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Amendement 1
Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de wereldbevolking 
zal toenemen van 7 miljard tot ruim 9 
miljard in 2050, hetgeen tot een toename 
van de vraag naar voedsel met 70 % zal 
leiden;

A. overwegende dat de wereldbevolking 
zal toenemen van 7 miljard tot ruim 9 
miljard in 2050, hetgeen tot een toename 
van de vraag naar voedsel met 70 % en een 
zeer beperkte beschikbaarheid van water 
zal leiden;

Or. fr

Amendement 2
Satu Hassi

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de wereldbevolking 
zal toenemen van 7 miljard tot ruim 9 
miljard in 2050, hetgeen tot een toename 
van de vraag naar voedsel met 70 % zal 
leiden;

A. overwegende dat de wereldbevolking 
naar verwachting zal toenemen van 7 
miljard tot ruim 9 miljard in 2050, hetgeen 
tot een geschatte toename van de vraag 
naar voedsel met 70 % zal leiden;

Or. en

Amendement 3
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de huidige 
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economische en financiële crisis aantoont 
dat Europa dringend nieuwe bronnen van 
duurzame economische groei nodig heeft;

Or. en

Amendement 4
Martina Anderson

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de schaarste aan 
natuurlijke hulpbronnen in de wereld, de 
toegenomen vraag naar hernieuwbare 
grondstoffen en de klimaatverandering tot 
efficiënt hulpbronnengebruik nopen;

B. overwegende dat de schaarste aan 
natuurlijke hulpbronnen in de wereld, de 
toegenomen vraag naar hernieuwbare 
grondstoffen, niet-duurzame 
consumptiepatronen en de 
klimaatverandering tot eerlijk en efficiënt 
hulpbronnengebruik nopen; overwegende 
dat ook prioriteit moet worden gegeven 
aan een beter begrip van de systeemstress 
en het verlies aan biodiversiteit die het 
gevolg zijn van agro-industriële 
monocultuursystemen;

Or. en

Amendement 5
Satu Hassi

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de schaarste aan 
natuurlijke hulpbronnen in de wereld, de 
toegenomen vraag naar hernieuwbare 
grondstoffen en de klimaatverandering tot 
efficiënt hulpbronnengebruik nopen;

B. overwegende dat de schaarste aan 
natuurlijke hulpbronnen in de wereld, de 
toegenomen vraag naar hernieuwbare 
grondstoffen en de klimaatverandering tot 
efficiënt hulpbronnengebruik binnen 
eerlijke grenzen nopen;
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Or. en

Amendement 6
Satu Hassi

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat hulpbronnen op 
het land en in de zee al te intensief 
worden gebruikt voor landbouw-, visserij-
en bosbouwactiviteiten;

Or. en

Amendement 7
Martina Anderson

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat een innovatieve en 
efficiënte aanpak niet alleen de 
duurzaamheid bevordert maar ook 
bijdraagt tot de plattelandsontwikkeling, 
mogelijke terugdringing van de uitstoot 
van broeikasgassen, een duurzamere 
productiecyclus en bovendien verbreiding 
van industriële innovatie in de gehele 
waardeketen;

C. overwegende dat een innovatieve en 
efficiënte aanpak niet alleen kan bijdragen 
tot bevordering van de duurzaamheid maar 
ook tot de plattelandsontwikkeling, 
mogelijke terugdringing van de uitstoot 
van broeikasgassen, een duurzamere 
productiecyclus en bovendien verbreiding 
van industriële innovatie in de gehele 
waardeketen; een verdere bijdrage wordt 
geleverd door duurzame 
consumptiepatronen mogelijk te maken 
en door productie- en 
consumptiepatronen opnieuw te 
definiëren en op dusdanige wijze met 
elkaar te verbinden dat de externe 
afhankelijkheid van hulpbronnen wordt 
verminderd.

Or. en
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Amendement 8
Satu Hassi

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat een innovatieve en 
efficiënte aanpak niet alleen de 
duurzaamheid bevordert maar ook 
bijdraagt tot de plattelandsontwikkeling, 
mogelijke terugdringing van de uitstoot 
van broeikasgassen, een duurzamere 
productiecyclus en bovendien verbreiding 
van industriële innovatie in de gehele 
waardeketen;

C. overwegende dat een innovatieve en 
efficiënte aanpak met de geschikte 
waarborgen niet alleen de duurzaamheid 
bevordert maar ook bijdraagt tot de 
plattelandsontwikkeling, mogelijke 
terugdringing van de uitstoot van 
broeikasgassen, een duurzamere 
productiecyclus en bovendien verbreiding 
van industriële innovatie in de gehele 
waardeketen;

Or. en

Amendement 9
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat een innovatieve en 
efficiënte aanpak niet alleen de 
duurzaamheid bevordert maar ook 
bijdraagt tot de plattelandsontwikkeling, 
mogelijke terugdringing van de uitstoot 
van broeikasgassen, een duurzamere 
productiecyclus en bovendien verbreiding 
van industriële innovatie in de gehele 
waardeketen;

C. overwegende dat een innovatieve en 
efficiënte langetermijnaanpak niet alleen 
de duurzaamheid bevordert maar ook 
bijdraagt tot de plattelands- en regionale 
ontwikkeling, mogelijke terugdringing van 
de uitstoot van broeikasgassen, een 
duurzamere productiecyclus en bovendien 
verbreiding van industriële innovatie in de 
gehele waardeketen;

Or. fi
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Amendement 10
Elena Oana Antonescu

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat een innovatieve en 
efficiënte aanpak niet alleen de 
duurzaamheid bevordert maar ook 
bijdraagt tot de plattelandsontwikkeling,
mogelijke terugdringing van de uitstoot 
van broeikasgassen, een duurzamere 
productiecyclus en bovendien verbreiding 
van industriële innovatie in de gehele 
waardeketen;

C. overwegende dat een innovatieve en 
efficiënte aanpak niet alleen de 
duurzaamheid bevordert maar ook 
bijdraagt tot de plattelandsontwikkeling en 
vaak kmo's ondersteunt, mogelijke 
terugdringing van de uitstoot van 
broeikasgassen, een duurzamere 
productiecyclus en bovendien verbreiding 
van industriële innovatie in de gehele 
waardeketen;

Or. en

Amendement 11
Martina Anderson

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat bij overschakeling op 
een duurzame economie de industriële 
concurrentiekracht van Europa behouden 
kan blijven, de economische groei 
gestimuleerd zal worden en ook de 
werkgelegenheid een forse impuls zal 
krijgen;

D. overwegende dat bij overschakeling op 
een duurzame economie de industriële 
concurrentiekracht van Europa kan worden 
versterkt, de economische groei 
gestimuleerd zal worden en ook de 
werkgelegenheid een forse impuls zal 
krijgen; overwegende dat een nadruk op 
de bio-economie, op biotechnologie op 
basis van genetische modificatie en op de 
productie van biomassa als grondstof tot 
een herindustrialisatie en een 
centralisatie van de landbouw- en 
voedselproductie kan leiden, hetgeen 
gunstiger is voor grootschalige bedrijven 
en waardoor kleinschalige producenten 
die in marginale of traditionele 
biotechnologieën werken uit de markt 
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worden gedrukt;

Or. en

Amendement 12
Julie Girling

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat bij overschakeling op 
een duurzame economie de industriële 
concurrentiekracht van Europa behouden 
kan blijven, de economische groei 
gestimuleerd zal worden en ook de 
werkgelegenheid een forse impuls zal 
krijgen;

D. overwegende dat bij overschakeling op 
een duurzame economie de industriële 
concurrentiekracht van Europa en de 
landbouwsector behouden kan blijven, de 
economische groei gestimuleerd zal 
worden en ook de werkgelegenheid een 
forse impuls zal krijgen;

Or. en

Amendement 13
Satu Hassi

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat bij overschakeling op 
een duurzame economie de industriële 
concurrentiekracht van Europa behouden 
kan blijven, de economische groei
gestimuleerd zal worden en ook de 
werkgelegenheid een forse impuls zal 
krijgen;

D. overwegende dat bij overschakeling op 
een duurzame economie de industriële 
concurrentiekracht van Europa behouden 
kan blijven, duurzame economische
activiteiten gestimuleerd zullen worden en 
ook de werkgelegenheid een forse impuls 
zal krijgen;

Or. en

Amendement 14
Elena Oana Antonescu
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Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de bio-economie 
naar verwachting de 
gezondheidsresultaten zal verbeteren en 
zal bijdragen aan de instandhouding van 
de biodiversiteit;

Or. en

Amendement 15
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat een succesvolle 
bio-economie voor Europa afhankelijk is 
van de beschikbaarheid van duurzaam 
beheerde en geproduceerde 
voedselvoorraden (afkomstig uit de 
landbouw en de bosbouw, alsmede uit 
biologisch afbreekbare afvalstoffen);

Or. en

Amendement 16
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de mededeling van de 
Commissie getiteld "Innovatie voor 
duurzame groei: een bio-economie voor 
Europa" en het daarin opgenomen 

1. bekrachtigt de mededeling van de 
Commissie getiteld "Innovatie voor 
duurzame groei: een bio-economie voor 
Europa" en het daarin opgenomen 
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actieplan voor de uitvoering van de 
strategie voor de bio-economie;

actieplan voor de uitvoering van de 
strategie voor de bio-economie;

Or. en

Amendement 17
Martina Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(1) erkent dat er maatschappelijke zorgen 
bestaan, die onder meer te maken hebben 
met:
- biotechnologieën en een gebrek aan 
duurzaamheidscriteria,
- de veiligheid en duurzaamheid van 
voedsel dat buiten Europa wordt 
geproduceerd maar binnen Europa wordt 
verkocht,
- de aandacht voor efficiëntere manieren 
om biomassa te produceren en om te 
zetten in diverse industriële producten, en 
het potentiële schadelijke effect van de 
toekomstige duurzame landbouw door het 
terugslageffect, waardoor intensievere 
praktijken wat betreft bodemgebruik en 
broeikasgasemissies worden gestimuleerd 
in reactie op de uitbreiding van de 
wereldwijde markt;

Or. en

Amendement 18
Martina Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. deelt de opvatting dat de overschakeling 
op bio-economie niet alleen gebaseerd 
moet zijn op productie met geringe 
milieueffecten maar ook op ecologisch, 
economisch en sociaal duurzaam 
hulpbronnengebruik;

2. deelt de opvatting dat de overschakeling 
op bio-economie niet alleen gebaseerd 
moet zijn op productie met geringe 
milieueffecten maar ook op ecologisch, 
economisch en sociaal duurzaam 
hulpbronnengebruik, maar erkent dat 
alleen het efficiënt gebruik van 
hulpbronnen een massale toename van de 
vraag naar biomassa, mede door een snel 
toenemende vraag voor industriële 
doeleinden, niet kan voorkomen, en dat 
deze toename ernstige gevolgen zal 
hebben voor, onder andere, de 
wereldwijde uitstoot van distikstofoxide en 
methaan vanwege een groeiende vraag 
naar vlees en biomassa voor industriële 
en energiedoeleinden;

Or. en

Amendement 19
Satu Hassi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. deelt de opvatting dat de overschakeling 
op bio-economie niet alleen gebaseerd 
moet zijn op productie met geringe 
milieueffecten maar ook op ecologisch, 
economisch en sociaal duurzaam 
hulpbronnengebruik;

2. deelt de opvatting dat de overschakeling 
op bio-economie niet alleen gebaseerd 
moet zijn op productie met geringe 
milieueffecten maar ook op ecologisch, 
economisch en sociaal duurzaam 
hulpbronnengebruik, terwijl het gebruik 
van biotische hulpbronnen binnen de 
grenzen van ecosysteemherstel moet 
blijven;

Or. en
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Amendement 20
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. deelt de opvatting dat de overschakeling 
op bio-economie niet alleen gebaseerd 
moet zijn op productie met geringe 
milieueffecten maar ook op ecologisch, 
economisch en sociaal duurzaam 
hulpbronnengebruik;

2. deelt de opvatting dat de overschakeling 
op bio-economie niet alleen gebaseerd 
moet zijn op productie met geringe 
milieueffecten van hernieuwbare 
natuurlijke grondstoffen, maar ook op 
ecologisch, economisch en sociaal 
duurzaam hulpbronnengebruik;

Or. fi

Amendement 21
Elena Oana Antonescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. deelt de opvatting dat de overschakeling 
op bio-economie niet alleen gebaseerd 
moet zijn op productie met geringe 
milieueffecten maar ook op ecologisch, 
economisch en sociaal duurzaam 
hulpbronnengebruik;

2. deelt de opvatting dat de overschakeling 
op slimme, duurzame en inclusieve bio-
economie niet alleen gebaseerd moet zijn 
op productie met geringe milieueffecten 
maar ook op ecologisch, economisch en 
sociaal duurzaam hulpbronnengebruik;

Or. en

Amendement 22
Martina Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 – punt 1 (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

(1) deelt de zorgen dat de overschakeling 
op een bio-economie risico's met zich 
meebrengt voor de voedselsoevereiniteit, 
de bescherming van bossen en van de 
biodiversiteit in de wereld en de 
eerbiediging van lokale kennissystemen 
en traditionele eigendomsrechten;

Or. en

Amendement 23
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. onderstreept de urgentie om nu 
actie te ondernemen om innovatie en 
investeringen in nieuwe technieken en 
bedrijfsmodellen te ondersteunen en om 
de stimulansen te creëren die zullen 
zorgen voor langetermijnvoordelen voor 
de economie; benadrukt de sleutelrol van 
de private sector bij het zorgen voor 
groene economische groei;

Or. en

Amendement 24
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van oordeel dat de bio-economie kan 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Europa 2020-

3. is van oordeel dat de bio-economie een 
eerste vereiste is voor de verwezenlijking 
van de doelstellingen van de Europa 2020-
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strategie, en met name van de 
vlaggenschipinitiatieven Innovatie-Unie en 
Efficiënt gebruik van hulpbronnen;

strategie, en met name van de 
vlaggenschipinitiatieven Innovatie-Unie en 
Efficiënt gebruik van hulpbronnen;

Or. en

Amendement 25
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. steunt het voorstel van de Commissie 
om een taskforce in te stellen en een 
stappenplan "biologische industrie" te 
formuleren waarin de bijdrage van 
hernieuwbare hulpbronnen en 
biotechnologie aan duurzame 
ontwikkeling tot uiting komt;

Schrappen

Or. en

Amendement 26
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. steunt het voorstel van de Commissie 
om een taskforce in te stellen en een 
stappenplan "biologische industrie" te 
formuleren waarin de bijdrage van 
hernieuwbare hulpbronnen en 
biotechnologie aan duurzame ontwikkeling 
tot uiting komt;

4. steunt het voorstel van de Commissie 
om een bio-economisch panel in te stellen 
en een stappenplan "biologische industrie" 
te formuleren waarin de bijdrage van 
hernieuwbare hulpbronnen en 
biotechnologie aan duurzame ontwikkeling 
tot uiting komt;

Or. pl
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Amendement 27
Martina Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. steunt het voorstel van de Commissie 
om een taskforce in te stellen en een 
stappenplan "biologische industrie" te 
formuleren waarin de bijdrage van 
hernieuwbare hulpbronnen en 
biotechnologie aan duurzame ontwikkeling 
tot uiting komt;

4. steunt het voorstel van de Commissie 
om een taskforce in te stellen en een 
stappenplan "biologische industrie" te 
formuleren waarin de bijdrage van 
hernieuwbare hulpbronnen en 
biotechnologie aan duurzame ontwikkeling 
tot uiting komt, met speciale aandacht 
voor de creatie van banen en de deelname 
van vertegenwoordigende organen van de 
Europese vakvereniging en andere 
kampioenen van groene banen;

Or. en

Amendement 28
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. steunt het voorstel van de Commissie 
om een taskforce in te stellen en een 
stappenplan "biologische industrie" te 
formuleren waarin de bijdrage van 
hernieuwbare hulpbronnen en 
biotechnologie aan duurzame ontwikkeling 
tot uiting komen;

4. steunt het voorstel van de Commissie 
om een taskforce in te stellen en een 
stappenplan "biologische industrie" te 
formuleren waarin de bijdrage van 
hernieuwbare hulpbronnen en 
biotechnologie aan duurzame ontwikkeling 
tot uiting komen en om regio's en 
marktdeelnemers aan te moedigen nieuwe 
innovaties voor de bio-economiesector te 
ontwikkelen;

Or. fi
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Amendement 29
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. roept de lidstaten op nationale en 
regionale actieplannen voor de bio-
economie op te stellen en verzoekt de 
Commissie het Europees Parlement een 
halfjaarlijks verslag te presenteren over 
de tenuitvoerlegging van de bio-
economie;

Or. en

Amendement 30
Satu Hassi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. onderstreept de noodzaak van nieuw 
beleid, met inbegrip van subsidies, op het 
gebied van de bio-economie om te zorgen 
voor een cascadering van biologische 
hulpbronnen, alsook hergebruik en 
recycling; is in dit opzicht bezorgd dat 
subsidies voor het gebruik van 
biomateriaal voor energie de doeleinden 
inzake het efficiënt gebruik van 
hulpbronnen nu al ondermijnen;

Or. en

Amendement 31
Martina Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. is van oordeel dat Europa door over te 
schakelen op bio-economie aanzienlijke 
vooruitgang kan boeken op het vlak van 
innovatie en concurrentiekracht en een 
grotere rol op het wereldtoneel kan gaan 
spelen;

5. is van oordeel dat Europa door over te 
schakelen op bio-economie aanzienlijke 
vooruitgang kan boeken op het vlak van 
innovatie en concurrentiekracht en een 
grotere rol op het wereldtoneel kan gaan 
spelen, onder andere wat betreft zijn 
inspanningen voor internationale 
mensenrechtenbeginselen en -normen;

Or. en

Amendement 32
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van oordeel dat Europa door over te 
schakelen op bio-economie aanzienlijke 
vooruitgang kan boeken op het vlak van 
innovatie en concurrentiekracht en een 
grotere rol op het wereldtoneel kan gaan 
spelen;

5. is van oordeel dat Europa door over te 
schakelen op bio-economie aanzienlijke 
vooruitgang kan boeken op het vlak van de 
koolstofarme economie, innovatie en 
concurrentiekracht en een grotere rol op 
het wereldtoneel kan gaan spelen;

Or. fi

Amendement 33
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van oordeel dat Europa door over te 
schakelen op bio-economie aanzienlijke 
vooruitgang kan boeken op het vlak van 
innovatie en concurrentiekracht en een 
grotere rol op het wereldtoneel kan gaan 

5. benadrukt dat de EU een wereldleider 
is op diverse gebieden van de 
biowetenschappen en biotechnologieën; is 
van oordeel dat Europa door over te 
schakelen op bio-economie aanzienlijke 
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spelen; vooruitgang kan boeken op het vlak van 
innovatie en concurrentiekracht en een 
grotere rol op het wereldtoneel kan gaan 
spelen;

Or. en

Amendement 34
Martina Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(1) acht het noodzakelijk om de effecten 
van biotechnologie op basis van 
genetische modificatie verder te 
onderzoeken voordat voedselproductie op 
basis van dergelijke technologie wordt 
toegelaten;

Or. en

Amendement 35
Satu Hassi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. roept op tot zorgvuldig onderzoek 
naar de indirecte effecten van een 
overschakeling op een bio-economie en 
bio-based producten op het bodemgebruik 
buiten de EU en op de afhankelijkheid 
van importen in het algemeen; blijft zich 
inspannen voor de rechten van lokale 
gemeenschappen in ontwikkelingslanden 
die de negatieve gevolgen ondervinden 
van de toenemende wereldwijde vraag 
naar biologische hulpbronnen, met name 
kwetsbare sectoren zoals de landlozen, 
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vrouwen en inheemse volken;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is van mening dat een bio-economie 
voor Europa niet enkel de huidige op 
fossiele hulpbronnen gebaseerde 
economie moet vervangen, noch het 
huidige verspillingsgedrag mag herhalen, 
maar moet evolueren naar een efficiënter 
en duurzamer model, rekening houdend 
met sociale en milieubescherming binnen 
alle op de bio-economie gebaseerde 
waardeketens;

Or. en

Amendement 37
Satu Hassi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. onderstreept met name de noodzaak 
van onderzoek voor het bepalen van de 
grenzen aan de duurzaamheid van 
biotische hulpbronnen, rekening houdend 
met ecosysteemfuncties en natuurlijke 
voedselketens, evenals met de 
voedselbehoefte van de mens;

Or. en
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Amendement 38
Judith A. Merkies, Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. roept de Commissie op om ook 
financieringsvoorstellen in te dienen, met 
name in het kader van de besprekingen 
over het meerjarig financieel kader en 
Horizon 2020;

Or. en

Amendement 39
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is voorstander van een systeem van 
permanente uitwisseling van kennis tussen 
onderzoeksinstituten, ondernemingen, 
overheid en universiteiten en van een 
regelgevingskader dat onderzoek en 
toepassingen daarvan bevordert;

7. is voorstander van alle activiteiten die 
bevorderlijk zijn voor de uitwisseling van 
kennis tussen onderzoeksinstituten, 
ondernemingen, overheid en universiteiten 
en die oplossingen stimuleren die
onderzoek en toepassingen daarvan 
bevorderen;

Or. pl

Amendement 40
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is voorstander van een systeem van
permanente uitwisseling van kennis tussen 

7. is voorstander van het bio-
economiepanel en het 
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onderzoeksinstituten, ondernemingen, 
overheid en universiteiten en van een 
regelgevingskader dat onderzoek en 
toepassingen daarvan bevordert;

waarnemingscentrum voor de bio-
economie om te zorgen voor een 
permanente uitwisseling van kennis tussen 
onderzoeksinstituten, ondernemingen, 
overheid en universiteiten en van een 
regelgevingskader dat onderzoek en 
toepassingen daarvan bevordert;

Or. en

Amendement 41
Martina Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is voorstander van een systeem van 
permanente uitwisseling van kennis tussen 
onderzoeksinstituten, ondernemingen, 
overheid en universiteiten en van een 
regelgevingskader dat onderzoek en 
toepassingen daarvan bevordert;

7. is voorstander van een systeem van 
permanente uitwisseling van kennis tussen 
onderzoeksinstituten, coöperatieve 
uitwisselingen en 
landbouwkennissystemen, ondernemingen, 
overheid en universiteiten en van een 
regelgevingskader dat onderzoek en 
toepassingen daarvan bevordert;

Or. en

Amendement 42
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is voorstander van een systeem van 
permanente uitwisseling van kennis tussen 
onderzoeksinstituten, ondernemingen, 
overheid en universiteiten en van een 
regelgevingskader dat onderzoek en 
toepassingen daarvan bevordert;

7. is voorstander van een systeem van 
permanente uitwisseling van kennis tussen 
onderzoeksinstituten, ondernemingen, 
overheid, universiteiten en regionale 
marktdeelnemers en van een 
regelgevingskader dat onderzoek en 



AM\931696NL.doc 23/53 PE508.065v01-00

NL

toepassingen daarvan bevordert, en 
benadrukt de noodzaak om de opkomende 
innovaties op de markt te brengen;

Or. fi

Amendement 43
Satu Hassi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. wijst andermaal op het belang van 
de toepassing van het voorzorgsbeginsel 
bij het gebruik van biotechnologieën, met 
name op het gebied van genetisch 
gemanipuleerde organismen en 
synthetische biologie;

Or. en

Amendement 44
Martina Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. acht het noodzakelijk dat er vakgebied-
en bedrijfstakoverstijgende voorlichtings-
en opleidingsprogramma's komen om de 
onderzoeksresultaten blijvend praktisch toe 
te passen en ruimere bekendheid bij de 
Europese consumenten te geven;

8. acht het noodzakelijk dat er vakgebied-
en bedrijfstakoverstijgende voorlichtings-
en opleidingsprogramma's komen, zodat de 
onderzoeksresultaten blijvend praktisch 
kunnen worden toegepast en de Europese 
consumenten/actieve burgers zich actiever 
kunnen bezighouden met de agenda van 
de bio-economie, de gevolgen ervan voor 
duurzame consumptiepatronen en het 
potentiële effect op gemeenschappen 
buiten de EU;

Or. en
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Amendement 45
Julie Girling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. acht het noodzakelijk dat er vakgebied-
en bedrijfstakoverstijgende voorlichtings-
en opleidingsprogramma's komen om de 
onderzoeksresultaten blijvend praktisch 
toe te passen en ruimere bekendheid bij de 
Europese consumenten te geven;

8. acht het noodzakelijk dat er vakgebied-
en bedrijfstakoverstijgende voorlichtings-
en opleidingsprogramma's komen om de 
onderzoeksresultaten toegankelijk te 
maken voor belanghebbenden, met 
inbegrip van consumenten, en op die 
manier de mogelijkheid te creëren om het 
bewustzijn en de betrokkenheid te 
verhogen;

Or. en

Amendement 46
Miroslav Ouzký

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. roept op bestaande hindernissen 
voor innovatie in de waardeketen weg te 
nemen, met name door snelle en op 
wetenschap gebaseerde Europese 
goedkeuringsprocedures voor 
biotechnologische producten en veel 
snellere markttoegang;

Or. en

Amendement 47
Riikka Manner
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt dat de bio-economie 
behoefte heeft aan een hoog kennisniveau 
en gekwalificeerd personeel; herinnert 
eraan dat het belangrijk is beroeps- en 
hogere opleidingen aan te bieden in de 
regio's van de Europese Unie, rekening 
houdend met hun specifieke kenmerken; 
wijst erop dat een breed onderwijsaanbod 
in de regio's ook bijdraagt aan de groei 
van ondernemingen;

Or. fi

Amendement 48
Satu Hassi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is ingenomen met het voorstel van de 
Commissie om 4,5 miljard euro van het 
kaderprogramma voor onderzoek Horizon 
2020 voor alle bio-economiesectoren en -
instrumenten te bestemmen;

9. is ingenomen met het voorstel van de 
Commissie om 4,5 miljard euro van het 
kaderprogramma voor onderzoek Horizon 
2020 voor alle bio-economiesectoren en -
instrumenten te bestemmen, met inbegrip 
van onderzoek naar ecosysteemgrenzen 
en hergebruik en recycling van 
biomateriaal;

Or. en

Amendement 49
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. is ingenomen met het voorstel van de 
Commissie om 4,5 miljard euro van het 
kaderprogramma voor onderzoek Horizon 
2020 voor alle bio-economiesectoren en -
instrumenten te bestemmen;

9. is ingenomen met het voorstel van de 
Commissie om 4,5 miljard euro van het 
kaderprogramma voor onderzoek Horizon 
2020 voor alle bio-economiesectoren en -
instrumenten en voor de verdere 
verbetering van innovaties te bestemmen;

Or. fi

Amendement 50
Julie Girling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. onderstreept dat coördinatie van 
onderzoek in de hele waardeketen van 
biomassa van levensbelang is voor een 
duurzaam aanbod van biomassa;

Or. en

Amendement 51
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. beschouwt bioraffinage als een 
essentieel instrument om stilgelegde 
installaties een nieuwe bestemming te 
geven en noodlijdende gebieden weer op 
gang te brengen met behulp van innovatie 
en investeringen, en verlangt dat hiervoor 
steun beschikbaar zal blijven;

10. beschouwt de productie van 
biobrandstoffen als een essentieel 
instrument om stilgelegde installaties een 
nieuwe bestemming te geven en 
noodlijdende gebieden weer op gang te 
brengen met behulp van innovatie en 
investeringen, en verlangt dat hiervoor 
steun beschikbaar zal blijven;
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Or. pl

Amendement 52
Satu Hassi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. beschouwt bioraffinage als een 
essentieel instrument om stilgelegde 
installaties een nieuwe bestemming te 
geven en noodlijdende gebieden weer op 
gang te brengen met behulp van innovatie 
en investeringen, en verlangt dat hiervoor 
steun beschikbaar zal blijven;

10. beschouwt bioraffinage gebaseerd op 
lokaal duurzaam biomateriaal dat voedsel 
of andere waardevollere toepassingen niet 
verdringt, als een essentieel instrument om 
stilgelegde installaties een nieuwe 
bestemming te geven en noodlijdende 
gebieden weer op gang te brengen met 
behulp van innovatie en investeringen die 
naar een kringloopeconomie leiden, en 
verlangt dat hiervoor steun beschikbaar zal 
blijven;

Or. en

Amendement 53
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt dat voldoende 
hoeveelheden duurzame grondstoffen 
nodig zijn om bioraffinaderijen in Europa 
succesvol te laten werken; wijst erop dat 
dit ook een verbetering van 
infrastructuren voor opslag en vervoer en 
de ontwikkeling van de noodzakelijke 
logistiek zal vereisen;

Or. en



PE508.065v01-00 28/53 AM\931696NL.doc

NL

Amendement 54
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. wijst erop dat er in Europa slechts 
een beperkt aantal toonaangevende 
bioraffinaderijen is en dat meer 
investeringen nodig zijn om de leidende 
rol van de Europese ondernemingen in de 
sector van bioraffinaderijen te behouden; 
roept de Commissie en de lidstaten op 
pilot- en demonstratieactiviteiten voor de 
opschaling van producten en processen te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 55
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quater. roept op tot de ontwikkeling 
van een nieuw juridisch instrument dat 
een efficiënter gebruik van 
biomassabronnen zal stimuleren op basis 
van een beoordeling van algemene 
beschikbaarheid, door een beginsel van 
doorlopend gebruik te vestigen en 
maatregelen te ondersteunen, en dat zal 
waarborgen dat de totale hoeveelheden 
biomassa die in een sector worden 
gebruikt beperkt blijven tot wat 
ecosystemen op duurzame wijze kunnen 
leveren;

Or. en
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Amendement 56
Martina Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. pleit voor een interdisciplinaire en 
geïntegreerde aanpak van de bio-economie, 
voor harmonisatie van de diverse Europese 
beleidslijnen die betrekking hebben op de 
verschillende deelterreinen van de bio-
economie (Horizon 2020, cohesiebeleid, 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, 
richtlijn hernieuwbare energie, 
kaderrichtlijn afvalstoffen, richtlijn 
verpakkingsafval, specifieke regels inzake 
bioafval) en voor een uniform en stabiel 
regelgevingskader op Europees en 
nationaal niveau;

11. pleit voor een interdisciplinaire en 
geïntegreerde aanpak van de bio-economie, 
voor harmonisatie van de diverse Europese 
beleidslijnen en relevante beginselen, met 
name het voorzorgsbeginsel, gezien de 
risico's die gepaard gaan met 
biotechnologieën (op land en op zee), die 
betrekking hebben op de verschillende 
deelterreinen van de bio-economie 
(Horizon 2020, cohesiebeleid, 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, 
richtlijn hernieuwbare energie, 
kaderrichtlijn afvalstoffen, richtlijn 
verpakkingsafval, specifieke regels inzake 
bioafval) en voor een uniform en stabiel 
regelgevingskader op Europees en 
nationaal niveau;

Or. en

Amendement 57
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. pleit voor een interdisciplinaire en 
geïntegreerde aanpak van de bio-economie, 
voor harmonisatie van de diverse Europese 
beleidslijnen die betrekking hebben op de 
verschillende deelterreinen van de bio-
economie (Horizon 2020, cohesiebeleid, 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, 
richtlijn hernieuwbare energie, 
kaderrichtlijn afvalstoffen, richtlijn 
verpakkingsafval, specifieke regels inzake 

11. pleit voor een interdisciplinaire en 
geïntegreerde aanpak van de bio-economie, 
voor harmonisatie van de diverse Europese 
beleidslijnen die betrekking hebben op de 
verschillende deelterreinen van de bio-
economie (Horizon 2020, cohesiebeleid, 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, 
richtlijn hernieuwbare energie, het 
milieuactieprogramma voor de Europese 
Unie voor de periode tot en met 2020,
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bioafval) en voor een uniform en stabiel 
regelgevingskader op Europees en 
nationaal niveau;

kaderrichtlijn afvalstoffen, richtlijn 
verpakkingsafval, specifieke regels inzake 
bioafval) en voor een uniform en stabiel 
regelgevingskader voor de lange termijn 
op Europees en nationaal niveau;

Or. fi

Amendement 58
Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. pleit voor een interdisciplinaire en 
geïntegreerde aanpak van de bio-economie, 
voor harmonisatie van de diverse Europese 
beleidslijnen die betrekking hebben op de 
verschillende deelterreinen van de bio-
economie (Horizon 2020, cohesiebeleid, 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, 
richtlijn hernieuwbare energie, 
kaderrichtlijn afvalstoffen, richtlijn 
verpakkingsafval, specifieke regels inzake 
bioafval) en voor een uniform en stabiel 
regelgevingskader op Europees en 
nationaal niveau;

11. pleit voor een interdisciplinaire en 
geïntegreerde aanpak van de bio-economie, 
voor harmonisatie van de diverse Europese 
beleidslijnen die betrekking hebben op de 
verschillende deelterreinen van de bio-
economie (Horizon 2020, cohesiebeleid, 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, 
richtlijn hernieuwbare energie, 
kaderrichtlijn water, kaderrichtlijn 
afvalstoffen, richtlijn verpakkingsafval, 
specifieke regels inzake bioafval) en voor 
een uniform en stabiel regelgevingskader 
dat de betrokken actoren meer 
voorspelbaarheid biedt op Europees en
nationaal niveau; verzoekt ook dat 
vroegtijdige wijzigingen van de regels 
worden beperkt tot een strikt minimum en 
met name tot wijzigingen ter bevordering 
van de ontwikkeling van de bio-economie, 
zoals de hervorming van de regeling voor 
de handel in broeikasgasemissierechten;

Or. fr

Amendement 59
Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. pleit voor een interdisciplinaire en 
geïntegreerde aanpak van de bio-economie, 
voor harmonisatie van de diverse Europese 
beleidslijnen die betrekking hebben op de 
verschillende deelterreinen van de bio-
economie (Horizon 2020, cohesiebeleid, 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, 
richtlijn hernieuwbare energie, 
kaderrichtlijn afvalstoffen, richtlijn 
verpakkingsafval, specifieke regels inzake 
bioafval) en voor een uniform en stabiel 
regelgevingskader op Europees en 
nationaal niveau;

11. pleit voor een interdisciplinaire en 
geïntegreerde aanpak van de bio-economie, 
voor harmonisatie van de diverse Europese 
beleidslijnen die betrekking hebben op de 
verschillende deelterreinen van de bio-
economie (hulpbronefficiëntie, Innovatie-
Unie, grondstoffeninitiatief, Horizon 
2020, cohesiebeleid, gemeenschappelijk 
landbouwbeleid, richtlijn hernieuwbare 
energie, kaderrichtlijn afvalstoffen, 
kaderrichtlijn water, 
milieuactieprogramma voor 2020, richtlijn 
verpakkingsafval, specifieke regels inzake 
bioafval) en voor een uniform en stabiel 
regelgevingskader op Europees en 
nationaal niveau;

Or. en

Amendement 60
Miroslav Ouzký

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie voor 
instrumenten voor financiële steun te 
zorgen ten behoeve van industriële 
investeringen in bio-economie van 
commerciële zowel als precommerciële 
aard, bijvoorbeeld uit de structuurfondsen 
of de middelen van de Europese 
Investeringsbank;

12. verzoekt de Commissie voor 
instrumenten voor financiële steun te 
zorgen ten behoeve van industriële 
investeringen in bio-economie van
precommerciële aard, bijvoorbeeld uit de 
structuurfondsen of de middelen van de 
Europese Investeringsbank;

Or. en
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Amendement 61
Satu Hassi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie voor 
instrumenten voor financiële steun te 
zorgen ten behoeve van industriële
investeringen in bio-economie van 
commerciële zowel als precommerciële 
aard, bijvoorbeeld uit de structuurfondsen 
of de middelen van de Europese 
Investeringsbank;

12. verzoekt de Commissie voor 
instrumenten voor financiële steun te 
zorgen ten behoeve van investeringen in 
bio-economie van precommerciële aard, 
bijvoorbeeld uit de structuurfondsen of de 
middelen van de Europese 
Investeringsbank;

Or. en

Amendement 62
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie voor 
instrumenten voor financiële steun te 
zorgen ten behoeve van industriële 
investeringen in bio-economie van 
commerciële zowel als precommerciële 
aard, bijvoorbeeld uit de structuurfondsen 
of de middelen van de Europese 
Investeringsbank;

12. verzoekt de Commissie voor 
instrumenten voor financiële steun te 
zorgen ten behoeve van industriële 
investeringen in bio-economie van 
commerciële zowel als precommerciële 
aard, bijvoorbeeld uit de structuurfondsen 
of de middelen van de Europese 
Investeringsbank; is zich ervan bewust dat 
het vaak moeilijk is om innovaties voor de 
bio-economie op de verkoop te richten en 
ze op de markt te brengen;

Or. fi

Amendement 63
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie voor 
instrumenten voor financiële steun te 
zorgen ten behoeve van industriële 
investeringen in bio-economie van 
commerciële zowel als precommerciële 
aard, bijvoorbeeld uit de structuurfondsen 
of de middelen van de Europese 
Investeringsbank;

12. verzoekt de Commissie innovatieve 
bedrijven, met name kmo's, in staat te 
stellen financiële en andere 
ondersteunende instrumenten te vinden 
die de bio-economie ten goede komen, 
bijvoorbeeld door gebruik te maken van 
de slimme specialisatie van de regionale 
en structuurfondsen of van voorzieningen 
voor risicodeling van de Europese 
Investeringsbank, en via de oprichting van 
één enkel loket voor informatie over alle 
aan de economie gerelateerde bio-based 
initiatieven;

Or. en

Amendement 64
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. onderstreept de noodzaak van meer 
samenhang tussen verschillende 
onderzoeks- en innovatiefondsen van de 
EU om het grootst mogelijke effect te 
bereiken;

Or. en

Amendement 65
Satu Hassi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. dringt aan op gerichte en concrete 
stappen ter vereenvoudiging en bekorting 
van de vergunningsprocedures die de 
ontwikkeling van bioraffinaderijen 
hinderen en het risico in zich bergen dat 
innovatieve en geavanceerde technologie 
zijn heil buiten de EU zoekt;

Schrappen

Or. en

Amendement 66
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. dringt aan op gerichte en concrete 
stappen ter vereenvoudiging en bekorting 
van de vergunningsprocedures die de 
ontwikkeling van bioraffinaderijen 
hinderen en het risico in zich bergen dat 
innovatieve en geavanceerde technologie 
zijn heil buiten de EU zoekt;

13. dringt aan op gerichte en concrete 
stappen ter vereenvoudiging en bekorting 
van de vergunningsprocedures die de 
ontwikkeling van bioraffinaderijen 
hinderen en het risico in zich bergen dat 
innovatieve en geavanceerde technologie 
en het eigendom daarvan zijn heil buiten 
de EU zoekt;

Or. fi

Amendement 67
Satu Hassi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. stemt ermee in dat gebruik zal worden 
gemaakt van de figuur van het publiek-
private partnerschap (PPP); hoopt dat de 

14. stemt ermee in dat gebruik zal worden 
gemaakt van de figuur van het publiek-
private partnerschap (PPP) voor projecten 
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knelpunten die zich voordeden bij de 
toepassing ervan in andere sectoren 
kunnen worden weggenomen en verzoekt 
de Commissie voldoende middelen uit te 
trekken om de ontwikkeling van deze 
formule te stimuleren, in de overtuiging 
dat het een cruciaal instrument is om 
nieuwe waardeketens te creëren, de 
bestaande te schragen en een impuls te 
geven aan investeringen in 
modeltechnologieën en -installaties die de 
resultaten van onderzoek op de markt 
kunnen introduceren;

die onderworpen worden aan adequate 
effectbeoordelingen op het gebied van de 
bio-economie, ook met betrekking tot de 
duurzaamheid van de basis van biotische 
hulpbronnen, in de hoop dat de 
knelpunten die zich voordeden bij
voorgaande toepassingen van dezelfde 
figuur in andere sectoren kunnen worden 
weggenomen; 

Or. en

Amendement 68
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. stemt ermee in dat gebruik zal worden 
gemaakt van de figuur van het publiek-
private partnerschap (PPP); hoopt dat de 
knelpunten die zich voordeden bij de 
toepassing ervan in andere sectoren kunnen 
worden weggenomen en verzoekt de 
Commissie voldoende middelen uit te 
trekken om de ontwikkeling van deze 
formule te stimuleren, in de overtuiging dat 
het een cruciaal instrument is om nieuwe 
waardeketens te creëren, de bestaande te 
schragen en een impuls te geven aan 
investeringen in modeltechnologieën en -
installaties die de resultaten van 
onderzoek op de markt kunnen 
introduceren;

14. stemt ermee in dat gebruik zal worden 
gemaakt van de figuur van het publiek-
private partnerschap (PPP), waarbij de
nodige lessen moeten worden getrokken 
uit de knelpunten die zich voordeden bij de 
toepassing ervan in andere sectoren kunnen 
worden weggenomen, en verzoekt de 
Commissie voldoende middelen uit te 
trekken om de ontwikkeling van deze 
formule te stimuleren, in de overtuiging dat 
het een cruciaal instrument is om nieuwe 
waardeketens te creëren, de bestaande te 
schragen en een impuls te geven aan 
investeringen in modeltechnologieën en -
installaties die de onderzoeksresultaten op 
de markt kunnen introduceren;

Or. en
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Amendement 69
Martina Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderschrijft dat er een meerlagige 
benadering moet worden gevolgd en 
verlangt dat er gestaag meer aandacht komt 
voor de regionale en lokale dimensie van 
de bio-economie; stemt in met de 
oprichting van regionale, nationale en 
Europese bio-economiepanels die de 
geboekte vooruitgang moeten beoordelen 
en knowhow en best practices moeten 
uitwisselen teneinde het niveau van 
ontwikkeling van bio-economie in de 
gehele EU gelijk te trekken; dringt erop 
aan dat de Commissie deskundigen uit de 
bio-economiesector en alle betrokken 
vakgebieden alsmede vertegenwoordigers 
van consumenten en burgers erbij betrekt;

15. onderschrijft dat er een meerlagige 
benadering moet worden gevolgd en 
verlangt dat er gestaag meer aandacht komt 
voor de internationale, regionale en lokale 
dimensie van de bio-economie en voor de 
effecten van de bio-economie op 
plattelandsgemeenschappen en hun 
maatschappelijke organisaties buiten de 
EU (met inbegrip van inheemse en 
milieuorganisaties), waaronder ook het 
potentiële schadelijke effect op de 
voedselzekerheid, intensieve exploitatie 
van natuurlijke hulpbronnen, afnemende 
biodiversiteit en toenemende ontbossing 
als gevolg van voedselproductie en niet 
voor voedsel bestemde productie; stemt in 
met de oprichting van regionale, nationale 
en Europese bio-economiepanels die de 
geboekte vooruitgang moeten beoordelen 
en knowhow en best practices moeten 
uitwisselen teneinde het niveau van 
ontwikkeling van bio-economie in de 
gehele EU gelijk te trekken; dringt erop 
aan dat de Commissie deskundigen uit de 
bio-economiesector en alle betrokken 
vakgebieden alsmede vertegenwoordigers 
van consumenten en burgers erbij betrekt, 
dat zij zorgt voor manieren om ook 
belanghebbenden buiten de EU 
verantwoording te laten afleggen en dat 
zij sociale bewegingen en inheemse en 
milieuorganisaties ondersteunt bij hun 
inspanningen om de toegang tot, de 
controle over en het recht op de 
hulpbronnen van de gemeenschap, met 
inbegrip van visserij, bossen en land, 
veilig te stellen;

Or. en
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Amendement 70
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderschrijft dat er een meerlagige 
benadering moet worden gevolgd en 
verlangt dat er gestaag meer aandacht komt 
voor de regionale en lokale dimensie van 
de bio-economie; stemt in met de 
oprichting van regionale, nationale en 
Europese bio-economiepanels die de 
geboekte vooruitgang moeten beoordelen 
en knowhow en best practices moeten 
uitwisselen teneinde het niveau van 
ontwikkeling van bio-economie in de 
gehele EU gelijk te trekken; dringt erop 
aan dat de Commissie deskundigen uit de 
bio-economiesector en alle betrokken 
vakgebieden alsmede vertegenwoordigers 
van consumenten en burgers erbij betrekt;

15. onderschrijft dat er een meerlagige 
benadering moet worden gevolgd en 
verlangt dat er gestaag meer aandacht komt 
voor de regionale en lokale dimensie van 
de bio-economie; stemt in met de 
oprichting van regionale, nationale en 
Europese bio-economiepanels die de 
geboekte vooruitgang moeten beoordelen 
en knowhow en best practices moeten 
uitwisselen teneinde het niveau van 
ontwikkeling van bio-economie in de 
gehele EU gelijk te trekken; dringt erop 
aan dat de Commissie deskundigen uit de 
bio-economiesector en alle betrokken 
vakgebieden alsmede vertegenwoordigers 
van consumenten en burgers erbij betrekt; 
herinnert eraan dat regionale economieën 
een centrale rol spelen bij de 
verwezenlijking van slimme, duurzame en 
inclusieve groei; is van mening dat in de 
regio's zelf de kennis en knowhow 
aanwezig is om actoren te mobiliseren, 
uitgaande van hun specifieke kenmerken; 

Or. fi

Amendement 71
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderschrijft dat er een meerlagige 
benadering moet worden gevolgd en 

15. onderschrijft dat er een meerlagige 
benadering moet worden gevolgd en 
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verlangt dat er gestaag meer aandacht komt 
voor de regionale en lokale dimensie van 
de bio-economie; stemt in met de 
oprichting van regionale, nationale en 
Europese bio-economiepanels die de 
geboekte vooruitgang moeten beoordelen 
en knowhow en best practices moeten 
uitwisselen teneinde het niveau van 
ontwikkeling van bio-economie in de 
gehele EU gelijk te trekken; dringt erop 
aan dat de Commissie deskundigen uit de 
bio-economiesector en alle betrokken 
vakgebieden alsmede vertegenwoordigers 
van consumenten en burgers erbij betrekt;

verlangt dat er gestaag meer aandacht komt 
voor de regionale en lokale dimensie van 
de bio-economie en voor bottom-up 
initiatieven; stemt in met de oprichting van 
regionale, nationale en Europese bio-
economiepanels die de geboekte 
vooruitgang moeten beoordelen en 
knowhow en best practices moeten 
uitwisselen teneinde het niveau van 
ontwikkeling van bio-economie in de 
gehele EU gelijk te trekken; dringt erop 
aan dat de Commissie deskundigen uit de 
bio-economiesector en alle betrokken 
vakgebieden alsmede vertegenwoordigers 
van consumenten en burgers erbij betrekt;

Or. en

Amendement 72
Judith A. Merkies, Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt aan op het inzetten van alle 
beschikbare financiële instrumenten om 
te bereiken dat het onderzoek zich in 
concrete resultaten op de markt vertaalt; 
verlangt voorts dat er adequate steun 
wordt gegeven aan marktdeelnemers en 
bedrijven (met name het mkb) die de 
onderzoeksresultaten in de praktijk 
toepassen;

Schrappen

Or. en

Amendement 73
Satu Hassi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt aan op het inzetten van alle 
beschikbare financiële instrumenten om te 
bereiken dat het onderzoek zich in concrete 
resultaten op de markt vertaalt; verlangt 
voorts dat er adequate steun wordt 
gegeven aan marktdeelnemers en 
bedrijven (met name het mkb) die de 
onderzoeksresultaten in de praktijk 
toepassen;

16. dringt aan op het inzetten van alle 
beschikbare financiële instrumenten om te 
bereiken dat het onderzoek zich in concrete 
resultaten op de markt vertaalt;

Or. en

Amendement 74
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt aan op het inzetten van alle 
beschikbare financiële instrumenten om te 
bereiken dat het onderzoek zich in concrete 
resultaten op de markt vertaalt; verlangt 
voorts dat er adequate steun wordt gegeven 
aan marktdeelnemers en bedrijven (met 
name het mkb) die de onderzoeksresultaten 
in de praktijk toepassen;

16. beklemtoont dat alle beschikbare 
financiële instrumenten moeten worden 
ingezet om te bereiken dat het onderzoek 
zich in concrete resultaten op de markt 
vertaalt; verlangt voorts dat er adequate 
steun en betere toegang tot financiering 
wordt gegeven aan marktdeelnemers en 
bedrijven (met name het mkb) die de 
onderzoeksresultaten in de praktijk 
toepassen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de Commissie om haar 
financiële steun te richten op innovatie 
die aansluit bij de Innovatie-Unie, met 
inbegrip van de prioriteiten van Horizon 
2020, om op die manier te stimuleren dat 
onderzoeksresultaten worden gebruikt ter 
voorbereiding van het op de markt 
brengen van producten, met als doel om 
de zogeheten vallei des doods van het 
onderzoek in Europa te overbruggen;

Or. en

Amendement 76
Miroslav Ouzký

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst erop dat we de beschikking 
hebben over een groot aantal uitstekende 
instrumenten (openbare aanbesteding, 
certificering, specifieke etikettering) 
waarmee een aanzienlijke markt voor bio-
based producten kan worden gecreëerd en 
verlangt dat de hervorming van de 
bestaande wetgeving in die richting gaat;

17. wijst erop dat we de beschikking 
hebben over een groot aantal uitstekende 
instrumenten (openbare aanbesteding, 
belastingprikkels, certificering, specifieke 
etikettering) waarmee een aanzienlijke 
markt voor bio-based producten kan 
worden gecreëerd en verlangt dat de 
hervorming van de bestaande wetgeving in 
die richting gaat; is van mening dat 
marktbevorderende instrumenten moeten 
zijn gebaseerd zijn op 
duurzaamheidscriteria;

Or. en

Amendement 77
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst erop dat we de beschikking 
hebben over een groot aantal uitstekende 
instrumenten (openbare aanbesteding, 
certificering, specifieke etikettering) 
waarmee een aanzienlijke markt voor bio-
based producten kan worden gecreëerd en 
verlangt dat de hervorming van de 
bestaande wetgeving in die richting gaat;

17. wijst erop dat we de beschikking 
hebben over een groot aantal uitstekende 
instrumenten (openbare aanbesteding, 
belastingprikkels, certificering, specifieke 
etikettering) waarmee voldoende aanbod 
van duurzame en hoogwaardige bio-based 
producten, alsmede hulpbronefficiënte 
productiesystemen kunnen worden 
veiliggesteld; is van mening dat een 
hervorming van de bestaande wetgeving
noodzakelijk is; roept de Commissie op 
duurzaamheidscriteria op te stellen voor 
het gebruik van biomassa;

Or. en

Amendement 78
Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst erop dat we de beschikking 
hebben over een groot aantal uitstekende 
instrumenten (openbare aanbesteding, 
certificering, specifieke etikettering) 
waarmee een aanzienlijke markt voor bio-
based producten kan worden gecreëerd en 
verlangt dat de hervorming van de 
bestaande wetgeving in die richting gaat;

17. dringt aan op de systematische 
toepassing van openbare aanbestedingen 
als een instrument voor het creëren van 
een aanzienlijke markt voor bio-based 
producten en verlangt dat de hervorming 
van de bestaande wetgeving in die richting 
gaat. Daarnaast moeten andere 
instrumenten zoals certificering en 
specifieke etikettering worden gebruikt;

Or. sv

Amendement 79
Judith A. Merkies, Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst erop dat we de beschikking 
hebben over een groot aantal uitstekende 
instrumenten (openbare aanbesteding, 
certificering, specifieke etikettering) 
waarmee een aanzienlijke markt voor bio-
based producten kan worden gecreëerd en 
verlangt dat de hervorming van de 
bestaande wetgeving in die richting gaat;

17. wijst erop dat we de beschikking 
hebben over een groot aantal uitstekende 
instrumenten (openbare aanbesteding, 
standaardisering, belastingprikkels, 
certificering, specifieke etikettering) 
waarmee een aanzienlijke markt voor bio-
based producten kan worden gecreëerd en 
verlangt dat de hervorming van de 
bestaande wetgeving in die richting gaat;

Or. en

Amendement 80
Satu Hassi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. acht het van fundamenteel belang dat 
de consument hierbij betrokken wordt en 
dat hij informatie krijgt over bio-based 
producten en diensten; dringt in dit 
verband aan op standaardisatie van de 
bioproductie in de EU omdat de Europese 
markt voor deze producten daar baat bij 
heeft;

18. acht het van fundamenteel belang dat 
de consument hierbij betrokken wordt en 
dat hij informatie krijgt over bio-based 
producten en diensten; dringt in dit 
verband aan op standaardisatie van de 
bioproductie in de EU op basis van 
toereikende duurzaamheidscriteria omdat 
de Europese markt voor deze producten 
daar baat bij heeft;

Or. en

Amendement 81
Miroslav Ouzký

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is van mening dat dat de 
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levensduur van het bio-based product niet 
kunstmatig mag worden verkort en dat het 
product moet worden ontworpen voor een 
zo lang mogelijke levensduur;

Or. en

Amendement 82
Satu Hassi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. ziet een enorm potentieel in 
innovatieve microbiologische 
productiemethoden van eiwitrijke 
voedingsmiddelen voor menselijke 
consumptie, die het mogelijk maken om 
biotische hulpbronnen die nu worden 
gebruikt voor vleesproductie beschikbaar 
te stellen voor andere doeleinden;

Or. en

Amendement 83
Satu Hassi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van oordeel dat synergie tussen 
lokale producenten van grondstoffen en 
bioraffinaderijen tot versterking van het 
concurrentievermogen en inkomensstijging 
in plattelandsregio's zal leiden; dringt 
daarom aan op een aanpak waarbij de 
diverse segmenten van de zogeheten 
biomassapiramide in aanmerking worden 
genomen en de hogere niveaus daarvan 
meer gewicht krijgen, zodat er cascadering 

19. is van oordeel dat synergie tussen 
lokale producenten van 
landbouwgrondstoffen en bioraffinaderijen 
tot versterking van het 
concurrentievermogen en inkomensstijging 
in plattelandsregio's zal leiden; dringt 
daarom aan op een aanpak waarbij de 
diverse segmenten van de zogeheten 
biomassapiramide in aanmerking worden 
genomen, voedselproductie als de hoogste 
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van kostbare grondstoffen kan 
plaatsvinden;

prioriteit wordt gehandhaafd en de hogere 
niveaus daarvan meer gewicht krijgen, 
zodat er cascadering van kostbare 
grondstoffen kan plaatsvinden;

Or. en

Amendement 84
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van oordeel dat synergie tussen
lokale producenten van grondstoffen en 
bioraffinaderijen tot versterking van het
concurrentievermogen en inkomensstijging 
in plattelandsregio's zal leiden; dringt 
daarom aan op een aanpak waarbij de 
diverse segmenten van de zogeheten 
biomassapiramide in aanmerking worden 
genomen en de hogere niveaus daarvan 
meer gewicht krijgen, zodat er 
cascadering van kostbare grondstoffen 
kan plaatsvinden;

19. beklemtoont dat de bio-economie een 
aanzienlijke bijdrage zal leveren aan de 
ontwikkeling van plattelands- en 
kustgebieden; is van oordeel dat synergie 
en nauwe samenwerking in de hele 
waardeketen, met inbegrip van lokale 
producenten van landbouwgrondstoffen en 
bioraffinaderijen, tot versterking van het 
concurrentievermogen en inkomensstijging 
in deze regio's zal leiden; is van mening 
dat Europa een langetermijnstrategie voor 
de bio-economie moet ontwikkelen die 
rekening houdt met de zogeheten 
biomassapiramide, met speciale aandacht 
voor de hogere segmenten van de 
biomassapiramide en een voorkeur voor 
het gebruik van biomassa van de tweede 
en uiteindelijk de derde generatie; 

Or. en

Amendement 85
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19
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Ontwerpresolutie Amendement

19. is van oordeel dat synergie tussen 
lokale producenten van grondstoffen en 
bioraffinaderijen tot versterking van het 
concurrentievermogen en inkomensstijging 
in plattelandsregio's zal leiden; dringt 
daarom aan op een aanpak waarbij de 
diverse segmenten van de zogeheten 
biomassapiramide in aanmerking worden 
genomen en de hogere niveaus daarvan 
meer gewicht krijgen, zodat er cascadering 
van kostbare grondstoffen kan 
plaatsvinden;

19. is van oordeel dat synergie tussen 
lokale producenten van 
landbouwgrondstoffen uit de land- en 
bosbouw en bioraffinaderijen tot 
versterking van het concurrentievermogen 
en inkomensstijging in plattelandsregio's 
zal leiden; dringt daarom aan op een 
aanpak waarbij de diverse segmenten van 
de zogeheten biomassapiramide in 
aanmerking worden genomen en de hogere 
niveaus daarvan meer gewicht krijgen, 
zodat er cascadering van kostbare 
grondstoffen kan plaatsvinden;

Or. fi

Amendement 86
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van oordeel dat synergie tussen 
lokale producenten van grondstoffen en 
bioraffinaderijen tot versterking van het 
concurrentievermogen en inkomensstijging 
in plattelandsregio's zal leiden; dringt 
daarom aan op een aanpak waarbij de 
diverse segmenten van de zogeheten 
biomassapiramide in aanmerking worden 
genomen en de hogere niveaus daarvan 
meer gewicht krijgen, zodat er cascadering 
van kostbare grondstoffen kan 
plaatsvinden;

19. is van oordeel dat synergie tussen 
lokale producenten van landbouw- en 
bosbouwgrondstoffen en bioraffinaderijen 
tot versterking van het 
concurrentievermogen en inkomensstijging 
in plattelandsregio's zal leiden; roept op tot 
een aanpak die een hiërarchie in het leven 
roept en voortbouwt op zogenoemde 
cascadering van biomassa, wat zal leiden 
tot slim en efficiënt gebruik van biomassa 
met een meerwaarde;

Or. en

Amendement 87
Miroslav Ouzký
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. hoopt dat de tot ontwikkeling gebrachte 
biologische en biotechnologische procedés 
toegepast kunnen worden bij de benutting 
van hernieuwbare hulpbronnen van 
biologische oorsprong zoals afval en non-
foodgewassen, alsook het gebruik van 
componenten van de bestaande agrarische 
productieketen;

20. hoopt dat de tot ontwikkeling gebrachte 
biologische en biotechnologische procedés 
toegepast kunnen worden bij de benutting 
van hernieuwbare hulpbronnen van 
biologische oorsprong zoals afval en non-
foodgewassen, alsook het gebruik van 
componenten van de bestaande agrarische 
productieketen; is van mening dat de 
verhandeling van deze materialen moet op 
een zo laag mogelijk niveau worden 
gehouden;

Or. en

Amendement 88
Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. hoopt dat de tot ontwikkeling gebrachte 
biologische en biotechnologische procedés 
toegepast kunnen worden bij de benutting 
van hernieuwbare hulpbronnen van 
biologische oorsprong zoals afval en non-
foodgewassen, alsook het gebruik van 
componenten van de bestaande agrarische
productieketen;

20. eist dat de tot ontwikkeling gebrachte
biologische en biotechnologische procedés 
toegepast kunnen worden bij de benutting 
van hernieuwbare hulpbronnen van 
biologische oorsprong zoals afval en non-
foodgewassen, alsook het gebruik van 
componenten van de bestaande agrarische 
en houtverwerkende ondernemingen;

Or. en

Amendement 89
Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. hoopt dat de tot ontwikkeling gebrachte 
biologische en biotechnologische procedés 
toegepast kunnen worden bij de benutting 
van hernieuwbare hulpbronnen van 
biologische oorsprong zoals afval en non-
foodgewassen, alsook het gebruik van 
componenten van de bestaande agrarische 
productieketen;

20. is van oordeel dat de tot ontwikkeling 
gebrachte biologische en biotechnologische 
procedés toegepast kunnen worden bij de 
benutting van hernieuwbare hulpbronnen 
van biologische oorsprong zoals afval en 
non-foodgewassen, alsook het gebruik van 
componenten van de bestaande agrarische 
productieketen;

Or. sv

Amendement 90
Satu Hassi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie maatregelen te 
stimuleren om de beschikbaarheid van 
biomassa voor industriële verwerking op te 
voeren, waarbij wel moet worden 
voorkomen dat stimulansen voor 
energieproductie uit biomassa 
marktverstorend werken en negatief 
uitwerken op de beschikbaarheid van 
biomassa voor producenten;

21. verzoekt de Commissie maatregelen te 
stimuleren om ervoor te zorgen dat het 
gebruik van biomassa binnen de
ecologische grenzen blijft en de 
koolstofopnamefunctie niet vermindert; 
acht het in deze context dringend 
noodzakelijk duurzaamheidscriteria vast 
te stellen voor energiegebruik van 
biomassa om te zorgen voor de
beschikbaarheid van biomassa voor
hulpbronefficiëntere verwerking, waarbij 
wel moet worden voorkomen dat 
stimulansen voor energieproductie uit 
biomassa marktverstorend werken en 
negatief uitwerken op de beschikbaarheid 
van biomassa voor producenten;

Or. en

Amendement 91
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie maatregelen te 
stimuleren om de beschikbaarheid van 
biomassa voor industriële verwerking op 
te voeren, waarbij wel moet worden 
voorkomen dat stimulansen voor 
energieproductie uit biomassa 
marktverstorend werken en negatief 
uitwerken op de beschikbaarheid van 
biomassa voor producenten;

21. verzoekt de Commissie maatregelen te 
stimuleren om grondstoffenpotentiëlen op 
duurzame wijze op te voeren, om 
dergelijke grondstoffen beter te 
mobiliseren en om afbreekbare 
afvalstoffen te verzamelen, waarbij wel 
moet worden voorkomen dat stimulansen 
voor energieproductie uit biomassa 
marktverstorend werken en negatief 
uitwerken op de beschikbaarheid van 
biomassa voor producenten;

Or. en

Amendement 92
Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie maatregelen te 
stimuleren om de beschikbaarheid van 
biomassa voor industriële verwerking op te 
voeren, waarbij wel moet worden 
voorkomen dat stimulansen voor 
energieproductie uit biomassa 
marktverstorend werken en negatief 
uitwerken op de beschikbaarheid van 
biomassa voor producenten;

21. verzoekt de Commissie maatregelen te 
stimuleren om de beschikbaarheid van 
biomassa voor industriële verwerking op te 
voeren in de gebieden in de nabijheid van 
de methaniseringsinstallaties;

(Biomassa wordt nog te vaak duizenden 
kilometers van de lokale 
methaniseringsinstallaties weggevoerd.)

Or. fr

Amendement 93
Åsa Westlund
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van oordeel dat de bio-economie in 
aansluiting op de invulling van de nieuwe 
strategie voor het Europees industriebeleid 
een belangrijke bijdrage kan leveren tot 
het keren van de de-industrialisatietrend 
waar Europa onder gebukt gaat, dankzij 
nieuwe strategieën die marktstimulerend 
werken en de concurrentiekracht van het 
territoriale systeem weer op gang brengen;

22. is van oordeel dat de bio-economie in 
aansluiting op de invulling van de nieuwe 
strategie voor het Europees industriebeleid 
het stimuleren van de markt mogelijk kan 
maken en de concurrentiekracht van het 
territoriale systeem weer op gang kan 
brengen;

Or. sv

Amendement 94
Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van oordeel dat de bio-economie in 
aansluiting op de invulling van de nieuwe 
strategie voor het Europees industriebeleid 
een belangrijke bijdrage kan leveren tot het 
keren van de-industrialisatietrend waar 
Europa onder gebukt gaat, dankzij nieuwe 
strategieën die martkstimulerend werken 
en de concurrentiekracht van het
territoriale systeem weer op gang brengen;

22. is van oordeel dat de bio-economie in 
aansluiting op de invulling van de nieuwe 
strategie voor het Europees industriebeleid 
een belangrijke bijdrage kan leveren tot het 
keren van de de-industrialisatietrend waar 
Europa onder gebukt gaat, dankzij nieuwe 
strategieën die marktstimulerend werken 
en de concurrentiekracht van de industriële 
structuur van Europa weer op gang 
brengen door ervoor te zorgen dat 
Europese ondernemingen in de 
verschillende sectoren van de toekomstige 
groene economie een lengte voorsprong 
op hun internationale concurrenten 
nemen;

Or. fr

Amendement 95
Miroslav Ouzký
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. roept op tot voorzieningszekerheid 
tegen wereldmarktvoorwaarden door 
heffingen op biomassa die wordt gebruikt 
voor de productie van bio-based 
materialen op te schorten;

Or. en

Amendement 96
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. roept de Commissie dringend op 
milieuonvriendelijke subsidies te 
definiëren als "een resultaat van een 
maatregel van een overheid die een 
voordeel oplevert voor gebruikers of 
producenten, teneinde hun inkomsten te 
vergroten of hun kosten te verminderen, 
ook al zijn ze in strijd met de goede 
milieupraktijk"1; roept de Commissie en 
de lidstaten op onverwijld en tegen 2014 
concrete plannen aan te nemen op basis 
van deze definitie om milieuonvriendelijke 
subsidies geleidelijk uit te faseren tegen 
2020, met inbegrip van subsidies die 
inefficiënt gebruik van hernieuwbare 
hulpbronnen stimuleren en subsidies voor 
fossiele brandstoffen, en verslag uit te 
brengen via de nationale 
hervormingsprogramma's;
__________________
1 Gebaseerd op OESO (1998 en 2005) in 
IEEP et al. 2007, zie 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/ta
xation/index.htm 
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Or. en

Amendement 97
Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. onderstreept het belang van 
milieubescherming met betrekking tot 
bodem- en watergebruik; vraagt de 
Commissie maatschappelijk verantwoord 
ondernemen te bevorderen, alsmede 
cross-compliance met de kaderrichtlijn 
water, de jaarrekeningenrichtlijn en de 
transparantierichtlijn en de voorstellen 
betreffende indirecte verandering van het 
bodemgebruik; roept de Commissie op 
mogelijke schadelijke sociale effecten bij 
het invoeren van biobrandstoffen aan te 
pakken; roept in herinnering dat sociale 
en milieuoverwegingen in de hele 
bevoorradingsketen onmisbaar zijn bij het 
zoeken van steun voor een bio-economie 
voor Europa;

Or. en

Amendement 98
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. onderstreept dat de overschakeling 
op een bio-economie zal bijdragen tot een 
verdere integratie van de resultaten van 
Rio+20 in het EU-beleid; is van mening 
dat de EU sterker moet bijdragen aan 
initiatieven die de overschakeling op een 
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inclusieve, groene economie op 
internationaal niveau bevorderen;

Or. en

Amendement 99
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. wijst op de behoefte aan concrete 
doelstellingen, zodat het aandeel van 
hernieuwbare natuurlijke grondstoffen bij 
de productie en de consumptie van 
goederen kan toenemen; verzoekt de 
Commissie concrete maatregelen voor te 
stellen ter bevordering van de productie 
en consumptie van producten van de bio-
economie; constateert dat een bio-
economie gebaseerd op grondstoffen voor 
koolstofneutrale biomassa ook Europa's 
afhankelijkheid van fossiele grondstoffen, 
ingevoerde grondstoffen en niet-
hernieuwbare grondstoffen zal 
verkleinen;

Or. fi

Amendement 100
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. verzoekt de Commissie het gebruik 
en de beschikbaarheid van biomassa als 
een grondstof voor de bio-economie te 
bevorderen, teneinde een stabiele 
werkomgeving te waarborgen voor de 
bestaande op biologische materialen 
gebaseerde sector en voor hetgeen tot 
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ontwikkeling komt; verlangt dat nieuw op 
te stellen wetgeving in alle opzichten 
ondersteuning biedt voor het gebruik van 
de hulpbronnen van de bio-economie en 
de benutting van ruwe grondstoffen en 
dat het beleid in alle opzichten gericht 
moet zijn op de lange termijn en 
consequent moet zijn;

Or. fi


