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Poprawka 1
Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że liczba ludności na 
świecie wzrośnie z 7 do 9 mld w 2050 r., 
co doprowadzi do wzrostu 
zapotrzebowania na żywność o 70%;

A. mając na uwadze, że liczba ludności na 
świecie wzrośnie z 7 do 9 mld w 2050 r., 
co doprowadzi do wzrostu 
zapotrzebowania na żywność o 70% i 
zwiększy nacisk na wykorzystanie rezerw 
wody;

Or. fr

Poprawka 2
Satu Hassi

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że liczba ludności na 
świecie wzrośnie z 7 do 9 mld w 2050 r., 
co doprowadzi do wzrostu 
zapotrzebowania na żywność o 70%;

A. mając na uwadze, że wedle prognoz
liczba ludności na świecie wzrośnie z 7 do 
9 mld w 2050 r., co doprowadzi do 
szacowanego wzrostu zapotrzebowania na 
żywność o 70%;

Or. en

Poprawka 3
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że obecny kryzys 
gospodarczy i finansowy pokazuje, iż 
Europie pilnie potrzeba nowych źródeł 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 4
Martina Anderson

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że niewielka ilość 
zasobów naturalnych na świecie, wzrost 
presji na wykorzystywanie surowców 
odnawialnych oraz globalne skutki zmiany 
klimatu wymagają efektywnego 
gospodarowania zasobami;

B. mając na uwadze, że niewielka ilość 
zasobów naturalnych na świecie, wzrost 
presji na wykorzystywanie surowców 
odnawialnych, wzorce nieodnawialnej 
konsumpcji oraz globalne skutki zmiany 
klimatu wymagają sprawiedliwego i 
efektywnego gospodarowania zasobami;
mając na uwadze, że należy także nadać 
priorytet zrozumieniu systemowego 
nacisku i utracie różnorodności 
biologicznej, wynikającym z rolniczo-
przemysłowych monokultur;

Or. en

Poprawka 5
Satu Hassi

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że niewielka ilość 
zasobów naturalnych na świecie, wzrost 
presji na wykorzystywanie surowców 

B. mając na uwadze, że niewielka ilość 
zasobów naturalnych na świecie, wzrost 
presji na wykorzystywanie surowców 
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odnawialnych oraz globalne skutki zmiany
klimatu wymagają efektywnego 
gospodarowania zasobami;

odnawialnych oraz globalne skutki zmiany 
klimatu wymagają efektywnego oraz 
mieszczącego się w słusznych granicach
gospodarowania zasobami;

Or. en

Poprawka 6
Satu Hassi

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. zważywszy, że w większości 
przypadków, lądowe i morskie zasoby są 
już wykorzystywane zbyt intensywnie przez 
rolnictwo, rybołówstwo lub leśnictwo;

Or. en

Poprawka 7
Martina Anderson

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że innowacyjne i 
efektywne podejście zapewni nie tylko 
większe zrównoważenie, ale również 
wsparcie rozwoju obszarów wiejskich, 
możliwą redukcję emisji gazów 
cieplarnianych, bardziej zrównoważony 
cykl produkcji oraz rozpowszechnienie 
innowacji przemysłowych wzdłuż całego 
łańcucha wartości;

C. mając na uwadze, że innowacyjne i 
efektywne podejście może przyczynić się
nie tylko do zwiększenia równowagi, ale 
również wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich, możliwej redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, bardziej zrównoważonego 
cyklu produkcji oraz rozpowszechnienia 
innowacji przemysłowych wzdłuż całego 
łańcucha wartości; dalszy wkład będzie 
również realizowany poprzez umożliwienie 
wzorców konsumpcji i zmianę lokalizacji i 
powiązań produkcji i konsumpcji w 
sposób zmniejszający zewnętrzne 
uzależnienie od zasobów;
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Or. en

Poprawka 8
Satu Hassi

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że innowacyjne i 
efektywne podejście zapewni nie tylko 
większe zrównoważenie, ale również 
wsparcie rozwoju obszarów wiejskich, 
możliwą redukcję emisji gazów 
cieplarnianych, bardziej zrównoważony 
cykl produkcji oraz rozpowszechnienie 
innowacji przemysłowych wzdłuż całego 
łańcucha wartości;

C. mając na uwadze, że innowacyjne i 
efektywne podejście z odpowiednimi 
środkami zapobiegawczymi zapewni nie 
tylko większe zrównoważenie, ale również 
wsparcie rozwoju obszarów wiejskich, 
możliwą redukcję emisji gazów 
cieplarnianych, bardziej zrównoważony 
cykl produkcji oraz rozpowszechnienie 
innowacji przemysłowych wzdłuż całego 
łańcucha wartości;

Or. en

Poprawka 9
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że innowacyjne i 
efektywne podejście zapewni nie tylko 
większe zrównoważenie, ale również 
wsparcie rozwoju obszarów wiejskich, 
możliwą redukcję emisji gazów 
cieplarnianych, bardziej zrównoważony 
cykl produkcji oraz rozpowszechnienie 
innowacji przemysłowych wzdłuż całego 
łańcucha wartości;

C. mając na uwadze, że dalekosiężne,
innowacyjne i efektywne podejście 
zapewni nie tylko większe zrównoważenie, 
ale również wsparcie rozwoju obszarów 
wiejskich i regionów, możliwą redukcję 
emisji gazów cieplarnianych, bardziej 
zrównoważony cykl produkcji oraz 
rozpowszechnienie innowacji 
przemysłowych wzdłuż całego łańcucha 
wartości;

Or. fi
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Poprawka 10
Elena Oana Antonescu

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że innowacyjne i 
efektywne podejście zapewni nie tylko 
większe zrównoważenie, ale również 
wsparcie rozwoju obszarów wiejskich, 
możliwą redukcję emisji gazów 
cieplarnianych, bardziej zrównoważony 
cykl produkcji oraz rozpowszechnienie 
innowacji przemysłowych wzdłuż całego
łańcucha wartości;

C. mając na uwadze, że innowacyjne i 
efektywne podejście zapewni nie tylko 
większe zrównoważenie, ale również 
wsparcie rozwoju obszarów wiejskich, 
często MŚP, możliwą redukcję emisji 
gazów cieplarnianych, bardziej 
zrównoważony cykl produkcji oraz 
rozpowszechnienie innowacji 
przemysłowych wzdłuż całego łańcucha 
wartości;

Or. en

Poprawka 11
Martina Anderson

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że przejście na 
zrównoważoną gospodarkę umożliwi 
rozwój konkurencyjności w europejskim 
sektorze przemysłu, zwiększenie wzrostu 
gospodarczego, a dzięki temu zapewnienie 
bodźca dla znacznego podniesienia 
poziomu zatrudnienia w Europie;

D. mając na uwadze, że przejście na 
zrównoważoną gospodarkę może
umożliwić rozwój konkurencyjności w 
europejskim sektorze przemysłu, 
zwiększenie wzrostu gospodarczego, a 
dzięki temu zapewnienie bodźca dla 
znacznego podniesienia poziomu 
zatrudnienia w Europie; mając na uwadze, 
że nacisk na biogospodarkę, 
biotechnologię oparte na modyfikacji 
genetycznej (GM) i towarowej produkcji 
biomasy może prowadzić do ponownej 
industrializacji i centralizacji produkcji 
rolno-spożywczej, jako że przynoszą one 
więcej korzyści dużym firmom, 
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wypychając drobnych producentów na 
margines i powodując rezygnację z 
tradycyjnych biotechnologii w 
prowadzeniu działalności gospodarczej;

Or. en

Poprawka 12
Julie Girling

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że przejście na 
zrównoważoną gospodarkę umożliwi 
rozwój konkurencyjności w europejskim 
sektorze przemysłu, zwiększenie wzrostu 
gospodarczego, a dzięki temu zapewnienie 
bodźca dla znacznego podniesienia 
poziomu zatrudnienia w Europie;

D. mając na uwadze, że przejście na 
zrównoważoną gospodarkę umożliwi 
rozwój konkurencyjności w europejskich 
sektorach przemysłu i rolnictwa, 
zwiększenie wzrostu gospodarczego, a 
dzięki temu zapewnienie bodźca dla 
znacznego podniesienia poziomu 
zatrudnienia w Europie;

Or. en

Poprawka 13
Satu Hassi

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że przejście na 
zrównoważoną gospodarkę umożliwi 
rozwój konkurencyjności w europejskim 
sektorze przemysłu, zwiększenie wzrostu 
gospodarczego, a dzięki temu zapewnienie 
bodźca dla znacznego podniesienia 
poziomu zatrudnienia w Europie;

D. mając na uwadze, że przejście na 
zrównoważoną gospodarkę umożliwi 
rozwój konkurencyjności w europejskim 
sektorze przemysłu, zwiększenie 
zrównoważonej działalności gospodarczej, 
a dzięki temu zapewnienie bodźca dla 
znacznego podniesienia poziomu 
zatrudnienia w Europie;

Or. en
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Poprawka 14
Elena Oana Antonescu

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że biogospodarka 
ma poprawić stan zdrowia i ułatwić 
zachowanie różnorodności biologicznej;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że biogospodarka w 
Europie zależy od dostępności źródeł 
pożywienia, zarządzanych i 
pozyskiwanych w sposób zrównoważony (z 
sektorów rolnictwa, leśnictwa i z odpadów
ulegających biodegradacji);

Or. en

Poprawka 16
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji zatytułowany „Innowacje w 
służbie zrównoważonego wzrostu: 

1. zatwierdza komunikat Komisji 
zatytułowany „Innowacje w służbie 
zrównoważonego wzrostu: biogospodarka 
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biogospodarka dla Europy” oraz plan 
działań dotyczący wdrożenia strategii 
dotyczącej biogospodarki zawarty w tym 
komunikacie;

dla Europy” oraz plan działań dotyczący 
wdrożenia strategii dotyczącej 
biogospodarki zawarty w tym 
komunikacie;

Or. en

Poprawka 17
Martina Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – punkt 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1) Uznaje obawy społeczne, w tym te 
związane z:
- biotechnologiami i brakiem kryteriów 
zrównoważonego rozwoju,
- bezpieczeństwem i zrównoważonym 
charakterem żywności produkowanej poza 
Europą, ale sprzedawanej w Europie,
- skupieniem się na bardziej wydajnych 
sposobach produkcji i przetwarzania 
biomasy w różne wyroby przemysłowe 
oraz potencjalnym osłabieniem 
perspektyw rozwoju zrównoważonego 
rolnictwa, ze względu na efekt z odbicia, 
zachęcaniem do bardziej intensywnego 
użytkowania gruntów i emisji gazów
cieplarnianych, w odpowiedzi na 
rozwijający się rynek światowy;

Or. en

Poprawka 18
Martina Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. podziela przekonanie, że proces 
przechodzenia na biogospodarkę powinien 
opierać się nie tylko na produkcji zasobów 
o niewielkim wpływie na środowisko, ale 
również na ich zrównoważonym 
użytkowaniu pod względem ekologicznym, 
gospodarczym i społecznym;

2. podziela przekonanie, że proces 
przechodzenia na biogospodarkę powinien 
opierać się nie tylko na produkcji zasobów 
o niewielkim wpływie na środowisko, ale 
również na ich zrównoważonym 
użytkowaniu pod względem ekologicznym, 
gospodarczym i społecznym, uznając 
jednocześnie, że sama efektywność w 
wykorzystaniu zasobów nie może zapobiec 
znacznemu zwiększeniu popytu na 
biomasę, w tym gwałtownemu wzrostowi 
popytu na cele przemysłowe, a wzrost ten 
będzie miał między innymi poważny wpływ 
na globalne emisje tlenku azotu i metanu 
ze względu na rosnący popyt na mięso i 
biomasę przeznaczoną na cele 
przemysłowe i energetyczne;

Or. en

Poprawka 19
Satu Hassi

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podziela przekonanie, że proces 
przechodzenia na biogospodarkę powinien 
opierać się nie tylko na produkcji zasobów 
o niewielkim wpływie na środowisko, ale 
również na ich zrównoważonym 
użytkowaniu pod względem ekologicznym, 
gospodarczym i społecznym;

2. podziela przekonanie, że proces 
przechodzenia na biogospodarkę powinien 
opierać się nie tylko na produkcji zasobów 
o niewielkim wpływie na środowisko, ale 
również na ich zrównoważonym 
użytkowaniu pod względem ekologicznym, 
gospodarczym i społecznym, przy 
jednoczesnym utrzymaniu wykorzystania 
zasobów biotycznych w granicach odnowy 
ekosystemów;

Or. en
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Poprawka 20
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podziela przekonanie, że proces 
przechodzenia na biogospodarkę powinien 
opierać się nie tylko na produkcji zasobów
o niewielkim wpływie na środowisko, ale 
również na ich zrównoważonym 
użytkowaniu pod względem ekologicznym, 
gospodarczym i społecznym;

2. podziela przekonanie, że proces 
przechodzenia na biogospodarkę powinien 
opierać się nie tylko na produkcji 
naturalnych zasobów odnawialnych o 
niewielkim wpływie na środowisko, ale 
również na ich zrównoważonym 
użytkowaniu pod względem ekologicznym, 
gospodarczym i społecznym;

Or. fi

Poprawka 21
Elena Oana Antonescu

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podziela przekonanie, że proces 
przechodzenia na biogospodarkę powinien 
opierać się nie tylko na produkcji zasobów 
o niewielkim wpływie na środowisko, ale 
również na ich zrównoważonym 
użytkowaniu pod względem ekologicznym, 
gospodarczym i społecznym;

2. podziela przekonanie, że proces 
przechodzenia na inteligentną, 
zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu 
społecznemu biogospodarkę powinien 
opierać się nie tylko na produkcji zasobów 
o niewielkim wpływie na środowisko, ale 
również na ich zrównoważonym 
użytkowaniu pod względem ekologicznym, 
gospodarczym i społecznym;

Or. en

Poprawka 22
Martina Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – punkt 1 (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

1) uznaje obawy, że przejście na 
biogospodarkę stwarza zagrożenie dla 
suwerenności żywnościowej, ochrony 
lasów na świecie i różnorodności
biologicznej, szacunku dla lokalnych 
systemów wiedzy i tradycyjnych praw 
własności;

Or. en

Poprawka 23
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla pilną konieczność podjęcia 
natychmiastowych działań celem wsparcia 
innowacji i inwestycji w najnowszych 
technikach i modelach biznesowych oraz 
celem stworzenia bodźców, które 
przyniosą długofalowe korzyści dla 
gospodarki. Podkreśla kluczową rolę 
sektora prywatnego w trwałym wzroście 
gospodarczym;

Or. en

Poprawka 24
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że biogospodarka może 
przyczynić się do osiągnięcia celów 
strategii „Europa 2020”, w szczególności 

3. uważa, że biogospodarka jest 
warunkiem koniecznym dla osiągnięcia
celów strategii „Europa 2020”, w 
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celów inicjatywy „Unia innowacji” oraz 
„Europa efektywnie korzystająca z 
zasobów”;

szczególności celów inicjatywy „Unia 
innowacji” oraz „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów”;

Or. en

Poprawka 25
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. popiera wniosek Komisji dotyczący 
utworzenia grupy zadaniowej oraz 
opracowania planu działania 
obejmującego sektory przemysłu opartego 
na biotechnologii, w którym zostanie 
położony nacisk na wkład w 
zrównoważony rozwój, jaki stanowią 
zasoby odnawialne i biotechnologie;

skreślony

Or. en

Poprawka 26
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. popiera wniosek Komisji dotyczący 
utworzenia grupy zadaniowej oraz 
opracowania planu działania obejmującego 
sektory przemysłu opartego na 
biotechnologii, w którym zostanie 
położony nacisk na wkład w 
zrównoważony rozwój, jaki stanowią 
zasoby odnawialne i biotechnologie;

4. popiera wniosek Komisji dotyczący 
utworzenia panelu do spraw gospodarki
oraz opracowania planu działania 
obejmującego sektory przemysłu opartego 
na biotechnologii, w którym zostanie 
położony nacisk na wkład w 
zrównoważony rozwój, jaki stanowią 
zasoby odnawialne i biotechnologie;

Or. pl
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Poprawka 27
Martina Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. popiera wniosek Komisji dotyczący 
utworzenia grupy zadaniowej oraz 
opracowania planu działania obejmującego 
sektory przemysłu opartego na 
biotechnologii, w którym zostanie 
położony nacisk na wkład w 
zrównoważony rozwój, jaki stanowią 
zasoby odnawialne i biotechnologie;

4. popiera wniosek Komisji dotyczący 
utworzenia grupy zadaniowej oraz 
opracowania planu działania obejmującego 
sektory przemysłu opartego na 
biotechnologii, w którym zostanie 
położony nacisk na wkład w 
zrównoważony rozwój, jaki stanowią 
zasoby odnawialne i biotechnologie, ze 
szczególnym naciskiem na tworzenie 
miejsc pracy i udział organów 
Europejskiej Konfederacji Związków 
Zawodowych i innych organizacji 
dążących do rozwoju przyjaznych 
środowisku miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 28
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. popiera wniosek Komisji dotyczący 
utworzenia grupy zadaniowej oraz 
opracowania planu działania obejmującego 
sektory przemysłu opartego na 
biotechnologii, w którym zostanie 
położony nacisk na wkład w 
zrównoważony rozwój, jaki stanowią 
zasoby odnawialne i biotechnologie;

4. popiera wniosek Komisji dotyczący 
utworzenia grupy zadaniowej oraz 
opracowania planu działania obejmującego 
sektory przemysłu opartego na 
biotechnologii, w którym zostanie 
położony nacisk na wkład w 
zrównoważony rozwój, jaki stanowią 
zasoby odnawialne i biotechnologie, zaś 
regiony i podmioty otrzymają wsparcie w 
celu rozwijania innowacji w sektorze 
biogospodarki;

Or. fi
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Poprawka 29
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4 a. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania krajowych i regionalnych 
planów działań na rzecz biogospodarki i 
wzywa Komisję do przedstawienia 
Parlamentowi Europejskiemu 
półrocznego raportu z wdrażania 
biogospodarki;

Or. en

Poprawka 30
Satu Hassi

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla konieczność zapewnienia 
instrumentów, w tym dotacji, w obszarze 
biogospodarki, służących zapewnieniu 
kaskadowego wykorzystania zasobów 
biologicznych, jak również ponownego 
wykorzystania i recyklingu. W tym 
kontekście jest zaniepokojony, że dotacje 
na stosowanie biomateriałów do celów
energetyczne już osłabiły cele w zakresie 
efektywności wykorzystania zasobów;

Or. en

Poprawka 31
Martina Anderson
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Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że przejście na biogospodarkę 
umożliwi Europie dokonanie znaczących 
postępów pod względem innowacji i 
konkurencyjności oraz przyczyni sie do 
ugruntowania jej roli na arenie 
międzynarodowej;

5. uważa, że przejście na biogospodarkę 
umożliwi Europie dokonanie znaczących 
postępów pod względem innowacji i 
konkurencyjności oraz przyczyni się do 
ugruntowania jej roli na arenie 
międzynarodowej, w tym zaangażowania 
w popieranie praw człowieka na arenie 
międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 32
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że przejście na biogospodarkę 
umożliwi Europie dokonanie znaczących 
postępów pod względem innowacji i 
konkurencyjności oraz przyczyni sie do 
ugruntowania jej roli na arenie 
międzynarodowej;

5. uważa, że przejście na biogospodarkę 
umożliwi Europie dokonanie znaczących 
postępów pod względem gospodarki 
niskoemisyjnej, innowacji i 
konkurencyjności oraz przyczyni się do 
ugruntowania jej roli na arenie 
międzynarodowej;

Or. fi

Poprawka 33
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że przejście na biogospodarkę 
umożliwi Europie dokonanie znaczących 

5. podkreśla, że UE jest światowym 
liderem w różnych dziedzinach nauk 
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postępów pod względem innowacji i 
konkurencyjności oraz przyczyni sie do 
ugruntowania jej roli na arenie 
międzynarodowej;

biologicznych i biotechnologii. Uważa, że 
przejście na biogospodarkę umożliwi 
Europie dokonanie znaczących postępów 
pod względem innowacji i 
konkurencyjności oraz przyczyni się do 
ugruntowania jej roli na arenie 
międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 34
Martina Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – punkt 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1) uważa za konieczne dodatkowe badania 
wpływu biotechnologii opartej na 
modyfikacji genetycznej, zanim produkcja 
żywności opartej na takich technologiach 
zostanie dozwolona;

Or. en

Poprawka 35
Satu Hassi

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa do dokładnej oceny skutków 
pośredniego zagospodarowania ziemi poza 
UE w wyniku przejścia na biogospodarkę 
i wytwarzanie produktów ekologicznych, 
jak również uzależnienie od importu w 
ogóle. Pozostaje zdeterminowany w 
obronie praw społeczności lokalnych w 
krajach rozwijających się, które są 
dotknięte niekorzystnymi efektami 
rosnącego światowego popytu na zasoby 
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biologiczne, grup szczególnie wrażliwych, 
takich jak osoby pozbawione ziemi, 
kobiety i rdzenna ludność;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. jest zdania, że biogospodarka w 
Europie nie powinna jedynie zastąpić 
obecnej gospodarki opartej na paliwach 
kopalnych lub powtórzyć obecnych 
marnotrawnych zachowań i konsumpcji, 
ale powinna ewoluować w kierunku 
bardziej efektywnego i zrównoważonego 
modelu, uwzględniającego przyjazne 
społeczeństwu i środowisku 
gospodarowanie we wszystkich 
łańcuchach wartości w biogospodarce;

Or. en

Poprawka 37
Satu Hassi

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. w szczególności podkreśla konieczność 
prowadzenia badań w zakresie oceny 
granic zrównoważonego rozwoju zasobów 
biotycznych, biorąc pod uwagę funkcje 
ekosystemów i naturalnych łańcuchów 
pokarmowych, jak również 
zapotrzebowania na żywność u ludzi;
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Or. en

Poprawka 38
Judith A. Merkies, Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa Komisję do uwzględnienia 
propozycji finansowania obejmujących 
biogospodarkę w dyskusjach wokół 
wieloletnich ram finansowych, a w 
szczególności programu „Horyzont
2020”;

Or. en

Poprawka 39
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. popiera utworzenie systemu opartego na
trwałej wymianie wiedzy między 
instytutami badawczymi, 
przedsiębiorstwami i uniwersytetami, a 
także opracowanie norm prawnych 
ułatwiających prowadzenie badań i 
zastosowanie ich wyników;

7. popiera wszelkie działania sprzyjające 
wymianie wiedzy między instytutami 
badawczymi, przedsiębiorstwami i 
uniwersytetami oraz promujące 
rozwiązania ułatwiające prowadzenie 
badań i zastosowanie ich wyników;

Or. pl

Poprawka 40
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. popiera utworzenie systemu opartego na 
trwałej wymianie wiedzy między 
instytutami badawczymi, 
przedsiębiorstwami i uniwersytetami, a 
także opracowanie norm prawnych 
ułatwiających prowadzenie badań i 
zastosowanie ich wyników;

7. popiera utworzenie Panelu 
biogospodarki i Obserwatorium 
biogospodarki w celu zapewnienia trwałej
wymiany wiedzy między instytutami 
badawczymi, przedsiębiorstwami i 
uniwersytetami, a także opracowanie norm 
prawnych ułatwiających prowadzenie 
badań i zastosowanie ich wyników;

Or. en

Poprawka 41
Martina Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. popiera utworzenie systemu opartego na 
trwałej wymianie wiedzy między 
instytutami badawczymi, 
przedsiębiorstwami i uniwersytetami, a 
także opracowanie norm prawnych 
ułatwiających prowadzenie badań i 
zastosowanie ich wyników;

7. popiera utworzenie systemu opartego na 
trwałej wymianie wiedzy między 
instytutami badawczymi, giełdami 
spółdzielczymi oraz systemami wiedzy 
rolniczej (AKS), przedsiębiorstwami i 
uniwersytetami, a także opracowanie norm 
prawnych ułatwiających prowadzenie 
badań i zastosowanie ich wyników;

Or. en

Poprawka 42
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. popiera utworzenie systemu opartego na 
trwałej wymianie wiedzy między 
instytutami badawczymi, 

7. popiera utworzenie systemu opartego na 
trwałej wymianie wiedzy między 
instytutami badawczymi, 
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przedsiębiorstwami i uniwersytetami, a 
także opracowanie norm prawnych 
ułatwiających prowadzenie badań i 
zastosowanie ich wyników;

przedsiębiorstwami, instytucjami i 
uniwersytetami oraz również podmiotami 
regionalnymi, a także opracowanie norm 
prawnych ułatwiających prowadzenie 
badań i zastosowanie ich wyników, oraz 
podkreśla potrzebę komercjalizacji 
powstających innowacji;

Or. fi

Poprawka 43
Satu Hassi

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. przypomina o znaczeniu stosowania 
zasady zapobiegania przy wykorzystaniu 
biotechnologii, szczególnie w obszarach 
organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie i biologii syntetycznej;

Or. en

Poprawka 44
Martina Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że należy opracować 
interdyscyplinarne i międzysektorowe 
programy informacyjne i szkoleniowe, aby 
zapewnić trwałość i praktyczne 
zastosowanie wyników wspomnianych 
badań oraz aby zwiększyć świadomość
konsumentów;

8. uważa, że należy opracować 
interdyscyplinarne i międzysektorowe 
programy informacyjne i szkoleniowe, aby 
zapewnić trwałość i praktyczne 
zastosowanie wyników wspomnianych 
badań oraz aby zwiększyć aktywność 
europejskich konsumentów/aktywnych
obywateli w krytyczne zaangażowanie na 
rzecz biogospodarczej agendy, jej 
konsekwencji dla wzorców zrównoważonej 
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konsumpcji i potencjalnego wpływu na 
społeczności poza UE;

Or. en

Poprawka 45
Julie Girling

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, ze należy opracować 
interdyscyplinarne i międzysektorowe 
programy informacyjne i szkoleniowe, aby 
zapewnić trwałość i praktyczne 
zastosowanie wyników wspomnianych
badań oraz aby zwiększyć świadomość 
konsumentów;

8. uważa, ze należy opracować 
interdyscyplinarne i międzysektorowe 
programy informacyjne i szkoleniowe, aby 
zapewnić, że wyniki wspomnianych badań 
są dostępne dla zainteresowanych stron, w 
tym konsumentów, dając możliwość 
zwiększenia świadomości i 
zaangażowania;

Or. en

Poprawka 46
Miroslav Ouzký

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8 a. wzywa do likwidacji istniejących 
przeszkód dla innowacji w łańcuchu 
wartości, w szczególności przez szybkie i 
potwierdzone naukowo europejskie 
procedury zatwierdzania produktów 
biotechnologicznych i znaczne 
przyspieszenie dostępu do rynku;

Or. en
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Poprawka 47
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla, że biogospodarka 
potrzebuje wysokich kompetencji oraz 
profesjonalnych pracowników. 
Przypomina, że istotne jest 
zagwarantowanie edukacji zawodowej i 
wyższej w regionach Unii Europejskiej, z 
uwzględnieniem ich poszczególnych 
właściwości. Zauważa, że edukacja w 
regionach na dużą skalę wspomaga także 
rozwój przedsiębiorstw;

Or. fi

Poprawka 48
Satu Hassi

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje udzielenie 
finansowania w wysokości 4,5 mld euro
zaproponowane przez Komisję w ramach 
programu ramowego w zakresie badań 
„Horyzont 2020”, mając nadzieję, że 
środki te zostaną udostępnione wszystkim 
sektorom i przeznaczone na rzecz 
wszystkich instrumentów w obszarze 
biogospodarki;

9. z zadowoleniem przyjmuje udzielenie 
finansowania w wysokości 4,5 mld EUR
zaproponowane przez Komisję w ramach 
programu ramowego w zakresie badań 
„Horyzont 2020”, mając nadzieję, że 
środki te zostaną udostępnione wszystkim 
sektorom i przeznaczone na rzecz 
wszystkich instrumentów w obszarze 
biogospodarki, w tym badań nad 
granicami ekosystemów, ponownym 
wykorzystaniem i recyklingiem 
biomateriałów;

Or. en
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Poprawka 49
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje udzielenie 
finansowania w wysokości 4,5 mld euro
zaproponowane przez Komisję w ramach 
programu ramowego w zakresie badań 
„Horyzont 2020”, mając nadzieję, że 
środki te zostaną udostępnione wszystkim 
sektorom i przeznaczone na rzecz 
wszystkich instrumentów;

9. z zadowoleniem przyjmuje udzielenie 
finansowania w wysokości 4,5 mld EUR
zaproponowane przez Komisję w ramach 
programu ramowego w zakresie badań 
„Horyzont 2020”, mając nadzieję, że 
środki te zostaną udostępnione wszystkim 
sektorom i przeznaczone na rzecz 
wszystkich instrumentów i branż oraz 
dalszego ulepszania innowacji;

Or. fi

Poprawka 50
Julie Girling

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że koordynacja badań 
wzdłuż całego łańcucha wartości biomasy 
ma kluczowe znaczenie dla 
zrównoważonej podaży biomasy;

Or. en

Poprawka 51
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. jest zdania, że biorafinerie stanowią 
zasadnicze narzędzie realizacji 
modelowych procesów przekształcania 

10. jest zdania, że instalacje do produkcji 
biopaliw stanowią zasadnicze narzędzie 
realizacji modelowych procesów 



PE508.065v01-00 26/52 AM\931696PL.doc

PL

przestarzałych zakładów oraz służące 
ożywieniu obszarów znajdujących się w 
kryzysowej sytuacji poprzez innowacyjne 
procesy i inwestycje, a także oczekuje 
utrzymania roli tego narzędzia;

przekształcania przestarzałych zakładów 
oraz służące ożywieniu obszarów 
znajdujących się w kryzysowej sytuacji 
poprzez innowacyjne procesy i inwestycje, 
a także oczekuje utrzymania roli tego 
narzędzia;

Or. pl

Poprawka 52
Satu Hassi

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. jest zdania, że biorafinerie stanowią 
zasadnicze narzędzie realizacji 
modelowych procesów przekształcania 
przestarzałych zakładów oraz służące 
ożywieniu obszarów znajdujących się w 
kryzysowej sytuacji poprzez innowacyjne 
procesy i inwestycje, a także oczekuje 
utrzymania roli tego narzędzia;

10. jest zdania, że biorafinerie opierające 
się o lokalne zrównoważone biomateriały, 
które nie wypierają żywności lub innych 
bardziej cennych zastosowań, stanowią 
zasadnicze narzędzie realizacji 
modelowych procesów przekształcania 
przestarzałych zakładów oraz służące 
ożywieniu obszarów znajdujących się w 
kryzysowej sytuacji poprzez innowacyjne 
procesy i inwestycje, zmierzające do 
gospodarki obiegowej, a także oczekuje 
utrzymania roli tego narzędzia;

Or. en

Poprawka 53
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla, że wystarczająca ilość 
surowców odnawialnych jest wymogiem 
niezbędnym do prawidłowego 
funkcjonowania biorafinerii w Europie.
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Wskazuje, że wiąże się to również z 
koniecznością poprawy infrastruktury do 
przechowywania i transportu oraz 
podjęciem niezbędnych działań 
logistycznych;

Or. en

Poprawka 54
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. wskazuje, że w Europie istnieje 
ograniczona liczba demonstratorów i że w 
celu utrzymania wiodącej roli 
europejskiego przemysłu w sektorze 
biorafinerii konieczne jest zwiększenie 
inwestycji. Wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania działań 
pilotażowych i demonstracyjnych 
służących rozwojowi produktów i 
procesów;

Or. en

Poprawka 55
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 10 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10c. wzywa do opracowania nowego 
instrumentu prawnego, który przyspieszy 
rozwój bardziej efektywnego 
wykorzystania zasobów biomasy, w 
oparciu o ocenę ogólnej podaży, 
ustanawiającego zasadę kaskadowego 
użycia i wspierającego działania, które 
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zagwarantują, że całkowite ilości biomasy 
wykorzystywanej w każdej branży są 
ograniczone do wielkości, które mogą 
zostać dostarczane przez ekosystemy w 
zrównoważony sposób;

Or. en

Poprawka 56
Martina Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że należy zapewnić 
zintegrowane i interdyscyplinarne 
podejście w dziedzinie biogospodarki oraz 
oczekuje zharmonizowania rożnych 
europejskich strategii politycznych 
dotyczących sektorów biogospodarki (w 
tym programu ramowego „Horyzont 
2020”, polityki spójności, wspólnej 
polityki rolnej, dyrektywy w sprawie 
odnawialnych źródeł energii, dyrektywy w 
sprawie opakowań, określonych środków 
dotyczących bioodpadów), jak również 
określenia jednolitych i stabilnych ram 
prawnych na szczeblu europejskim i 
krajowy;

11. uważa, że należy zapewnić 
zintegrowane i interdyscyplinarne 
podejście w dziedzinie biogospodarki oraz 
oczekuje zharmonizowania rożnych 
europejskich strategii politycznych i 
odpowiednich zasad, w szczególności 
zasady ostrożności, wziąwszy pod uwagę 
ryzyko związane z biotechnologią (lądową 
i morską), dotyczących sektorów 
biogospodarki (w tym programu ramowego
„Horyzont 2020”, polityki spójności, 
wspólnej polityki rolnej, dyrektywy w 
sprawie odnawialnych źródeł energii,
dyrektywy w sprawie odpadów, dyrektywy 
w sprawie opakowań, określonych 
środków dotyczących bioodpadów), jak 
również określenia jednolitych i stabilnych 
ram prawnych na szczeblu europejskim i 
krajowym;

Or. en

Poprawka 57
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że należy zapewnić 
zintegrowane i interdyscyplinarne 
podejście w dziedzinie biogospodarki oraz 
oczekuje zharmonizowania rożnych 
europejskich strategii politycznych 
dotyczących sektorów biogospodarki (w 
tym programu ramowego „Horyzont 
2020”, polityki spójności, wspólnej 
polityki rolnej, dyrektywy w sprawie 
odnawialnych źródeł energii, dyrektywy w 
sprawie opakowań, określonych środków 
dotyczących bioodpadów), jak również 
określenia jednolitych i stabilnych ram 
prawnych na szczeblu europejskim i 
krajowym;

11. uważa, że należy zapewnić 
zintegrowane i interdyscyplinarne 
podejście w dziedzinie biogospodarki oraz 
oczekuje zharmonizowania rożnych 
europejskich strategii politycznych 
dotyczących sektorów biogospodarki (w 
tym programu ramowego „Horyzont 
2020”, polityki spójności, wspólnej 
polityki rolnej, dyrektywy w sprawie 
odnawialnych źródeł energii, dyrektywy w 
sprawie odpadów, ogólnego unijnego 
programu działań w zakresie środowiska 
do 2020 r., dyrektywy w sprawie 
opakowań, określonych środków 
dotyczących bioodpadów), jak również 
określenia jednolitych, dalekosiężnych i 
stabilnych ram prawnych na szczeblu 
europejskim i krajowym;

Or. fi

Poprawka 58
Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że należy zapewnić 
zintegrowane i interdyscyplinarne 
podejście w dziedzinie biogospodarki oraz 
oczekuje zharmonizowania rożnych 
europejskich strategii politycznych 
dotyczących sektorów biogospodarki (w 
tym programu ramowego „Horyzont 
2020”, polityki spójności, wspólnej 
polityki rolnej, dyrektywy w sprawie 
odnawialnych źródeł energii, dyrektywy w 
sprawie opakowań, określonych środków 
dotyczących bioodpadów), jak również 
określenia jednolitych i stabilnych ram 
prawnych na szczeblu europejskim i 

11. uważa, że należy zapewnić 
zintegrowane i interdyscyplinarne 
podejście w dziedzinie biogospodarki oraz 
oczekuje zharmonizowania rożnych 
europejskich strategii politycznych 
dotyczących sektorów biogospodarki (w 
tym programu ramowego „Horyzont 
2020”, polityki spójności, wspólnej 
polityki rolnej, dyrektywy w sprawie 
odnawialnych źródeł energii, ramowej 
dyrektywy wodnej, dyrektywy ramowej w 
sprawie odpadów, dyrektywy w sprawie 
opakowań, określonych środków 
dotyczących bioodpadów), jak również 
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krajowym; określenia jednolitych i stabilnych ram 
prawnych, zapewniając w ten sposób 
zainteresowanym podmiotom 
przewidywalność na szczeblu europejskim 
i krajowym. Wnioskuje zatem, aby 
wstępne zmiany w ustawodawstwie były 
ograniczone do niezbędnego minimum, w 
szczególności do zmian sprzyjających 
rozwojowi biogospodarki, takich jak 
reforma systemu handlu przydziałami
emisji gazów cieplarnianych;

Or. fr

Poprawka 59
Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że należy zapewnić 
zintegrowane i interdyscyplinarne 
podejście w dziedzinie biogospodarki oraz 
oczekuje zharmonizowania rożnych 
europejskich strategii politycznych 
dotyczących sektorów biogospodarki (w 
tym programu ramowego „Horyzont 
2020”, polityki spójności, wspólnej 
polityki rolnej, dyrektywy w sprawie 
odnawialnych źródeł energii, dyrektywy w 
sprawie opakowań, określonych środków 
dotyczących bioodpadów), jak również 
określenia jednolitych i stabilnych ram 
prawnych na szczeblu europejskim i 
krajowy;

11. uważa, że należy zapewnić 
zintegrowane i interdyscyplinarne 
podejście w dziedzinie biogospodarki oraz 
oczekuje zharmonizowania rożnych 
europejskich strategii politycznych 
dotyczących sektorów biogospodarki 
(efektywnej gospodarki zasobami, Unii 
innowacji, inicjatywy na rzecz surowców,
w tym programu ramowego „Horyzont 
2020”, polityki spójności, wspólnej 
polityki rolnej, dyrektywy w sprawie 
odnawialnych źródeł energii, dyrektywy w 
sprawie odpadów, dyrektywy 
ustanawiającej ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej, 
ogólnego unijnego programu działań w 
zakresie środowiska do 2020 r., dyrektywy 
w sprawie opakowań, określonych 
środków dotyczących bioodpadów), jak 
również określenia jednolitych i stabilnych 
ram prawnych na szczeblu europejskim i 
krajowym;

Or. en
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Poprawka 60
Miroslav Ouzký

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do zdefiniowania 
instrumentów wsparcia finansowego na 
rzecz przemysłowych inwestycji 
komercyjnych i przedkomercyjnych w 
biogospodarkę, na przykład poprzez 
korzystanie z funduszy strukturalnych i 
funduszy Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego;

12. wzywa Komisję do zdefiniowania 
instrumentów wsparcia finansowego na 
rzecz przemysłowych inwestycji 
przedkomercyjnych w biogospodarkę, na 
przykład poprzez korzystanie z funduszy 
strukturalnych i funduszy Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego;

Or. en

Poprawka 61
Satu Hassi

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do zdefiniowania 
instrumentów wsparcia finansowego na 
rzecz przemysłowych inwestycji
komercyjnych i przedkomercyjnych w 
biogospodarkę, na przykład poprzez 
korzystanie z funduszy strukturalnych i 
funduszy Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego;

12. wzywa Komisję do zdefiniowania 
instrumentów wsparcia finansowego na 
rzecz przedkomercyjnych inwestycji w 
biogospodarkę, na przykład poprzez 
korzystanie z funduszy strukturalnych i 
funduszy Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego;

Or. en

Poprawka 62
Riikka Manner
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Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do zdefiniowania 
instrumentów wsparcia finansowego na 
rzecz przemysłowych inwestycji 
komercyjnych i przedkomercyjnych w 
biogospodarkę, na przykład poprzez 
korzystanie z funduszy strukturalnych i 
funduszy Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego;

12. wzywa Komisję do zdefiniowania 
instrumentów wsparcia finansowego na 
rzecz przemysłowych inwestycji 
komercyjnych i przedkomercyjnych w 
biogospodarkę, na przykład poprzez 
korzystanie z funduszy strukturalnych i 
funduszy Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego. Uznaje, że częstokroć 
komercjalizacja i wprowadzanie na rynek 
innowacji z dziedziny biogospodarki jest 
trudne;

Or. fi

Poprawka 63
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do zdefiniowania 
instrumentów wsparcia finansowego na 
rzecz przemysłowych inwestycji 
komercyjnych i przedkomercyjnych w 
biogospodarkę, na przykład poprzez 
korzystanie z funduszy strukturalnych i 
funduszy Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego;

12. wzywa Komisję do umożliwienia 
innowacyjnym przedsiębiorstwom, 
zwłaszcza MŚP, znalezienia instrumentów 
wsparcia finansowego wspierających
biogospodarkę, na przykład poprzez 
korzystanie z inteligentnej specjalizacji
funduszy regionalnych i strukturalnych 
oraz mechanizmu finansowania 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
opartego na podziale ryzyka oraz poprzez 
ustanowienie jednego punktu informacji o 
wszystkich inicjatywach związanych z 
biogospodarką;

Or. en
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Poprawka 64
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla potrzebę zwiększenia 
spójności pomiędzy różnymi funduszami 
na innowacje i badania w UE, w celu 
osiągnięcia możliwie największego 
wpływu;

Or. en

Poprawka 65
Satu Hassi

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wnosi o podjęcie ukierunkowanych i 
konkretnych działań mających na celu 
uproszczenie i skrócenie biurokratycznych 
procedur wydawania zezwoleń, które 
utrudniają proces rozwoju biorafinerii i 
mogłyby spowodować przenoszenie 
innowacyjnych i zaawansowanych 
technologii poza granice UE;

skreślony

Or. en

Poprawka 66
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Akapit trzynasty

Projekt rezolucji Poprawka

13. wnosi o podjęcie ukierunkowanych i 13. wnosi o podjęcie ukierunkowanych i 
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konkretnych działań mających na celu 
uproszczenie i skrócenie biurokratycznych 
procedur wydawania zezwoleń, które 
utrudniają proces rozwoju biorafinerii i 
mogłyby spowodować przenoszenie 
innowacyjnych i zaawansowanych 
technologii poza granice UE;

konkretnych działań mających na celu 
uproszczenie i skrócenie biurokratycznych 
procedur wydawania zezwoleń, które 
utrudniają proces rozwoju biorafinerii i 
mogłyby spowodować przenoszenie 
innowacyjnych i zaawansowanych 
technologii i ich praw własności poza 
granice UE;

Or. fi

Poprawka 67
Satu Hassi

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. popiera zastosowanie formuły 
partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) 
oraz, oczekując przezwyciężenia trudności 
stwierdzonych przy poprzednich 
zastosowaniach tego samego rozwiązania 
w innych sektorach, wzywa Komisję 
Europejską do udostępnienia 
odpowiednich środków na finansowanie 
rozwoju i wzrostu tych partnerstw, w 
przekonaniu, że jest są one zasadniczym 
narzędziem umożliwiającym tworzenie 
nowych łańcuchów wartości, 
zwiększającym potencjał istniejących 
łańcuchów oraz ułatwiającym 
inwestowanie w technologie i zakłady 
demonstracyjne pozwalające na 
wykorzystywanie wyników badań na 
rynku;

14. popiera zastosowanie formuły 
partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) 
dla projektów, które podlegają 
odpowiedniej ocenie skutków w dziedzinie 
biogospodarki, także w zakresie trwałości 
biotycznej bazy zasobów oraz oczekując 
przezwyciężenia trudności stwierdzonych 
przy poprzednich zastosowaniach tego 
samego rozwiązania w innych sektorach; 

Or. en

Poprawka 68
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi
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Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. popiera zastosowanie formuły 
partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) 
oraz, oczekując przezwyciężenia trudności 
stwierdzonych przy poprzednich 
zastosowaniach tego samego rozwiązania 
w innych sektorach, wzywa Komisję 
Europejską do udostępnienia odpowiednich 
środków na finansowanie rozwoju i 
wzrostu tych partnerstw, w przekonaniu, że 
jest są one zasadniczym narzędziem 
umożliwiającym tworzenie nowych 
łańcuchów wartości, zwiększającym 
potencjał istniejących łańcuchów oraz 
ułatwiającym inwestowanie w technologie 
i zakłady demonstracyjne pozwalające na 
wykorzystywanie wyników badań na 
rynku;

14. popiera zastosowanie formuły 
partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)
po wyciągnięciu odpowiednich wniosków 
z trudności stwierdzonych przy 
poprzednich zastosowaniach tego samego 
rozwiązania w innych sektorach, wzywa 
Komisję Europejską do udostępnienia 
odpowiednich środków na finansowanie 
rozwoju i wzrostu tych partnerstw, w 
przekonaniu, że są one zasadniczym 
narzędziem umożliwiającym tworzenie 
nowych łańcuchów wartości, 
zwiększającym potencjał istniejących 
łańcuchów oraz ułatwiającym 
inwestowanie w technologie i zakłady 
demonstracyjne pozwalające na 
wykorzystywanie wyników badań na 
rynku;

Or. en

Poprawka 69
Martina Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zgadza się co do potrzeby przyjęcia 
wielopoziomowego podejścia i zwraca się 
o to, by kładziono coraz większy nacisk na 
regionalny i lokalny wymiar 
biogospodarki; z zadowoleniem przyjmuje 
utworzenie paneli biogospodarczych na 
szczeblu regionalnym, krajowym i 
europejskim, które umożliwią pomiar 
postępów osiąganych w sektorze oraz 
wymianę wiedzy fachowej i najlepszych 
praktyk sprzyjającą wyrównaniu poziomu 
rozwoju biogospodarki na terytorium UE; 

15. zgadza się co do potrzeby przyjęcia 
wielopoziomowego podejścia i zwraca się 
o to, by kładziono coraz większy nacisk na
międzynarodowy, regionalny i lokalny 
wymiar biogospodarki i wpływ 
biogospodarki na społeczności wiejskie
oraz działające na ich terenie organizacje 
społeczne spoza UE (w tym organizacje 
tubylców i organizacje środowiskowe), w 
tym potencjalne podważenie 
bezpieczeństwa żywnościowego, 
nadmierną eksploatację zasobów 
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wzywa Komisję również do 
zaangażowania ekspertów z 
zainteresowanego sektora i z wszystkich 
odnośnych dziedzin, jak również 
przedstawicieli konsumentów i obywateli;

naturalnych, zmniejszenie różnorodności 
biologicznej i zwiększenie wylesiania z 
powodu produkcji żywności i produktów 
nieżywnościowych. Z zadowoleniem 
przyjmuje utworzenie paneli 
biogospodarczych na szczeblu 
regionalnym, krajowym i europejskim, 
które umożliwią pomiar postępów 
osiąganych w sektorze oraz wymianę 
wiedzy fachowej i najlepszych praktyk 
sprzyjającą wyrównaniu poziomu rozwoju 
biogospodarki na terytorium UE; wzywa 
Komisję również do zaangażowania 
ekspertów z zainteresowanego sektora i z 
wszystkich odnośnych dziedzin, jak 
również przedstawicieli konsumentów i 
obywateli oraz ustalenie ścieżek 
odpowiedzialności dla zaangażowanych 
podmiotów spoza UE, aby wspomóc ruchy 
społeczne, organizacje ekologiczne i 
rdzennych mieszkańców w ich wysiłkach 
zmierzających do zapewnienia dostępu, 
kontroli i prawa do ich zasobów, w tym 
rybołówstwa, lasów i gruntów;

Or. en

Poprawka 70
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zgadza się co do potrzeby przyjęcia 
wielopoziomowego podejścia i zwraca się 
o to, by kładziono coraz większy nacisk na 
regionalny i lokalny wymiar 
biogospodarki; z zadowoleniem przyjmuje 
utworzenie paneli biogospodarczych na 
szczeblu regionalnym, krajowym i 
europejskim, które umożliwią pomiar 
postępów osiąganych w sektorze oraz 
wymianę wiedzy fachowej i najlepszych 
praktyk sprzyjającą wyrównaniu poziomu 

15. zgadza się co do potrzeby przyjęcia 
wielopoziomowego podejścia i zwraca się 
o to, by kładziono coraz większy nacisk na 
regionalny i lokalny wymiar 
biogospodarki; z zadowoleniem przyjmuje 
utworzenie paneli biogospodarczych na 
szczeblu regionalnym, krajowym i 
europejskim, które umożliwią pomiar 
postępów osiąganych w sektorze oraz 
wymianę wiedzy fachowej i najlepszych 
praktyk sprzyjającą wyrównaniu poziomu 



AM\931696PL.doc 37/52 PE508.065v01-00

PL

rozwoju biogospodarki na terytorium UE;
wzywa Komisję również do 
zaangażowania ekspertów z 
zainteresowanego sektora i z wszystkich 
odnośnych dziedzin, jak również 
przedstawicieli konsumentów i obywateli;

rozwoju biogospodarki na terytorium UE;
wzywa Komisję również do 
zaangażowania ekspertów z 
zainteresowanego sektora i z wszystkich 
odnośnych dziedzin, jak również 
przedstawicieli konsumentów i obywateli;
przypomina, że gospodarki regionalne 
odgrywają kluczową rolę w osiągnięciu 
inteligentnego, zrównoważonego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
rozwoju. Podkreśla, że to właśnie regiony 
posiadają konieczną wiedzę i kompetencje 
do zmobilizowania podmiotów zgodnie z 
szczególnymi właściwościami regionów;

Or. fi

Poprawka 71
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zgadza się co do potrzeby przyjęcia 
wielopoziomowego podejścia i zwraca się 
o to, by kładziono coraz większy nacisk na 
regionalny i lokalny wymiar 
biogospodarki; z zadowoleniem przyjmuje 
utworzenie paneli biogospodarczych na 
szczeblu regionalnym, krajowym i 
europejskim, które umożliwią pomiar 
postępów osiąganych w sektorze oraz 
wymianę wiedzy fachowej i najlepszych 
praktyk sprzyjającą wyrównaniu poziomu 
rozwoju biogospodarki na terytorium UE; 
wzywa Komisję również do 
zaangażowania ekspertów z 
zainteresowanego sektora i z wszystkich 
odnośnych dziedzin, jak również 
przedstawicieli konsumentów i obywateli;

15. zgadza się co do potrzeby przyjęcia 
wielopoziomowego podejścia i zwraca się 
o to, by kładziono coraz większy nacisk na 
regionalny i lokalny wymiar biogospodarki
oraz inicjatywy oddolne. Z zadowoleniem 
przyjmuje utworzenie paneli 
biogospodarczych na szczeblu 
regionalnym, krajowym i europejskim, 
które umożliwią pomiar postępów 
osiąganych w sektorze oraz wymianę 
wiedzy fachowej i najlepszych praktyk 
sprzyjającą wyrównaniu poziomu rozwoju 
biogospodarki na terytorium UE; wzywa 
Komisję również do zaangażowania 
ekspertów z zainteresowanego sektora i z 
wszystkich odnośnych dziedzin, jak 
również przedstawicieli konsumentów i 
obywateli;

Or. en
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Poprawka 72
Judith A. Merkies, Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. oczekuje, że zostaną wykorzystane 
wszystkie dostępne instrumenty 
finansowe, aby wyniki badań wywarły 
konkretny wpływ na rynek, oraz że 
wszystkie podmioty (MŚP, operatorom, 
przedsiębiorstwom), które dążą do 
zastosowania tych wyników w praktyce, 
otrzymają odpowiednie wsparcie;.

skreślony

Or. en

Poprawka 73
Satu Hassi

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. oczekuje, że zostaną wykorzystane 
wszystkie dostępne instrumenty finansowe, 
aby wyniki badań wywarły konkretny 
wpływ na rynek, oraz że wszystkie 
podmioty (MŚP, operatorom, 
przedsiębiorstwom), które dążą do 
zastosowania tych wyników w praktyce, 
otrzymają odpowiednie wsparcie;

16. oczekuje, że zostaną wykorzystane 
wszystkie dostępne instrumenty finansowe, 
aby wyniki badań wywarły konkretny 
wpływ na rynek;

Or. en

Poprawka 74
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner
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Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. oczekuje, że zostaną wykorzystane 
wszystkie dostępne instrumenty finansowe, 
aby wyniki badań wywarły konkretny 
wpływ na rynek, oraz że wszystkie 
podmioty (MŚP, operatorom, 
przedsiębiorstwom), które dążą do 
zastosowania tych wyników w praktyce, 
otrzymają odpowiednie wsparcie;

16. Podkreśla, że powinny zostać
wykorzystane wszystkie dostępne 
instrumenty finansowe, aby wyniki badań 
wywarły konkretny wpływ na rynek, że i 
powinno się ułatwić dostęp do 
finansowania w taki sposób, że wszystkie 
podmioty (MŚP, operatorom, 
przedsiębiorstwom), które dążą do 
zastosowania tych wyników w praktyce,
otrzymają odpowiednie wsparcie;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa Komisję do skoncentrowania 
wsparcia finansowego na innowacjach, 
zgodnie z priorytetami Unii innowacji, w 
tym na programie „Horyzont 2020”, 
stymulowania wyników badań służących 
przygotowaniu do wprowadzenia do 
obrotu, likwidujących tzw. dolinę śmierci 
badań w Europie;

Or. en

Poprawka 76
Miroslav Ouzký

Projekt rezolucji
Ustęp 17
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Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa, że dostępny jest szereg 
doskonałych instrumentów (takich jak 
zamówienia publiczne, bodźce podatkowe, 
określone systemy certyfikacji i 
etykietowania) umożliwiających 
budowanie silnego rynku bioproduktów i 
oczekuje, że reformy istniejącego 
prawodawstwa będą realizowane w tym 
kierunku;

17. uważa, że dostępny jest szereg 
doskonałych instrumentów (takich jak 
zamówienia publiczne, bodźce podatkowe, 
określone systemy certyfikacji i 
etykietowania) umożliwiających 
budowanie silnego rynku bioproduktów i 
oczekuje, że reformy istniejącego 
prawodawstwa będą realizowane w tym 
kierunku; narzędzia tworzenia rynku 
powinny być oparte na kryteriach 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 77
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa, że dostępny jest szereg 
doskonałych instrumentów (takich jak 
zamówienia publiczne, bodźce podatkowe, 
określone systemy certyfikacji i 
etykietowania) umożliwiających 
budowanie silnego rynku bioproduktów i 
oczekuje, że reformy istniejącego 
prawodawstwa będą realizowane w tym
kierunku;

17. uważa, że dostępny jest szereg 
doskonałych instrumentów (takich jak 
zamówienia publiczne, bodźce podatkowe, 
określone systemy certyfikacji i 
etykietowania), umożliwiających
zapewnienie wystarczającej podaży
produkowanych w zrównoważony sposób i 
wysokiej jakości bioproduktów, jak 
również wydajnych i oszczędnych 
systemów produkcyjnych. Uważa, że 
konieczna jest reforma istniejącego
prawodawstwa. Wzywa Komisję do 
opracowania kryteriów zrównoważonego 
rozwoju dla stosowania biomasy;

Or. en

Poprawka 78
Åsa Westlund
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Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa, że dostępny jest szereg 
doskonałych instrumentów (takich jak 
zamówienia publiczne, bodźce podatkowe, 
określone systemy certyfikacji i 
etykietowania) umożliwiających
budowanie silnego rynku bioproduktów i 
oczekuje, że reformy istniejącego 
prawodawstwa będą realizowane w tym 
kierunku;

17. wspiera systematyczne korzystanie z
zamówień publicznych jako instrumentu 
umożliwiającego budowanie silnego rynku 
bioproduktów i oczekuje, że reformy 
istniejącego prawodawstwa będą 
realizowane w tym kierunku. W tym celu 
należy również wykorzystać pozostałe 
instrumenty, takie jak określone systemy 
certyfikacji i etykietowania;

Or. sv

Poprawka 79
Judith A. Merkies, Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa, że dostępny jest szereg 
doskonałych instrumentów (takich jak 
zamówienia publiczne, bodźce podatkowe, 
określone systemy certyfikacji i 
etykietowania) umożliwiających 
budowanie silnego rynku bioproduktów i 
oczekuje, że reformy istniejącego 
prawodawstwa będą realizowane w tym 
kierunku;

17. uważa, że dostępny jest szereg 
doskonałych instrumentów (takich jak 
zamówienia publiczne, standaryzacja, 
określone systemy certyfikacji i 
etykietowania) umożliwiających 
budowanie silnego rynku bioproduktów i 
oczekuje, że reformy istniejącego 
prawodawstwa będą realizowane w tym 
kierunku;

Or. en

Poprawka 80
Satu Hassi

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. jest zdania, że zasadnicze znaczenie ma 
angażowanie konsumentów oraz 
informowanie ich o asortymencie 
bioproduktów i biousług; oczekuje w 
związku z tym rozwoju normalizacji tego 
typu produkcji w UE, uznając ją za 
narzędzie budowy atrakcyjnego rynku 
europejskiego tych produktów;

18. jest zdania, że zasadnicze znaczenie ma 
angażowanie konsumentów oraz 
informowanie ich o asortymencie 
bioproduktów i biousług; oczekuje w 
związku z tym rozwoju normalizacji tego 
typu produkcji w UE w oparciu o 
odpowiednie kryteria zrównoważonego 
rozwoju, uznając ją za narzędzie budowy 
atrakcyjnego rynku europejskiego tych 
produktów;

Or. en

Poprawka 81
Miroslav Ouzký

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. uważa, że żywotność bioproduktów 
nie może być sztucznie skracana. Produkt 
powinien być budowany z założeniem 
najdłuższego możliwego okresu 
użytkowania;

Or. en

Poprawka 82
Satu Hassi

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. dostrzega ogromny potencjał w 
zakresie innowacyjnych metod 
mikrobiologicznej produkcji środków 
spożywczych przeznaczonych dla ludzi, co 
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umożliwi uwolnienie zasobów biotycznych 
obecnie używanych w produkcji mięsa do 
innych zastosowań;

Or. en

Poprawka 83
Satu Hassi

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zdania, że synergia między 
lokalnymi producentami surowców rolnych 
i biorafineriami może przyczynić się do 
zwiększenia konkurencyjności oraz do 
wzrostu rentowności regionów rolniczych; 
oczekuje w związku z tym zapewnienia 
podejścia, które będzie obejmowało różne 
segmenty tzw. piramidy biomasy i 
doprowadzi do wzmocnienia jej wyższych 
poziomów, przyczyniając się do 
kaskadowego wykorzystywania tego 
cennego zasobu;

19. jest zdania, że synergia między 
lokalnymi producentami surowców rolnych 
i biorafineriami może przyczynić się do 
zwiększenia konkurencyjności oraz do 
wzrostu rentowności regionów rolniczych; 
oczekuje w związku z tym zapewnienia 
podejścia, które będzie obejmowało różne 
segmenty tzw. piramidy biomasy, 
zachowując najwyższy priorytet dla 
produkcji żywności oraz wzmocnienia jej 
wyższych poziomów, przyczyniając się do 
kaskadowego wykorzystywania tego 
cennego zasobu;

Or. en

Poprawka 84
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zdania, że synergia między
lokalnymi producentami surowców rolnych 
i biorafineriami może przyczynić się do 
zwiększenia konkurencyjności oraz do 
wzrostu rentowności regionów rolniczych; 
oczekuje w związku z tym zapewnienia 

19. Podkreśla, że biogospodarka wniesie 
znaczący wkład do rozwoju obszarów 
wiejskich i przybrzeżnych; jest zdania, że
synergia i ścisła współpraca w ramach 
łańcucha wartości, obejmująca lokalnych 
producentów surowców rolnych i
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podejścia, które będzie obejmowało różne 
segmenty tzw. piramidy biomasy i 
doprowadzi do wzmocnienia jej wyższych 
poziomów, przyczyniając się do 
kaskadowego wykorzystywania tego 
cennego zasobu;

biorafineriami może przyczynić się do 
zwiększenia konkurencyjności oraz do 
wzrostu rentowności tych regionów. Jest 
zdania, że Europa powinna opracować 
długoterminową strategię dla 
biogospodarki, uwzględniającą tzw.
„piramidę biomasy”, koncentrując się na 
wyższych segmentach piramidy biomasy i 
dając pierwszeństwo stosowaniu biomasy 
2., a ostatecznie 3. generacji;

Or. en

Poprawka 85
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zdania, że synergia między 
lokalnymi producentami surowców 
rolnych i biorafineriami może przyczynić 
się do zwiększenia konkurencyjności oraz 
do wzrostu rentowności regionów 
rolniczych; oczekuje w związku z tym 
zapewnienia podejścia, które będzie 
obejmowało różne segmenty tzw. piramidy 
biomasy i doprowadzi do wzmocnienia jej 
wyższych poziomów, przyczyniając się do 
kaskadowego wykorzystywania tego 
cennego zasobu;

19. jest zdania, że synergia między 
lokalnymi producentami surowców 
rolnych i leśnych oraz biorafineriami może 
przyczynić się do zwiększenia 
konkurencyjności oraz do wzrostu 
rentowności regionów rolniczych; oczekuje 
w związku z tym zapewnienia podejścia, 
które będzie obejmowało różne segmenty 
tzw. piramidy biomasy i doprowadzi do 
wzmocnienia jej wyższych poziomów, 
przyczyniając się do kaskadowego
wykorzystywania tego cennego zasobu;

Or. fi

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

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zdania, że synergia między 
lokalnymi producentami surowców rolnych 
i biorafineriami może przyczynić się do 
zwiększenia konkurencyjności oraz do 
wzrostu rentowności regionów rolniczych; 
oczekuje w związku z tym zapewnienia 
podejścia, które będzie obejmowało różne 
segmenty tzw. piramidy biomasy i 
doprowadzi do wzmocnienia jej wyższych 
poziomów, przyczyniając się do 
kaskadowego wykorzystywania tego 
cennego zasobu;

19. jest zdania, że synergia między 
lokalnymi producentami surowców rolnych 
i leśnych i biorafineriami może przyczynić 
się do zwiększenia konkurencyjności oraz 
do wzrostu rentowności regionów 
rolniczych; wzywa do przyjęcia podejścia,
które ustanawia hierarchię i opiera się na 
tak zwanym kaskadowym wykorzystaniu
biomasy”, co prowadzi do inteligentnego i 
efektywnego wykorzystania biomasy, 
zwiększającego jej wartość dodaną;

Or. en

Poprawka 87
Miroslav Ouzký

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. oczekuje, że opracowane procesy 
biologiczne i biotechnologiczne znajdą 
zastosowanie przy wykorzystywaniu 
biologicznych zasobów odnawialnych 
pochodzących z odpadów i upraw roślin 
nieprzeznaczonych do spożycia, a także 
przy wykorzystywaniu istniejących 
segmentów sektorów rolnictwa;

20. oczekuje, że opracowane procesy 
biologiczne i biotechnologiczne znajdą 
zastosowanie przy wykorzystywaniu 
biologicznych zasobów odnawialnych 
pochodzących z odpadów i upraw roślin 
nieprzeznaczonych do spożycia, a także 
przy wykorzystywaniu istniejących 
segmentów sektorów rolnictwa. Obrót tymi 
materiałami powinien być utrzymywany 
na możliwie najniższym poziomie;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 20
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Projekt rezolucji Poprawka

20. oczekuje, że opracowane procesy 
biologiczne i biotechnologiczne znajdą 
zastosowanie przy wykorzystywaniu 
biologicznych zasobów odnawialnych 
pochodzących z odpadów i upraw roślin 
nieprzeznaczonych do spożycia, a także 
przy wykorzystywaniu istniejących 
segmentów rolnictwa;

20. wymaga, aby opracowane procesy 
biologiczne i biotechnologiczne znalazły 
zastosowanie przy wykorzystywaniu 
biologicznych zasobów odnawialnych 
pochodzących z odpadów i upraw roślin 
nieprzeznaczonych do spożycia, a także 
przy wykorzystywaniu istniejących 
sektorów rolnictwa i leśnictwa;

Or. en

Poprawka 89
Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. oczekuje, że opracowane procesy 
biologiczne i biotechnologiczne znajdą 
zastosowanie przy wykorzystywaniu 
biologicznych zasobów odnawialnych 
pochodzących z odpadów i upraw roślin 
nieprzeznaczonych do spożycia, a także 
przy wykorzystywaniu istniejących 
segmentów sektorów rolnictwa;

20. uważa, że opracowane procesy 
biologiczne i biotechnologiczne znajdą 
zastosowanie przy wykorzystywaniu 
biologicznych zasobów odnawialnych
pochodzących z odpadów i upraw roślin 
nieprzeznaczonych do spożycia, a także 
przy wykorzystywaniu istniejących 
segmentów sektorów rolnictwa;

Or. sv

Poprawka 90
Satu Hassi

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję Europejską, by 
promowała działania ukierunkowane na 
zwiększenie dostępności biomasy do celów 

21. wzywa Komisję Europejską, by 
promowała działania ukierunkowane na 
zapewnienie, że wykorzystanie biomasy 
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przemysłowych, unikając sytuacji, w której 
zachęty do przekształcania biomasy w 
energię powodują zakłócenia rynku i 
ograniczają dostęp producentów do niego;

pozostanie w ekologicznych granicach i 
nie ograniczy funkcji pochłaniania 
dwutlenku węgla; w związku z tym uważa, 
że należy pilnie ustanowić kryteria 
zrównoważonego rozwoju dla 
energetycznego wykorzystania biomasy w 
celu zapewnienia dostępności biomasy do 
celów bardziej wydajnego użycia zasobów, 
unikając sytuacji, w której zachęty do 
przekształcania biomasy w energię 
powodują zakłócenia rynku i ograniczają 
dostęp producentów do niego;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję Europejską, by 
promowała działania ukierunkowane na 
zwiększenie dostępności biomasy do celów 
przemysłowych, unikając sytuacji, w której 
zachęty do przekształcania biomasy w 
energię powodują zakłócenia rynku i 
ograniczają dostęp producentów do niego;

21. wzywa Komisję Europejską, by 
promowała działania ukierunkowane na 
zrównoważone zwiększenie potencjału 
produkcji żywności, aby lepiej 
mobilizować takie surowce i gromadzić 
odpady ulegające biodegradacji, unikając 
sytuacji, w której zachęty do 
przekształcania biomasy w energię 
powodują zakłócenia rynku i ograniczają 
dostęp producentów do niego;

Or. en

Poprawka 92
Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 21
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Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję Europejską by 
promowała działania ukierunkowane na 
zwiększenie dostępności biomasy do celów 
przemysłowych, unikając sytuacji, w 
której zachęty do przekształcania biomasy 
w energię powodują zakłócenia rynku i 
ograniczają dostęp producentów do niego;

21. wzywa Komisję Europejską, by 
promowała działania ukierunkowane na 
zwiększenie dostępności biomasy do celów 
przemysłowych na terenach w pobliżu 
wytwórni biogazu;

(Zbyt często biomasa jest przesyłana na 
odległość tysięcy kilometrów od lokalnych 
wytwórni biogazu.)

Or. fr

Poprawka 93
Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że zgodnie z założeniami nowej 
strategii dotyczącej europejskiej polityki 
przemysłowej biogospodarka może 
zapewnić znaczny wkład w działania 
mające na celu zapobieżenie 
dezindustrializacji uderzającej obecnie w 
europejską gospodarkę oraz przyczynić się 
do odwrócenia tego procesu poprzez nowe 
strategie pobudzające rynek i 
konkurencyjność systemu terytorialnego;

22. uważa, że zgodnie z założeniami nowej 
strategii dotyczącej europejskiej polityki 
przemysłowej biogospodarka może 
przyczynić się do pobudzenia rynku i 
wzmocnienia konkurencyjności systemu 
terytorialnego;

Or. sv

Poprawka 94
Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że zgodnie z założeniami nowej 22. Uważa, że zgodnie z założeniami 
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strategii dotyczącej europejskiej polityki 
przemysłowej biogospodarka może 
zapewnić znaczny wkład w działania
mające na celu zapobieżenie 
dezindustrializacji uderzającej obecnie w 
europejską gospodarkę oraz przyczynić się 
do odwrócenia tego procesu poprzez nowe 
strategie pobudzające rynek i 
konkurencyjność systemu terytorialnego;

nowej strategii dotyczącej europejskiej 
polityki przemysłowej biogospodarka 
może zapewnić znaczny wkład w działania 
mające na celu zapobieżenie 
dezindustrializacji uderzającej obecnie w 
europejską gospodarkę oraz przyczynić się 
do odwrócenia tego procesu poprzez nowe 
strategie pobudzające rynek i 
konkurencyjność europejskiej struktury 
przemysłowej, działając w ten sposób, aby 
europejskie przedsiębiorstwa utrzymywały 
przewagę nad międzynarodową 
konkurencją w różnych sektorach 
ekologicznej gospodarki przyszłości;

Or. fr

Poprawka 95
Miroslav Ouzký

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wzywa do zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw na warunkach 
panujących na światowym rynku, poprzez 
zawieszenie ceł na biomasę 
wykorzystywaną do produkcji materiałów 
pochodzenia biologicznego;

Or. en

Poprawka 96
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. zdecydowanie wzywa Komisję do 
określenia dotacji szkodliwych dla 
środowiska jako „wyniku działań władz 
publicznych, które przynoszą korzyści 
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konsumentom lub producentom, aby 
zwiększyć ich dochód lub obniżyć ich 
koszty, ale w ten sposób dyskryminuje 
dobre praktyki środowiskowe”1; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
przyjęcia, bez zwłoki i do 2014 roku, 
konkretnych planów opartych na tej 
definicji w celu stopniowego wycofywania 
wszystkich dotacji szkodliwych dla 
środowiska do roku 2020, z 
uwzględnieniem dotacji, które wspierają 
nieefektywne wykorzystanie zasobów 
odnawialnych i dotacji do paliw 
kopalnych, a także do złożenia 
sprawozdania z postępów w ramach 
krajowych programów reform;
__________________
1 za OECD (1998 i 2005) w IEEP i in. 
2007, patrz 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/ta
xation/index.htm 

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. podkreśla znaczenie zarządzania 
ochroną środowiska naturalnego w 
odniesieniu do użytkowania gruntów i 
wody. Zwraca się do Komisji o 
promowanie społecznej odpowiedzialności 
biznesu i współzależności z dyrektywą
ustanawiającą ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej, 
dyrektyw dotyczących rachunkowości i 
przejrzystości oraz propozycji ILUC. 
Wzywa Komisję do zajęcia się możliwie 
szkodliwymi społecznie skutkami importu 
biopaliw. Przypomina, że włączenie 
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działań społecznych i środowiskowych w 
całym łańcuchu dostaw jest niezbędne 
przy poszukiwaniu wsparcia dla 
biogospodarki w Europie;

Or. en

Poprawka 98
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. podkreśla, że przejście do
biogospodarki przyczyni się do dalszego
wdrażania postanowień Rio +20 do 
polityk UE. Uważa, że UE powinna 
zintensyfikować swój wkład w inicjatywy, 
które na szczeblu międzynarodowym 
ułatwiają przejście do integracyjnej 
gospodarki ekologicznej;

Or. en

Poprawka 99
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. podkreśla potrzebę ustanowienia 
konkretnych celów, aby udział 
odnawialnych zasobów w produkcji i 
konsumpcji towarów ulegał zwiększeniu.
Zwraca się do Komisji o przedstawienie 
konkretnych działań wspierających 
produkcję i konsumpcję produktów 
biogospodarki. Zauważa, że 
biogospodarka oparta na surowcach 
biomasowych neutralnych pod względem 
emisji zmniejsza również zależność 
Europy od surowców kopalnych, 
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importowych i nieodnawialnych;

Or. fi

Poprawka 100
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. zwraca się do Komisji o wspieranie 
wykorzystywania i dostępności biomasy 
jako surowca biogospodarki, aby można 
było zagwarantować stabilne środowisko 
dla działalności już istniejącego i 
rozwijanego bioprzemysłu. Wnosi o 
zapewnienie wsparcia ze strony nowego 
ustawodawstwa pod każdym względem na 
rzecz korzystania z zasobów i surowców 
biogospodarki, przy czym polityka musi 
być pod każdym względem 
długoterminowa i konsekwentna.

Or. fi


