů nemůže 
zabránit masivnímu nárůstu poptávky po 
biomase, včetně prudkého zvyšování 
poptávky pro průmyslové účely, a že tento 
nárůst bude mít závažné dopady mimo 
jiné na globální emise oxidů dusíku a 
metanu, vzhledem k rostoucí poptávce po 
masu a biomase pro průmyslové a 
energetické účely;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Satu Hassi
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Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. sdílí myšlenku, že přechod 
k biohospodářství je založen nejen na 
produkci zdrojů s menším dopadem na 
životní prostředí, ale i na jejich udržitelném 
využívání z ekologického, ekonomického a 
sociálního hlediska;

2. sdílí myšlenku, že přechod 
k biohospodářství je založen nejen na 
produkci zdrojů s menším dopadem na 
životní prostředí, ale i na jejich udržitelném 
využívání z ekologického, ekonomického a 
sociálního hlediska, které udrží využívání 
biotických zdrojů v mezích obnovitelného 
ekosystému;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. sdílí myšlenku, že přechod 
k biohospodářství je založen nejen na 
produkci zdrojů s menším dopadem na 
životní prostředí, ale i na jejich udržitelném 
využívání z ekologického, ekonomického a 
sociálního hlediska;

2. sdílí myšlenku, že přechod 
k biohospodářství je založen nejen na 
produkci obnovitelných přírodních zdrojů 
s menším dopadem na životní prostředí, ale 
i na jejich udržitelném využívání 
z ekologického, ekonomického a 
sociálního hlediska;

Or. fi

Pozměňovací návrh 21
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. sdílí myšlenku, že přechod 
k biohospodářství je založen nejen na 

2. sdílí myšlenku, že přechod 
k inteligentnímu a udržitelnému 
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produkci zdrojů s menším dopadem na 
životní prostředí, ale i na jejich udržitelném 
využívání z ekologického, ekonomického a 
sociálního hlediska;

biohospodářství podporujícímu začlenění 
je založen nejen na produkci zdrojů 
s menším dopadem na životní prostředí, ale 
i na jejich udržitelném využívání 
z ekologického, ekonomického a 
sociálního hlediska;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod 2 – podbod 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

uznává obavy, že přechod k 
biohospodářství představuje riziko pro 
potravinovou soběstačnost, ochranu 
světových lesů a biologické rozmanitosti, 
respektování systémů místních znalostí a 
tradiční vlastnická práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že je nyní naléhavě nutné 
přijmout opatření na podporu inovací a 
investic do nových postupů a obchodních 
modelů a vytvářet pobídky, které pro 
hospodářství zajistí dlouhodobý přínos; 
poukazuje na klíčovou úlohu soukromého 
sektoru při zajišťování udržitelného 
hospodářského růstu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že biohospodářství může 
přispět k dosažení cílů strategie Evropa 
2020, konkrétně iniciativ Unie inovací a 
Evropa účinněji využívající zdroje;

3. domnívá se, že biohospodářství je 
podmínkou pro dosažení cílů strategie 
Evropa 2020, konkrétně iniciativ Unie 
inovací a Evropa účinněji využívající 
zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. podporuje návrh Komise na vytvoření 
pracovní skupiny a plánu 
biotechnologických odvětví, v němž bude 
zdůrazněno, že obnovitelné zdroje a 
biotechnologie prokazatelně přispívají k 
udržitelnému rozvoji;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. podporuje návrh Komise na vytvoření 4. podporuje návrh Komise na vytvoření 
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pracovní skupiny a plánu 
biotechnologických odvětví, v němž bude 
zdůrazněno, že obnovitelné zdroje a 
biotechnologie prokazatelně přispívají k 
udržitelnému rozvoji;

panelu pro biohospodářství a plánu 
biotechnologických odvětví, v němž bude 
zdůrazněno, že obnovitelné zdroje a 
biotechnologie prokazatelně přispívají k 
udržitelnému rozvoji;

Or. pl

Pozměňovací návrh 27
Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. podporuje návrh Komise na vytvoření 
pracovní skupiny a plánu 
biotechnologických odvětví, v němž bude
zdůrazněno, že obnovitelné zdroje a 
biotechnologie prokazatelně přispívají k 
udržitelnému rozvoji;

4. podporuje návrh Komise na vytvoření 
pracovní skupiny a plánu 
biotechnologických odvětví, v němž bude 
zdůrazněno, že obnovitelné zdroje a 
biotechnologie prokazatelně přispívají k 
udržitelnému rozvoji, se zaměřením na 
vytváření pracovních míst a účast 
subjektů zastupujících evropské odborové 
svazy a dalších úspěšných subjektů v 
oblasti zelených pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. podporuje návrh Komise na vytvoření 
pracovní skupiny a plánu 
biotechnologických odvětví, v němž bude 
zdůrazněno, že obnovitelné zdroje a 
biotechnologie prokazatelně přispívají k 
udržitelnému rozvoji;

4. podporuje návrh Komise na vytvoření 
pracovní skupiny a plánu 
biotechnologických odvětví, v němž bude 
zdůrazněno, že obnovitelné zdroje a 
biotechnologie prokazatelně přispívají k 
udržitelnému rozvoji, a na podporu 
regionů a subjektů odvětví k rozvoji 
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nových inovací pro odvětví 
biohospodářství;

Or. fi

Pozměňovací návrh 29
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
vnitrostátní a regionální akční plány v 
oblasti biohospodářství, a žádá Komisi, 
aby Evropskému parlamentu předkládala 
jednou za dva roky zprávu o zavádění 
biohospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Satu Hassi

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit, aby 
politiky v oblasti biohospodářství, včetně 
dotací, byly nastaveny tak, aby zajistily 
kaskádové využívání biologických zdrojů, 
jakož i opětovné využití a recyklaci; v této 
souvislosti vyjadřuje obavu, že dotace na 
používání biomateriálů pro energetické 
účely již ohrožují cíle v oblasti účinného 
využívání zdrojů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 31
Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že přechod 
k biohospodářství umožní, aby Evropa 
výrazně pokročila v oblasti inovací a 
konkurenceschopnosti, a posílí její úlohu 
na mezinárodní scéně;

5. domnívá se, že přechod 
k biohospodářství umožní, aby Evropa 
výrazně pokročila v oblasti inovací a 
konkurenceschopnosti, a posílí její úlohu 
na mezinárodní scéně, včetně jejího 
závazku vůči mezinárodním zásadám a 
normám v oblasti lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že přechod 
k biohospodářství umožní, aby Evropa 
výrazně pokročila v oblasti inovací a 
konkurenceschopnosti, a posílí její úlohu 
na mezinárodní scéně;

5. domnívá se, že přechod 
k biohospodářství umožní, aby Evropa 
výrazně pokročila v oblasti
nízkouhlíkového hospodářství, inovací a 
konkurenceschopnosti, a posílí její úlohu 
na mezinárodní scéně;

Or. fi

Pozměňovací návrh 33
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že přechod 5. zdůrazňuje, že EU má celosvětové vůdčí 
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k biohospodářství umožní, aby Evropa 
výrazně pokročila v oblasti inovací a 
konkurenceschopnosti, a posílí její úlohu 
na mezinárodní scéně;

postavení v různých biooborech a 
oblastech biotechnologií; domnívá se, že 
přechod k biohospodářství umožní, aby 
Evropa výrazně pokročila v oblasti inovací 
a konkurenceschopnosti, a posílí její úlohu 
na mezinárodní scéně;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod 5 – podbod 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

považuje za nezbytné, aby ještě před tím, 
než bude povolena výroba potravin 
využívající biotechnologii založenou na 
genetické modifikaci, byly dále zkoumány 
účinky této technologie;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Satu Hassi

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá k pečlivému posouzení dopadů 
nepřímého využívání půdy mimo EU, 
přechodu k biohospodářství a 
bioproduktům a závislosti na dovozu 
obecně; je nadále odhodlán k obraně práv 
místních společenství v rozvojových 
zemích, které jsou závažně postiženy 
rostoucí globální poptávkou po 
biologických zdrojích, zejména 
zranitelných osob, jako jsou osoby 
nevlastnící půdu, ženy a původní 
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obyvatelstvo;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že biohospodářství pro 
Evropu by nemělo pouze nahradit 
stávající hospodářství založené na 
fosilních palivech či opakovat stávající 
plýtvání a modely spotřeby, ale mělo by se 
vyvinout v účinnější a udržitelnější model 
zohledňující sociální a environmentální 
požadavky v celém hodnotovém řetězci 
založeném na biohospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Satu Hassi

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzdvihuje zejména potřebnost 
výzkumu udržitelných hranic biotických 
zdrojů a zároveň zohledňování funkcí 
ekosystému a přirozeného potravního 
řetězce i poptávky po potravinách;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Judith A. Merkies, Vittorio Prodi
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Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi, aby do diskusí 
týkajících se víceletého finančního rámce, 
a zejména programu Horizont 2020 
zahrnula návrhy zapojující 
biohospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. podporuje vytvoření systému založeného 
na trvalé výměně poznatků mezi 
výzkumnými ústavy, podniky, institucemi 
a univerzitami a stanovení legislativního 
rámce, který usnadní výzkum a jeho 
aplikace;

7. podporuje veškerá opatření usnadňující 
výměnu poznatků mezi výzkumnými 
ústavy, podniky, institucemi a univerzitami 
a podporující řešení, která usnadní 
výzkum a jeho aplikace;

Or. pl

Pozměňovací návrh 40
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. podporuje vytvoření systému založeného 
na trvalé výměně poznatků mezi 
výzkumnými ústavy, podniky, institucemi 
a univerzitami a stanovení legislativního 
rámce, který usnadní výzkum a jeho 

7. podporuje vytvoření panelu pro 
biohospodářství a observatoře pro 
biohospodářství s cílem zajistit průběžnou 
výměnu poznatků mezi výzkumnými 
ústavy, podniky, institucemi a univerzitami 
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aplikace; a stanovení legislativního rámce, který 
usnadní výzkum a jeho aplikace;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. podporuje vytvoření systému založeného 
na trvalé výměně poznatků mezi 
výzkumnými ústavy, podniky, institucemi 
a univerzitami a stanovení legislativního 
rámce, který usnadní výzkum a jeho 
aplikace;

7. podporuje vytvoření systému založeného 
na trvalé výměně poznatků mezi 
výzkumnými ústavy, zemědělskými 
družstvy, systémy zemědělských poznatků, 
podniky, institucemi a univerzitami a 
stanovení legislativního rámce, který 
usnadní výzkum a jeho aplikace;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. podporuje vytvoření systému založeného 
na trvalé výměně poznatků mezi 
výzkumnými ústavy, podniky, institucemi 
a univerzitami a stanovení legislativního 
rámce, který usnadní výzkum a jeho 
aplikace;

7. podporuje vytvoření systému založeného 
na trvalé výměně poznatků mezi 
výzkumnými ústavy, podniky, institucemi,
univerzitami a regionálními subjekty a 
stanovení legislativního rámce, který 
usnadní výzkum a jeho aplikace, a 
zdůrazňuje potřebnost obchodního využití 
dosažených inovací;

Or. fi
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Pozměňovací návrh 43
Satu Hassi

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. připomíná, že při využívání 
biotechnologií, zejména v oblastech 
týkajících se geneticky modifikovaných 
organismů a syntetické biologie, je 
důležité uplatňovat zásadu předběžné 
opatrnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že je nezbytné vytvořit 
informační a vzdělávací programy napříč 
jednotlivými disciplínami a sektory tak, 
aby výsledky tohoto výzkumu byly trvalé a 
daly se využít v praxi a aby evropští 
spotřebitelé byli lépe informováni;

8. domnívá se, že je nezbytné vytvořit 
informační a vzdělávací programy napříč 
jednotlivými disciplínami a sektory tak, 
aby výsledky tohoto výzkumu byly trvalé a 
daly se využít v praxi a aby se evropští 
spotřebitelé a aktivní občané kriticky 
zabývali programem biohospodářství, jeho 
dopady na modely udržitelné spotřeby a 
potenciálním dopadem na společenství 
mimo EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Julie Girling

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že je nezbytné vytvořit 
informační a vzdělávací programy napříč 
jednotlivými disciplínami a sektory tak, 
aby výsledky tohoto výzkumu byly trvalé a 
daly se využít v praxi a aby evropští 
spotřebitelé byli lépe informováni;

8. domnívá se, že je nezbytné vytvořit 
informační a vzdělávací programy napříč 
jednotlivými disciplínami a sektory tak, 
aby výsledky byly dostupnější pro 
zúčastněné strany, včetně spotřebitelů, což 
by umožnilo zvýšit jejich informovanost a 
zapojení;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Miroslav Ouzký

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá k odstranění stávajících 
překážek pro inovace v celém hodnotovém 
řetězci, zejména prostřednictvím rychlých 
a vědecky podložených evropských 
schvalovacích postupů pro 
biotechnologické produkty a mnohem 
rychlejšího přístupu na trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že biohospodářství 
vyžaduje prvotřídní znalosti a 
kvalifikovanou pracovní sílu; zdůrazňuje, 
že je nevyhnutelné, aby bylo v regionech 
poskytováno odborné a vyšší vzdělání a 
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zároveň aby byly zohledněny konkrétní 
charakteristiky těchto regionů; 
zdůrazňuje, že vzdělání a vzdělávací 
systémy se širokým zaměřením podporují i 
rozvoj podnikání v regionech;

Or. fi

Pozměňovací návrh 48
Satu Hassi

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá dotaci ve výši 4,5 miliard EUR, 
kterou navrhla Komise v rámcovém 
programu Horizont 2020, a doufá, že tuto 
dotaci budou moci využívat všechna 
odvětví a všechny nástroje 
biohospodářství;

9. vítá dotaci ve výši 4,5 miliard EUR, 
kterou navrhla Komise v rámcovém 
programu Horizont 2020, a doufá, že tuto 
dotaci budou moci využívat všechna 
odvětví a všechny nástroje 
biohospodářství, včetně výzkumu 
týkajícího se mezí ekosystému, opětovného 
využití a recyklace biomateriálů;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá dotaci ve výši 4,5 miliard EUR, 
kterou navrhla Komise v rámcovém 
programu Horizont 2020, a doufá, že tuto 
dotaci budou moci využívat všechna 
odvětví a všechny nástroje 
biohospodářství;

9. vítá dotaci ve výši 4,5 miliard EUR, 
kterou navrhla Komise v rámcovém 
programu Horizont 2020, a doufá, že tuto 
dotaci budou moci využívat všechna 
odvětví a všechny nástroje biohospodářství
a že bude moci být využita také pro další 
zdokonalování inovací;

Or. fi



PE508.065v01-00 24/49 AM\931696CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 50
Julie Girling

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že pro udržitelnou 
nabídku biomasy je zásadní koordinace 
výzkumu v celém hodnotovém řetězci 
biomasy;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je toho názoru, že biorafinerie jsou 
základním nástrojem pro znamenité 
postupy přeměny nevyužívaných podniků a 
revitalizace krizových oblastí 
prostřednictvím inovačních postupů a 
investic, a přeje si, aby tato úloha byla i 
nadále podporována;

10. je toho názoru, že zařízení pro výrobu 
biopaliv jsou základním nástrojem pro 
znamenité postupy přeměny 
nevyužívaných podniků a revitalizace 
krizových oblastí prostřednictvím 
inovačních postupů a investic, a přeje si, 
aby tato úloha byla i nadále podporována;

Or. pl

Pozměňovací návrh 52
Satu Hassi

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je toho názoru, že biorafinerie jsou 
základním nástrojem pro znamenité 
postupy přeměny nevyužívaných podniků a 

10. je toho názoru, že biorafinerie založené 
na místních udržitelných biomateriálech, 
které nevytlačují potraviny či jiné cennější 
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revitalizace krizových oblastí 
prostřednictvím inovačních postupů a 
investic, a přeje si, aby tato úloha byla i 
nadále podporována;

způsoby využití, jsou základním nástrojem 
pro znamenité postupy přeměny 
nevyužívaných podniků a revitalizace 
krizových oblastí prostřednictvím 
inovačních postupů a investic do cyklické 
ekonomiky, a přeje si, aby tato úloha byla i 
nadále podporována;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že pro úspěšný provoz 
biorafinerií v Evropě je zapotřebí 
dostatečného množství udržitelných 
surovin; zdůrazňuje, že si to vyžádá 
rovněž zlepšení skladovací a dopravní 
infrastruktury a vývoj nezbytné logistiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. zdůrazňuje, že v Evropě existuje jen 
omezené množství demonstračních 
projektů a že je zapotřebí více investic, aby 
si evropský průmysl udržel vůdčí 
postavení v odvětví biorafinerií; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby podporovaly 
pilotní a demonstrační činnosti týkající se 
šíření produktů a postupů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 55
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 10 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10c. vyzývá k vytvoření nového právního 
nástroje, který bude prosazovat účinnější 
využívání zdrojů biomasy na základě 
posouzení celkové dostupnosti, zavedení 
zásady kaskádového využití a podpůrných 
opatření a který zajistí, že celková 
množství biomasy používaná v jakémkoli 
odvětví budou omezena na to, co mohou 
ekosystémy udržitelně poskytnout;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. považuje za nezbytné zajistit 
mezioborový a integrovaný přístup 
k biohospodářství a požaduje harmonizaci 
různých evropských politik, které zasahují 
do různých odvětví tvořících společně 
biohospodářství (Horizont 2020, politika 
soudržnosti, společná zemědělská politika, 
směrnice o obnovitelné energii, rámcová 
směrnice o odpadech, směrnice o obalech, 
konkrétní opatření týkající se bioodpadu), a 
vytvoření jednotného a stabilního právního 
rámce na evropské a vnitrostátní úrovni;

11. považuje za nezbytné zajistit 
mezioborový a integrovaný přístup 
k biohospodářství a požaduje harmonizaci 
různých evropských politik a relevantních 
zásad – zejména zásady předběžné 
opatrnosti, vzhledem k riziku spojenému s 
biotechnologiemi (na pevnině i na moři) –
, které zasahují do různých odvětví 
tvořících společně biohospodářství 
(Horizont 2020, politika soudržnosti, 
společná zemědělská politika, směrnice o 
obnovitelné energii, rámcová směrnice o 
odpadech, směrnice o obalech, konkrétní 
opatření týkající se bioodpadu), a vytvoření 
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jednotného a stabilního právního rámce na 
evropské a vnitrostátní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. považuje za nezbytné zajistit 
mezioborový a integrovaný přístup 
k biohospodářství a požaduje harmonizaci 
různých evropských politik, které zasahují 
do různých odvětví tvořících společně 
biohospodářství (Horizont 2020, politika 
soudržnosti, společná zemědělská politika, 
směrnice o obnovitelné energii, rámcová 
směrnice o odpadech, směrnice o obalech, 
konkrétní opatření týkající se bioodpadu), a 
vytvoření jednotného a stabilního právního 
rámce na evropské a vnitrostátní úrovni;

11. považuje za nezbytné zajistit 
mezioborový a integrovaný přístup 
k biohospodářství a požaduje harmonizaci 
různých evropských politik, které zasahují 
do různých odvětví tvořících společně 
biohospodářství (Horizont 2020, politika 
soudržnosti, společná zemědělská politika, 
směrnice o obnovitelné energii, akční 
program Unie pro životní prostředí na 
období do roku 2020, rámcová směrnice o 
odpadech, směrnice o obalech, konkrétní 
opatření týkající se bioodpadu), a vytvoření 
jednotného, dlouhodobého a stabilního 
právního rámce na evropské a vnitrostátní 
úrovni;

Or. fi

Pozměňovací návrh 58
Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. považuje za nezbytné zajistit 
mezioborový a integrovaný přístup 
k biohospodářství a požaduje harmonizaci 
různých evropských politik, které zasahují 
do různých odvětví tvořících společně 

11. považuje za nezbytné zajistit 
mezioborový a integrovaný přístup 
k biohospodářství a požaduje harmonizaci 
různých evropských politik, které zasahují 
do různých odvětví tvořících společně 
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biohospodářství (Horizont 2020, politika 
soudržnosti, společná zemědělská politika, 
směrnice o obnovitelné energii, rámcová 
směrnice o odpadech, směrnice o obalech, 
konkrétní opatření týkající se bioodpadu), a 
vytvoření jednotného a stabilního právního 
rámce na evropské a vnitrostátní úrovni;

biohospodářství (Horizont 2020, politika 
soudržnosti, společná zemědělská politika, 
směrnice o obnovitelné energii, rámcová 
směrnice o vodě, rámcová směrnice o 
odpadech, směrnice o obalech, konkrétní 
opatření týkající se bioodpadu), a vytvoření 
jednotného a stabilního právního rámce 
zajišťujícího předvídatelnost pro 
zúčastněné strany na evropské a 
vnitrostátní úrovni; vyzývá, aby byly brzké 
legislativní změny omezeny na nezbytné 
minimum, zejména na změny podporující 
rozvoj biohospodářství, jako je reforma 
systému pro obchodování s povolenkami 
na emise skleníkových plynů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 59
Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. považuje za nezbytné zajistit 
mezioborový a integrovaný přístup 
k biohospodářství a požaduje harmonizaci 
různých evropských politik, které zasahují 
do různých odvětví tvořících společně 
biohospodářství (Horizont 2020, politika 
soudržnosti, společná zemědělská politika, 
směrnice o obnovitelné energii, rámcová 
směrnice o odpadech, směrnice o obalech, 
konkrétní opatření týkající se bioodpadu), a 
vytvoření jednotného a stabilního právního 
rámce na evropské a vnitrostátní úrovni;

11. považuje za nezbytné zajistit 
mezioborový a integrovaný přístup 
k biohospodářství a požaduje harmonizaci 
různých evropských politik, které zasahují 
do různých odvětví tvořících společně 
biohospodářství (účinné využívání zdrojů, 
Unie inovací, Iniciativa v oblasti surovin, 
Horizont 2020, politika soudržnosti, 
společná zemědělská politika, směrnice o 
obnovitelné energii, rámcová směrnice o 
odpadech, rámcová směrnice o vodě, 
akční program Unie pro životní prostředí 
na období do roku 2020, směrnice o 
obalech, konkrétní opatření týkající se 
bioodpadu), a vytvoření jednotného a 
stabilního právního rámce na evropské a 
vnitrostátní úrovni;

Or. en
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Pozměňovací návrh 60
Miroslav Ouzký

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Evropskou komisi, aby 
stanovila nástroje finanční podpory pro 
obchodní a předobchodní průmyslové 
investice do biohospodářství, například 
prostřednictvím strukturálních fondů a 
finančních prostředků Evropské investiční 
banky;

12. vyzývá Evropskou komisi, aby 
stanovila nástroje finanční podpory pro 
předobchodní průmyslové investice do 
biohospodářství, například prostřednictvím 
strukturálních fondů a finančních 
prostředků Evropské investiční banky;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Satu Hassi

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Evropskou komisi, aby 
stanovila nástroje finanční podpory pro 
obchodní a předobchodní průmyslové
investice do biohospodářství, například 
prostřednictvím strukturálních fondů a 
finančních prostředků Evropské investiční 
banky;

12. vyzývá Evropskou komisi, aby 
stanovila nástroje finanční podpory pro 
předobchodní investice do biohospodářství, 
například prostřednictvím strukturálních 
fondů a finančních prostředků Evropské 
investiční banky;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Evropskou komisi, aby 
stanovila nástroje finanční podpory pro 
obchodní a předobchodní průmyslové 
investice do biohospodářství, například 
prostřednictvím strukturálních fondů a 
finančních prostředků Evropské investiční 
banky;

12. vyzývá Evropskou komisi, aby 
stanovila nástroje finanční podpory pro 
obchodní a předobchodní průmyslové 
investice do biohospodářství, například 
prostřednictvím strukturálních fondů a 
finančních prostředků Evropské investiční 
banky; je si vědom toho, že je často obtížné 
inovace v oblasti biohospodářství 
obchodně využít a uvést je na trh;

Or. fi

Pozměňovací návrh 63
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Evropskou komisi, aby 
stanovila nástroje finanční podpory pro 
obchodní a předobchodní průmyslové 
investice do biohospodářství, například 
prostřednictvím strukturálních fondů a
finančních prostředků Evropské investiční 
banky;

12. vyzývá Evropskou komisi, aby 
inovativním společnostem, zejména 
malým a středním podnikům, umožnila 
najít finanční a jiné nástroje na podporu 
biohospodářství, například prostřednictvím 
inteligentní specializace regionálních 
a strukturálních fondů a nástrojů pro 
sdílení rizika Evropské investiční banky a 
prostřednictvím vytvoření jednotného 
kontaktního místa pro informace o 
veškerých iniciativách souvisejících s 
biohospodářstvím;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že zapotřebí posílit 
soudržnost mezi různými fondy EU pro 
výzkum a inovace, aby se dosáhlo co 
nejlepšího účinku;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Satu Hassi

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. požaduje cílené a konkrétní kroky za 
účelem zjednodušení a zkrácení 
schvalovacích administrativních řízení, 
která ztěžují rozvoj biorafinerií a která by 
mohla podporovat přesuny inovačních a 
pokrokových technologií mimo EU;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. požaduje cílené a konkrétní kroky za 
účelem zjednodušení a zkrácení 
schvalovacích administrativních řízení, 
která ztěžují rozvoj biorafinerií a která by 
mohla podporovat přesuny inovačních a 
pokrokových technologií mimo EU;

13. požaduje cílené a konkrétní kroky za 
účelem zjednodušení a zkrácení 
schvalovacích administrativních řízení, 
která ztěžují rozvoj biorafinerií a která by 
mohla podporovat přesuny inovačních a 
pokrokových technologií a jejich 
vlastnické odpovědnosti mimo EU;

Or. fi
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Pozměňovací návrh 67
Satu Hassi

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. sdílí zájem o využívání partnerství 
veřejného a soukromého sektoru (PPP), 
přeje si překonat problémy, které se 
v minulosti vyskytly při využívání tohoto 
schématu v jiných odvětvích, a vyzývá 
Evropskou komisi, aby vyčlenila 
odpovídající prostředky na financování 
rozvoje a růstu tohoto partnerství, neboť 
je přesvědčen, že se jedná o klíčový 
prostředek, který umožní vytvořit nové 
hodnotové řetězce, posílit řetězce stávající 
a usnadnit investice do ukázkových 
technologií a zařízení, která mohou uvést 
výsledky výzkumu na trh;

14. sdílí zájem o využívání partnerství 
veřejného a soukromého sektoru (PPP) pro 
projekty, jež podléhají řádnému posouzení 
dopadů v oblasti biohospodářství, a to i 
pokud jde o udržitelnost biotické základny 
zdrojů, a přeje si překonat problémy, které 
se v minulosti vyskytly při využívání 
tohoto schématu v jiných odvětvích; 

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. sdílí zájem o využívání partnerství 
veřejného a soukromého sektoru (PPP), 
přeje si překonat problémy, které se 
v minulosti vyskytly při využívání tohoto 
schématu v jiných odvětvích, a vyzývá 
Evropskou komisi, aby vyčlenila 
odpovídající prostředky na financování 
rozvoje a růstu tohoto partnerství, neboť je 
přesvědčen, že se jedná o klíčový 
prostředek, který umožní vytvořit nové 
hodnotové řetězce, posílit řetězce stávající 

14. sdílí zájem o využívání partnerství 
veřejného a soukromého sektoru (PPP), v 
jehož rámci budou odpovídajícím 
způsobem zohledněny zkušenosti s 
problémy, které se v minulosti vyskytly při 
využívání tohoto schématu v jiných 
odvětvích, a vyzývá Evropskou komisi, 
aby vyčlenila odpovídající prostředky na 
rozvoj a růst tohoto partnerství, neboť je 
přesvědčen, že se jedná o klíčový 
prostředek, který umožní vytvořit nové 
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a usnadnit investice do ukázkových 
technologií a zařízení, která mohou uvést 
výsledky výzkumu na trh;

hodnotové řetězce, posílit řetězce stávající 
a usnadnit investice do ukázkových 
technologií a zařízení, která mohou uvést 
výsledky výzkumu na trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. sdílí názor, že je nezbytné uplatňovat 
vícestupňový přístup a požaduje, aby byla 
věnována stále větší pozornost 
regionálnímu a místnímu rozměru 
biohospodářství; vítá vytvoření platforem 
pro biohospodářství na regionální, 
vnitrostátní a evropské úrovni, na nichž 
bude možno měřit dosažený pokrok 
v daném odvětví a které napomohou 
výměně know how a osvědčených postupů 
tak, aby bylo možno nivelizovat stupeň 
rozvoje biohospodářství na území EU; dále 
žádá Komisi, aby zapojila i odborníky 
z daného odvětví a ze všech souvisejících 
oborů i zástupce spotřebitelů a občanů;

15. sdílí názor, že je nezbytné uplatňovat 
vícestupňový přístup a požaduje, aby byla 
věnována stále větší pozornost 
mezinárodnímu, regionálnímu a místnímu 
rozměru biohospodářství a dopadům 
biohospodářství na místní společenství a 
jejich organizace občanské společnosti 
mimo EU (včetně organizací domorodého 
obyvatelstva a environmentálních 
organizací), včetně potenciálního 
ohrožení bezpečnosti potravin, 
nadměrného využívání přírodních zdrojů, 
poklesu biologické rozmanitosti a vyšší 
míry odlesňování z důvodu potravinářské i 
nepotravinářské produkce; vítá vytvoření 
platforem pro biohospodářství na 
regionální, vnitrostátní a evropské úrovni, 
na nichž bude možno měřit dosažený 
pokrok v daném odvětví a které 
napomohou výměně know how a 
osvědčených postupů tak, aby bylo možno 
nivelizovat stupeň rozvoje biohospodářství 
na území EU; dále žádá Komisi, aby 
zapojila i odborníky z daného odvětví a ze 
všech souvisejících oborů i zástupce 
spotřebitelů a občanů a aby stanovila 
způsoby převzetí odpovědnosti ze strany 
zúčastněných stran mimo EU, aby 
podporovala sociální hnutí a organizace 
domorodého obyvatelstva a 
environmentální organizace v jejich úsilí 
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o přístup těchto společenství k vlastním 
zdrojům, včetně zdrojů rybolovu, lesů a 
půdy, a o kontrolu těchto zdrojů a práva k 
nim;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. sdílí názor, že je nezbytné uplatňovat 
vícestupňový přístup a požaduje, aby byla 
věnována stále větší pozornost 
regionálnímu a místnímu rozměru 
biohospodářství; vítá vytvoření platforem 
pro biohospodářství na regionální, 
vnitrostátní a evropské úrovni, na nichž 
bude možno měřit dosažený pokrok 
v daném odvětví a které napomohou 
výměně know how a osvědčených postupů 
tak, aby bylo možno nivelizovat stupeň 
rozvoje biohospodářství na území EU; dále 
žádá Komisi, aby zapojila i odborníky 
z daného odvětví a ze všech souvisejících 
oborů i zástupce spotřebitelů a občanů;

15. sdílí názor, že je nezbytné uplatňovat 
vícestupňový přístup a požaduje, aby byla 
věnována stále větší pozornost 
regionálnímu a místnímu rozměru 
biohospodářství; vítá vytvoření platforem 
pro biohospodářství na regionální, 
vnitrostátní a evropské úrovni, na nichž 
bude možno měřit dosažený pokrok 
v daném odvětví a které napomohou 
výměně know how a osvědčených postupů 
tak, aby bylo možno nivelizovat stupeň 
rozvoje biohospodářství na území EU; dále 
žádá Komisi, aby zapojila i odborníky 
z daného odvětví a ze všech souvisejících 
oborů i zástupce spotřebitelů a občanů; 
připomíná, že regionální hospodářství 
hrají klíčovou úlohu při dosahování 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění; zdůrazňuje, že 
znalosti a dovednosti nutné k mobilizaci 
subjektů na základě jejich specifických 
charakteristik existují právě v samotných 
regionech; 

Or. fi

Pozměňovací návrh 71
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner
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Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. sdílí názor, že je nezbytné uplatňovat 
vícestupňový přístup a požaduje, aby byla 
věnována stále větší pozornost 
regionálnímu a místnímu rozměru 
biohospodářství; vítá vytvoření platforem 
pro biohospodářství na regionální, 
vnitrostátní a evropské úrovni, na nichž 
bude možno měřit dosažený pokrok 
v daném odvětví a které napomohou 
výměně know how a osvědčených postupů 
tak, aby bylo možno nivelizovat stupeň 
rozvoje biohospodářství na území EU; dále 
žádá Komisi, aby zapojila i odborníky 
z daného odvětví a ze všech souvisejících 
oborů i zástupce spotřebitelů a občanů;

15. sdílí názor, že je nezbytné uplatňovat 
vícestupňový přístup a požaduje, aby byla 
věnována stále větší pozornost 
regionálnímu a místnímu rozměru 
biohospodářství a iniciativám typu zdola 
nahoru; vítá vytvoření platforem pro 
biohospodářství na regionální, vnitrostátní 
a evropské úrovni, na nichž bude možno 
měřit dosažený pokrok v daném odvětví a 
které napomohou výměně know how a 
osvědčených postupů tak, aby bylo možno 
nivelizovat stupeň rozvoje biohospodářství 
na území EU; dále žádá Komisi, aby 
zapojila i odborníky z daného odvětví a ze 
všech souvisejících oborů i zástupce 
spotřebitelů a občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Judith A. Merkies, Vittorio Prodi

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. přeje si, aby všechny dostupné 
finanční nástroje byly používány tak, aby 
výsledky výzkumu mohly mít konkrétní 
dopad na trh; přeje si rovněž odpovídající 
podporu pro ty (malé a střední podniky, 
hospodářské subjekty, podniky), kdo 
zamýšlí využívat výsledky tohoto výzkumu 
v praxi;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 73
Satu Hassi

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. přeje si, aby všechny dostupné finanční 
nástroje byly používány tak, aby výsledky 
výzkumu mohly mít konkrétní dopad na 
trh; přeje si rovněž odpovídající podporu 
pro ty (malé a střední podniky, 
hospodářské subjekty, podniky), kdo 
zamýšlí využívat výsledky tohoto výzkumu 
v praxi;

16. přeje si, aby všechny dostupné finanční 
nástroje byly používány tak, aby výsledky 
výzkumu mohly mít konkrétní dopad na 
trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. přeje si, aby všechny dostupné finanční 
nástroje byly používány tak, aby výsledky 
výzkumu mohly mít konkrétní dopad na 
trh; přeje si rovněž odpovídající podporu 
pro ty (malé a střední podniky, 
hospodářské subjekty, podniky), kdo 
zamýšlí využívat výsledky tohoto výzkumu 
v praxi;

16. zdůrazňuje, že všechny dostupné 
finanční nástroje by měly být používány 
tak, aby výsledky výzkumu mohly mít 
konkrétní dopad na trh; přeje si 
odpovídající podporu a lepší přístup k 
finančním prostředkům pro ty (malé a 
střední podniky, hospodářské subjekty, 
podniky), kdo zamýšlí využívat výsledky 
tohoto výzkumu v praxi;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi, aby svou finanční 
podporu zaměřila na inovace v souladu s 
iniciativou Unie inovací, včetně priorit 
programu Horizont 2020, aby tak 
podpořila přípravu výsledků výzkumu pro 
uplatnění na trhu a překlenula tím velmi 
obtížnou fázi pro evropský výzkum;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Miroslav Ouzký

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že existuje celá řada 
vynikajících nástrojů (veřejné zakázky, 
daňové pobídky, systémy certifikace a 
zvláštního označování), díky nimž lze 
vytvořit silný trh s bioprodukty, a přeje si, 
aby se reformy stávajících právních 
předpisů ubíraly tímto směrem;

17. domnívá se, že existuje celá řada 
vynikajících nástrojů (veřejné zakázky, 
daňové pobídky, systémy certifikace a 
zvláštního označování), díky nimž lze 
vytvořit silný trh s bioprodukty, a přeje si, 
aby se reformy stávajících právních 
předpisů ubíraly tímto směrem; nástroje 
pro tvorbu trhu by měly být založeny na 
kritériích udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že existuje celá řada 
vynikajících nástrojů (veřejné zakázky, 
daňové pobídky, systémy certifikace a 

17. domnívá se, že existuje celá řada 
vynikajících nástrojů (veřejné zakázky, 
daňové pobídky, systémy certifikace a 
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zvláštního označování), díky nimž lze 
vytvořit silný trh s bioprodukty, a přeje si, 
aby se reformy stávajících právních 
předpisů ubíraly tímto směrem;

zvláštního označování), díky nimž lze 
zajistit dostatečnou nabídku udržitelných 
a kvalitních bioproduktů a systémů 
produkce účinně využívajících zdroje; je 
přesvědčen, že je zapotřebí reformovat 
stávající právní předpisy; vyzývá Komisi, 
aby vypracovala kritéria udržitelnosti pro 
používání biomasy;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Åsa Westlund

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že existuje celá řada 
vynikajících nástrojů (veřejné zakázky, 
daňové pobídky, systémy certifikace a 
zvláštního označování), díky nimž lze
vytvořit silný trh s bioprodukty, a přeje si, 
aby se reformy stávajících právních 
předpisů ubíraly tímto směrem;

17. vyzývá, aby bylo veřejných zakázek 
běžně využíváno jako nástroje pro 
vytvoření silného trhu s bioprodukty, a 
přeje si, aby se reformy stávajících 
právních předpisů ubíraly tímto směrem; 
domnívá se, že by měly být využívány také 
jiné nástroje, jako jsou systémy osvědčení 
a zvláštních označení;

Or. sv

Pozměňovací návrh 79
Judith A. Merkies, Vittorio Prodi

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že existuje celá řada 
vynikajících nástrojů (veřejné zakázky, 
daňové pobídky, systémy certifikace a 
zvláštního označování), díky nimž lze 
vytvořit silný trh s bioprodukty, a přeje si, 
aby se reformy stávajících právních 

17. domnívá se, že existuje celá řada 
vynikajících nástrojů (veřejné zakázky, 
standardizace, systémy certifikace a 
zvláštního označování), díky nimž lze 
vytvořit silný trh s bioprodukty, a přeje si, 
aby se reformy stávajících právních 



AM\931696CS.doc 39/49 PE508.065v01-00

CS

předpisů ubíraly tímto směrem; předpisů ubíraly tímto směrem;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Satu Hassi

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. je toho názoru, že je velmi důležité 
zapojit spotřebitele do výběru bioproduktů
a bioslužeb a informovat je v tomto ohledu; 
v této souvislosti má zájem na rozvoji 
v oblasti standardizace této výroby v EU a 
považuje ji za nástroj na propagaci 
výhodného evropského trhu s uvedenými 
produkty;

18. je toho názoru, že je velmi důležité 
zapojit spotřebitele do výběru bioproduktů
a bioslužeb a informovat je v tomto ohledu; 
v této souvislosti má zájem na rozvoji 
v oblasti standardizace této výroby v EU 
na základě dostatečných kritérií 
udržitelnosti a považuje ji za nástroj na 
propagaci výhodného evropského trhu 
s uvedenými produkty;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Miroslav Ouzký

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. je přesvědčen, že životnost 
bioproduktů nesmí být uměle zkracována; 
produkty by měl být vytvářeny tak, aby 
měly nejdelší možnou dobu životnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Satu Hassi
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Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. spatřuje velký potenciál v 
inovativních mikrobiologických metodách 
výroby bílkovinných potravin pro lidskou 
spotřebu, což by umožnilo uvolnit biotické 
zdroje, jež jsou nyní využívány při 
produkci masa, pro jiné využití;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Satu Hassi

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je toho názoru, že součinnost mezi 
místními producenty zemědělských surovin 
a biorafineriemi by mohla přispět 
k posílení konkurenceschopnosti a ke 
zvýšení ziskovosti venkovských regionů; 
přeje si proto, aby byl zaručen přístup, 
který zohlední různé součásti tzv. 
„pyramidy biomasy“, posílí její nejvyšší 
úroveň a vyvolá kaskádové využití tohoto 
vzácného zdroje;

19. je toho názoru, že součinnost mezi 
místními producenty zemědělských surovin 
a biorafineriemi by mohla přispět 
k posílení konkurenceschopnosti a ke 
zvýšení ziskovosti venkovských regionů; 
přeje si proto, aby byl zaručen přístup, 
který zohlední různé součásti tzv. 
„pyramidy biomasy“, zachová výrobu 
potravin jako nejvyšší prioritu a posílí její 
nejvyšší úroveň a vyvolá kaskádové využití 
tohoto vzácného zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 19



AM\931696CS.doc 41/49 PE508.065v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je toho názoru, že součinnost mezi
místními producenty zemědělských 
surovin a biorafineriemi by mohla přispět 
k posílení konkurenceschopnosti a ke 
zvýšení ziskovosti venkovských regionů; 
přeje si proto, aby byl zaručen přístup, 
který zohlední různé součásti tzv. 
„pyramidy biomasy“, posílí její nejvyšší 
úroveň a vyvolá kaskádové využití tohoto 
vzácného zdroje;

19. zdůrazňuje, že biohospodářství 
významně přispěje k rozvoji venkovských 
a pobřežních oblastí; je toho názoru, že 
součinnost a úzká spolupráce v rámci 
celého hodnotového řetězce, včetně 
místních producentů zemědělských 
surovin a biorafinerií, by mohla přispět 
k posílení konkurenceschopnosti a ke 
zvýšení ziskovosti těchto regionů; je toho 
názoru, že Evropa by měla vypracovat 
dlouhodobou biohospodářskou strategii, 
jež zohlední různé součásti tzv. „pyramidy 
biomasy“, zaměří se na vyšší segmenty 
této pyramidy a upřednostní využívání 
biomasy druhé, případně třetí generace; 

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je toho názoru, že součinnost mezi 
místními producenty zemědělských surovin 
a biorafineriemi by mohla přispět 
k posílení konkurenceschopnosti a ke 
zvýšení ziskovosti venkovských regionů; 
přeje si proto, aby byl zaručen přístup, 
který zohlední různé součásti tzv. 
„pyramidy biomasy“, posílí její nejvyšší 
úroveň a vyvolá kaskádové využití tohoto 
vzácného zdroje;

19. je toho názoru, že součinnost mezi 
místními producenty zemědělských a 
lesnických surovin a biorafineriemi by 
mohla přispět k posílení 
konkurenceschopnosti a ke zvýšení 
ziskovosti venkovských regionů; přeje si 
proto, aby byl zaručen přístup, který 
zohlední různé součásti tzv. „pyramidy 
biomasy“, posílí její nejvyšší úroveň a 
vyvolá kaskádové využití tohoto vzácného 
zdroje;

Or. fi
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Pozměňovací návrh 86
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je toho názoru, že součinnost mezi 
místními producenty zemědělských surovin 
a biorafineriemi by mohla přispět 
k posílení konkurenceschopnosti a ke 
zvýšení ziskovosti venkovských regionů; 
přeje si proto, aby byl zaručen přístup, 
který zohlední různé součásti tzv. 
„pyramidy biomasy“, posílí její nejvyšší 
úroveň a vyvolá kaskádové využití tohoto 
vzácného zdroje;

19. je toho názoru, že součinnost mezi 
místními producenty zemědělských a 
lesnických surovin a biorafineriemi by 
mohla přispět k posílení 
konkurenceschopnosti a ke zvýšení 
ziskovosti venkovských regionů; vyzývá ke 
zvolení přístupu založeného na stanovení 
hierarchie a uplatnění tzv. kaskádového 
využití biomasy, což povede 
k inteligentnímu a účinnému využití 
biomasy, které zvýší její přidanou 
hodnotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Miroslav Ouzký

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. doufá, že rozvinuté biologické a 
biotechnologické procesy mohou být 
uplatněny při využití biologických 
obnovitelných zdrojů pocházejících 
z odpadů a ze zemědělských kultur, které 
nejsou určeny k potravinářskému účelu, a 
při využití materiálu z existujících odvětví 
zemědělské produkce;

20. doufá, že rozvinuté biologické a 
biotechnologické procesy mohou být 
uplatněny při využití biologických 
obnovitelných zdrojů pocházejících 
z odpadů a ze zemědělských kultur, které 
nejsou určeny k potravinářskému účelu, a 
při využití materiálu z existujících odvětví 
zemědělské produkce, přičemž uvádění 
těchto materiálů na trh by mělo být 
udrženo na co nejnižší úrovni;

Or. en



AM\931696CS.doc 43/49 PE508.065v01-00

CS

Pozměňovací návrh 88
Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. doufá, že rozvinuté biologické a 
biotechnologické procesy mohou být 
uplatněny při využití biologických 
obnovitelných zdrojů pocházejících 
z odpadů a ze zemědělských kultur, které 
nejsou určeny k potravinářskému účelu, a 
při využití materiálu z existujících odvětví 
zemědělské produkce;

20. požaduje, aby rozvinuté biologické a 
biotechnologické procesy mohly být 
uplatněny při využití biologických 
obnovitelných zdrojů pocházejících 
z odpadů a ze zemědělských kultur, které 
nejsou určeny k potravinářskému účelu, a 
při využití materiálu z existujících odvětví 
zemědělské a lesnické produkce;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Åsa Westlund

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. doufá, že rozvinuté biologické a 
biotechnologické procesy mohou být 
uplatněny při využití biologických 
obnovitelných zdrojů pocházejících 
z odpadů a ze zemědělských kultur, které 
nejsou určeny k potravinářskému účelu, a 
při využití materiálu z existujících odvětví 
zemědělské produkce;

20. domnívá se, že rozvinuté biologické a 
biotechnologické procesy mohou být 
uplatněny při využití biologických 
obnovitelných zdrojů pocházejících 
z odpadů a ze zemědělských kultur, které 
nejsou určeny k potravinářskému účelu, a 
při využití materiálu z existujících odvětví 
zemědělské produkce;

Or. sv

Pozměňovací návrh 90
Satu Hassi

Návrh usnesení
Bod 21
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Evropskou komisi, aby 
podporovala kroky směřující k větší
dostupnosti biomasy pro průmyslové
využití a dohlédla na to, aby pobídky 
k přeměně biomasy na energii 
nenarušovaly trh a nesnižovaly dostupnost 
pro producenty;

21. vyzývá Evropskou komisi, aby 
podporovala kroky směřující k zajištění 
udržení využívání biomasy v rámci 
ekologických mezí, které neomezí její 
funkci jakožto úložiště uhlíku; v této 
souvislosti považuje za naléhavě nutné 
vytvořit kritéria udržitelnosti pro 
energetické využití biomasy s cílem zajistit
dostupnost biomasy pro účinnější využití a 
zároveň dohlédnout na to, aby pobídky 
k přeměně biomasy na energii 
nenarušovaly trh a nesnižovaly dostupnost 
pro producenty;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Evropskou komisi, aby 
podporovala kroky směřující k větší 
dostupnosti biomasy pro průmyslové 
využití a dohlédla na to, aby pobídky 
k přeměně biomasy na energii 
nenarušovaly trh a nesnižovaly dostupnost 
pro producenty;

21. vyzývá Evropskou komisi, aby 
podporovala kroky směřující 
k udržitelnému zvýšení potenciálu 
vstupních surovin, větší mobilizaci 
vstupních surovin a sběru biologicky 
rozložitelného odpadu, a dohlédla na to, 
aby pobídky k přeměně biomasy na energii 
nenarušovaly trh a nesnižovaly dostupnost 
pro producenty;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 21
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Evropskou komisi, aby 
podporovala kroky směřující k větší 
dostupnosti biomasy pro průmyslové 
využití a dohlédla na to, aby pobídky 
k přeměně biomasy na energii
nenarušovaly trh a nesnižovaly 
dostupnost pro producenty;

21. vyzývá Evropskou komisi, aby 
podporovala kroky směřující k větší 
dostupnosti biomasy pro průmyslové 
využití v oblastech, jež se nacházejí blízko 
metanizačních jednotek;

(Biomasa se velmi často převáží tisíce 
kilometrů daleko od místních 
metanizačních jednotek.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 93
Åsa Westlund

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že v souladu s tím, co bylo 
stanoveno v nové strategii pro evropskou 
průmyslovou politiku, by biotechnologie 
mohla významně přispět k boji proti 
deindustrializaci, kterou je dnes Evropa 
zasažena, a za pomoci nových strategií, jež 
by stimulovaly trh a obnovily
konkurenceschopnost územního systému, 
tento vývoj obrátit;

22. domnívá se, že v souladu s tím, co bylo 
stanoveno v nové strategii pro evropskou 
průmyslovou politiku, by biotechnologie 
mohla stimulovat trh a obnovit
konkurenceschopnost územního systému; 

Or. sv

Pozměňovací návrh 94
Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že v souladu s tím, co bylo 
stanoveno v nové strategii pro evropskou 

22. domnívá se, že v souladu s tím, co bylo 
stanoveno v nové strategii pro evropskou 
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průmyslovou politiku, by biotechnologie 
mohla významně přispět k boji proti 
deindustrializaci, kterou je dnes Evropa 
zasažena, a za pomoci nových strategií, jež 
by stimulovaly trh a obnovily 
konkurenceschopnost územního systému, 
tento vývoj obrátit;

průmyslovou politiku, by biotechnologie 
mohla významně přispět k boji proti 
deindustrializaci, kterou je dnes Evropa 
zasažena, a za pomoci nových strategií, jež 
by stimulovaly trh a obnovily 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu, tento vývoj obrátit, což by 
zajistilo evropským podnikům náskok 
před mezinárodními konkurenty v 
různých odvětvích budoucího zeleného 
hospodářství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 95
Miroslav Ouzký

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá k zajištění dodávek za 
stávajících podmínek na světovém trhu 
prostřednictvím pozastavení cel z biomasy 
používané pro výrobu biomateriálů;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

důrazně naléhá na Komisi, aby definovala 
dotace, které škodí životnímu prostředí, 
jako „výsledek vládního opatření, které 
uděluje výhodu spotřebitelům nebo 
výrobcům za účelem doplnění jejich 
příjmů nebo snížení jejich nákladů, 
přičemž tím jednají v neprospěch postupů 
nezávadných pro životní prostředí“1; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
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bezodkladně, a to do roku 2014, přijaly na 
základě této definice konkrétní plány, 
podle nichž budou postupně do roku 2020 
odstraněny všechny dotace, jež mají 
škodlivý vliv na životní prostředí, včetně 
dotací, které pobízejí k neúčinnému 
využívání obnovitelných zdrojů, a aby 
prostřednictvím národních programů 
reforem předkládaly zprávu o pokroku v 
této oblasti;
__________________
1 Citace z dokumentu OECD (1998 a 
2005) v IEEP et al. 2007, viz 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/ta
xation/index.htm 

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje význam 
environmentálních požadavků týkajících 
se využívání půdy a vody; žádá Komisi, 
aby prosazovala sociální odpovědnost 
podniků a podmíněnost vůči rámcové 
směrnici o vodě, směrnici o účetnictví a 
směrnici o transparentnosti a návrhům na 
nepřímou změnu využívání půdy (ILUC); 
vyzývá Komisi, aby se zabývala možnými 
škodlivými sociálními dopady dovozu 
biopaliv; znovu opakuje, že při hledání 
podpory pro biohospodářství pro Evropu 
je nezbytné zahrnout sociální a 
environmentální hlediska do celého 
dodavatelského řetězce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 98
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. zdůrazňuje, že přechod k 
biohospodářství přispěje k dalšímu 
začleňování výsledků summitu Rio+20 do 
politik EU; je přesvědčen, že by EU také 
měla dále zvyšovat svůj příspěvek 
iniciativám, které usnadňují přechod na 
zelenou ekonomiku podporující začlenění 
na mezinárodní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. zdůrazňuje nutnost stanovení 
konkrétních cílů s cílem zvýšit podíl 
obnovitelných přírodních zdrojů 
využívaných při výrobě a spotřebě zboží; 
žádá Komisi, aby navrhla praktická 
opatření na podporu produkce a spotřeby 
biohospodářských produktů; podotýká, že 
biohospodářství založené na uhlíkově 
neutrální biomase jako surovině pomůže 
také snížit závislost Evropy na fosilních 
dovážených a neobnovitelných 
surovinách;

Or. fi

Pozměňovací návrh 100
Riikka Manner
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Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá Komisi, aby podporovala 
využívání a dostupnost biomasy jakožto 
suroviny pro biohospodářství s cílem 
zajistit stabilní prostředí pro působení 
stávajícího i rozvíjejícího se bioprůmyslu; 
žádá, aby budoucí právní předpisy 
poskytly veškeré formy podpory pro to, 
aby využívání zdrojů biohospodářství, 
využívání surovin a politika v této oblasti 
byly v každém ohledu dlouhodobé a 
ucelené;

Or. fi


