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Predlog spremembe 1
Sophie Auconie

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker se bo število svetovnega 
prebivalstva do leta 2050 s 7 milijard 
povečalo na več kot 9 milijard, kar bo 
privedlo do 70-odstotnega povečanja 
povpraševanja po hrani;

A. ker se bo število svetovnega 
prebivalstva do leta 2050 s 7 milijard 
povečalo na več kot 9 milijard, kar bo 
privedlo do 70-odstotnega povečanja 
povpraševanja po hrani in močnega 
pritiska na zaloge vode;

Or. fr

Predlog spremembe 2
Satu Hassi

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker se bo število svetovnega 
prebivalstva do leta 2050 s 7 milijard 
povečalo na več kot 9 milijard, kar bo 
privedlo do 70-odstotnega povečanja 
povpraševanja po hrani;

A. ker naj bi se število svetovnega 
prebivalstva do leta 2050 s 7 milijard 
povečalo na več kot 9 milijard, kar bo po 
ocenah privedlo do 70-odstotnega 
povečanja povpraševanja po hrani;

Or. en

Predlog spremembe 3
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Predlog resolucije
Uvodna izjava Aa (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker sedanja gospodarska in finančna 
kriza kaže, da Evropa nujno potrebuje 
nove vire trajnostne gospodarske rasti;



PE508.065v01-00 4/50 AM\931696SL.doc

SL

Or. en

Predlog spremembe 4
Martina Anderson

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker si je treba zaradi pomanjkanja 
naravnih rezerv po svetu, povečanja 
pritiskov na obnovljive surovine in 
globalnih učinkov podnebnih sprememb 
prizadevati za gospodarno rabo virov;

B. ker si je treba zaradi pomanjkanja 
naravnih rezerv po svetu, povečanja 
pritiskov na obnovljive surovine, 
netrajnostnih vzorcev potrošnje in 
globalnih učinkov podnebnih sprememb 
prizadevati za pravično in gospodarno rabo 
virov; ker je treba prednost dati tudi 
razumevanju sistemskih obremenitev in 
izgube biotske raznovrstnosti, do katerih 
prihaja zaradi živilsko-predelovalnih 
sistemov, ki temeljijo na monokulturah;

Or. en

Predlog spremembe 5
Satu Hassi

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker si je treba zaradi pomanjkanja 
naravnih rezerv po svetu, povečanja 
pritiskov na obnovljive surovine in 
globalnih učinkov podnebnih sprememb 
prizadevati za gospodarno rabo virov;

B. ker si je treba zaradi pomanjkanja 
naravnih rezerv po svetu, povečanja 
pritiskov na obnovljive surovine in 
globalnih učinkov podnebnih sprememb 
prizadevati za gospodarno in pravično rabo 
virov;

Or. en
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Predlog spremembe 6
Satu Hassi

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker je izkoriščanje kopenskih in 
morskih virov na področju kmetijstva, 
ribištva ali gozdarstva v večini primerov že 
sedaj preveč intenzivno;

Or. en

Predlog spremembe 7
Martina Anderson

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker inovativen in učinkovit pristop ne 
bo zagotovil le večje trajnosti, ampak bo 
nudil tudi podporo razvoju podeželja,
prispeval k morebitnemu zmanjšanju 
emisij toplogrednih plinov in k večji 
trajnosti proizvodnje, zagotovil pa bo tudi 
razširjanje industrijskih inovacij skozi 
celotno vrednostno verigo;

C. ker inovativen in učinkovit pristop 
lahko prispeva ne le k večji trajnosti, 
ampak tudi k podpori razvoju podeželja, 
morebitnemu zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov ter večji trajnosti 
proizvodnje in razširjanju industrijskih 
inovacij skozi celotno vrednostno verigo;
dodaten prispevek bo mogoče zagotoviti 
tudi s spodbujanjem vzorcev porabe ter s 
selitvijo in vnovičnim povezovanjem 
vzorcev proizvodnje in porabe na način, ki 
zmanjšuje odvisnost od zunanjih virov;

Or. en

Predlog spremembe 8
Satu Hassi

Predlog resolucije
Uvodna izjava C
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Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker inovativen in učinkovit pristop ne bo 
zagotovil le večje trajnosti, ampak bo nudil 
tudi podporo razvoju podeželja, prispeval k 
morebitnemu zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov in k večji trajnosti 
proizvodnje, zagotovil pa bo tudi 
razširjanje industrijskih inovacij skozi 
celotno vrednostno verigo;

C. ker inovativen in učinkovit pristop z 
ustreznimi zaščitnimi ukrepi ne bo 
zagotovil le večje trajnosti, ampak bo nudil 
tudi podporo razvoju podeželja, prispeval k 
morebitnemu zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov in k večji trajnosti 
proizvodnje, zagotovil pa bo tudi 
razširjanje industrijskih inovacij skozi 
celotno vrednostno verigo;

Or. en

Predlog spremembe 9
Riikka Manner

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker inovativen in učinkovit pristop ne bo 
zagotovil le večje trajnosti, ampak bo nudil 
tudi podporo razvoju podeželja, prispeval k 
morebitnemu zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov in k večji trajnosti 
proizvodnje, zagotovil pa bo tudi 
razširjanje industrijskih inovacij skozi 
celotno vrednostno verigo;

C. ker dolgoročen, inovativen in učinkovit 
pristop ne bo zagotovil le večje trajnosti, 
ampak bo nudil tudi podporo razvoju 
podeželja in regij, prispeval k 
morebitnemu zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov in k večji trajnosti 
proizvodnje, zagotovil pa bo tudi 
razširjanje industrijskih inovacij skozi 
celotno vrednostno verigo;

Or. fi

Predlog spremembe 10
Elena Oana Antonescu

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker inovativen in učinkovit pristop ne bo C. ker inovativen in učinkovit pristop ne bo 
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zagotovil le večje trajnosti, ampak bo nudil 
tudi podporo razvoju podeželja, prispeval k 
morebitnemu zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov in k večji trajnosti 
proizvodnje, zagotovil pa bo tudi 
razširjanje industrijskih inovacij skozi 
celotno vrednostno verigo;

zagotovil le večje trajnosti, ampak bo nudil 
tudi podporo razvoju podeželja ter pogosto 
malim in srednjim podjetjem, prispeval k 
morebitnemu zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov in k večji trajnosti 
proizvodnje, zagotovil pa bo tudi 
razširjanje industrijskih inovacij skozi 
celotno vrednostno verigo;

Or. en

Predlog spremembe 11
Martina Anderson

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker bo prehod v trajnostno gospodarstvo
omogočil krepitev konkurenčnosti
evropskega industrijskega sektorja in
povečanje gospodarske rasti ter tako
prispeval k spodbujanju znatnega 
povečanja zaposlovanja v Evropi;

D. ker prehod v trajnostno gospodarstvo
lahko okrepi konkurenčnost evropskega 
industrijskega sektorja in poveča 
gospodarsko rast ter tako prispeva k 
spodbujanju znatnega povečanja 
zaposlovanja v Evropi; ker bi poudarjanje 
biogospodarstva, biotehnologije, ki temelji 
na genskih spremembah (GS), in 
proizvodnje biomase kot surovine lahko 
privedlo do ponovne industrializacije in 
centralizacije kmetijsko-živilske 
proizvodnje, ki večje koristi prinaša 
velikim podjetjem, male proizvajalce v 
manj donosnih in tradicionalnih sektorjih 
biotehnologije pa sili v opustitev 
poslovanja;

Or. en

Predlog spremembe 12
Julie Girling

Predlog resolucije
Uvodna izjava D
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Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker bo prehod v trajnostno gospodarstvo 
omogočil krepitev konkurenčnosti 
evropskega industrijskega sektorja in 
povečanje gospodarske rasti ter tako 
prispeval k spodbujanju znatnega 
povečanja zaposlovanja v Evropi;

D. ker bo prehod v trajnostno gospodarstvo 
omogočil krepitev konkurenčnosti 
evropskega industrijskega in kmetijskega
sektorja in povečanje gospodarske rasti ter 
tako prispeval k spodbujanju znatnega 
povečanja zaposlovanja v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 13
Satu Hassi

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker bo prehod v trajnostno gospodarstvo 
omogočil krepitev konkurenčnosti 
evropskega industrijskega sektorja in 
povečanje gospodarske rasti ter tako 
prispeval k spodbujanju znatnega 
povečanja zaposlovanja v Evropi;

D. ker bo prehod v trajnostno gospodarstvo 
omogočil krepitev konkurenčnosti 
evropskega industrijskega sektorja in 
povečanje trajnostne gospodarske
dejavnosti ter tako prispeval k spodbujanju 
znatnega povečanja zaposlovanja v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 14
Elena Oana Antonescu

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker naj bi biogospodarstvo po 
pričakovanjih izboljšalo zdravstvene 
rezultate in prispevalo k ohranjanju 
biotske raznovrstnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 15
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker je uspešno biogospodarstvo za 
Evropo odvisno od razpoložljivosti surovin 
(iz kmetijstva, gozdarstva in biološko 
razgradljivih odpadkov), katerih 
upravljanje in pridobivanje je trajnostno;

Or. en

Predlog spremembe 16
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja sporočilo Komisije z 
naslovom „Inovacije za trajnostno rast: 
biogospodarstvo za Evropo“ in akcijski 
načrt za udejanjanje biogospodarstva za 
Evropo, ki ga ta vsebuje;

1. odobrava sporočilo Komisije z 
naslovom „Inovacije za trajnostno rast: 
biogospodarstvo za Evropo“ in akcijski 
načrt za udejanjanje biogospodarstva za 
Evropo, ki ga ta vsebuje;

Or. en

Predlog spremembe 17
Martina Anderson

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(1) priznava pomen družbenih vidikov, 
vključno s tistimi, ki so povezani z:
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– biotehnologijami in pomanjkanjem 
trajnostnih meril,
– varnostjo in trajnostjo hrane, ki se 
proizvaja izven Evrope in prodaja v njej;
– osredotočanjem na učinkovitejše načine 
proizvodnje in pretvorbe biomase v 
različne industrijske proizvode in 
morebitnim ogrožanjem možnosti za 
trajnostno kmetijstvo, do česar prihaja 
zaradi povratnih učinkov, ki kot odziv na 
rast svetovnih trgov spodbujajo 
intenzivnejše prakse rabe zemljišč in 
povečujejo emisije toplogrednih plinov;

Or. en

Predlog spremembe 18
Martina Anderson

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. se strinja, da prehod v biogospodarstvo 
ne sme temeljiti le na izkoriščanju virov z 
majhnim vplivom na okolje, ampak tudi na 
njihovi trajnostni rabi, ki upošteva 
okoljske, gospodarske in socialne vidike;

2. se strinja, da prehod v biogospodarstvo 
ne sme temeljiti le na izkoriščanju virov z 
majhnim vplivom na okolje, ampak tudi na 
njihovi trajnostni rabi, ki upošteva 
okoljske, gospodarske in socialne vidike, 
obenem pa priznava, da zgolj učinkovita 
raba virov ne more preprečiti znatnega 
povečevanja povpraševanja po biomasi, 
vključno z naglim povečevanjem 
povpraševanja v industriji, in da bo 
omenjeno povečevanje zaradi vse večjega 
povpraševanja po mesu in biomasi za 
industrijske in energetske namene med 
drugim imelo resne učinke na emisije 
dušikovega oksida in metana na svetovni 
ravni;

Or. en
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Predlog spremembe 19
Satu Hassi

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. se strinja, da prehod v biogospodarstvo 
ne sme temeljiti le na izkoriščanju virov z 
majhnim vplivom na okolje, ampak tudi na 
njihovi trajnostni rabi, ki upošteva 
okoljske, gospodarske in socialne vidike;

2. se strinja, da prehod v biogospodarstvo 
ne sme temeljiti le na izkoriščanju virov z 
majhnim vplivom na okolje, ampak tudi na 
njihovi trajnostni rabi, ki upošteva 
okoljske, gospodarske in socialne vidike, 
ob nadaljnji rabi bioloških virov v mejah 
obnove ekosistema;

Or. en

Predlog spremembe 20
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. se strinja, da prehod v biogospodarstvo 
ne sme temeljiti le na izkoriščanju virov z 
majhnim vplivom na okolje, ampak tudi na 
njihovi trajnostni rabi, ki upošteva 
okoljske, gospodarske in socialne vidike;

2. se strinja, da prehod v biogospodarstvo 
ne sme temeljiti le na izkoriščanju
obnovljivih naravnih virov z majhnim 
vplivom na okolje, ampak tudi na njihovi 
trajnostni rabi, ki upošteva okoljske, 
gospodarske in socialne vidike;

Or. fi

Predlog spremembe 21
Elena Oana Antonescu

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. se strinja, da prehod v biogospodarstvo 2. se strinja, da prehod v pametno, 
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ne sme temeljiti le na izkoriščanju virov z 
majhnim vplivom na okolje, ampak tudi na 
njihovi trajnostni rabi, ki upošteva 
okoljske, gospodarske in socialne vidike;

trajnostno in vključujoče biogospodarstvo 
ne sme temeljiti le na izkoriščanju virov z 
majhnim vplivom na okolje, ampak tudi na 
njihovi trajnostni rabi, ki upošteva 
okoljske, gospodarske in socialne vidike;

Or. en

Predlog spremembe 22
Martina Anderson

Predlog resolucije
Odstavek 2 – točka 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(1) priznava pomisleke glede tega, da 
prehod na biogospodarstvo predstavlja 
nevarnost za neodvisno preskrbo s hrano, 
varstvo gozdov in biotske raznovrstnosti 
po svetu, spoštovanje sistemov lokalnega 
znanja in tradicionalnih lastninskih 
pravic;

Or. en

Predlog spremembe 23
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poudarja, da je treba nujno 
nemudoma ukrepati v podporo inovacijam 
in naložbam v nove tehnike in poslovne 
modele ter ustvariti spodbude, ki bodo 
dolgoročno koristile gospodarstvu; 
poudarja, da ima pri uresničevanju 
trajnostne gospodarske rasti poglavitno 
vlogo zasebni sektor;

Or. en
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Predlog spremembe 24
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da biogospodarstvo lahko 
prispeva k doseganju ciljev strategije 
Evropa 2020, zlasti pa njenih pobud Unija 
inovacij in Evropa, gospodarna z viri;

3. meni, da je biogospodarstvo osnovni 
pogoj za doseganje ciljev strategije Evropa 
2020, zlasti pa njenih pobud Unija inovacij 
in Evropa, gospodarna z viri;

Or. en

Predlog spremembe 25
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. podpira predlog Komisije glede 
vzpostavitve projektne skupine in 
časovnega načrta za biotehnološke 
industrije, v katerem bo opredelila 
prispevek obnovljivih virov in 
biotehnologij k trajnostnemu razvoju;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 26
Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. podpira predlog Komisije glede 
vzpostavitve projektne skupine in 

4. podpira predlog Komisije glede 
vzpostavitve odbora za biogospodarstvo in 
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časovnega načrta za biotehnološke 
industrije, v katerem bo opredelila 
prispevek obnovljivih virov in 
biotehnologij k trajnostnemu razvoju;

časovnega načrta za biotehnološke 
industrije, v katerem bo opredelila 
prispevek obnovljivih virov in 
biotehnologij k trajnostnemu razvoju;

Or. pl

Predlog spremembe 27
Martina Anderson

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. podpira predlog Komisije glede 
vzpostavitve projektne skupine in 
časovnega načrta za biotehnološke 
industrije, v katerem bo opredelila 
prispevek obnovljivih virov in 
biotehnologij k trajnostnemu razvoju;

4. podpira predlog Komisije glede 
vzpostavitve projektne skupine in 
časovnega načrta za biotehnološke 
industrije, v katerem bo opredelila 
prispevek obnovljivih virov in 
biotehnologij k trajnostnemu razvoju in se 
pri tem osredotočila na ustvarjanje 
delovnih mest in sodelovanje s 
predstavniškimi organi evropskih 
sindikalnih organizacij in drugimi 
zagovorniki zelenih delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 28
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. podpira predlog Komisije glede 
vzpostavitve projektne skupine in 
časovnega načrta za biotehnološke 
industrije, v katerem bo opredelila 
prispevek obnovljivih virov in 
biotehnologij k trajnostnemu razvoju;

4. podpira predlog Komisije glede 
vzpostavitve projektne skupine in 
časovnega načrta za biotehnološke 
industrije, v katerem bo opredelila 
prispevek obnovljivih virov in 
biotehnologij k trajnostnemu razvoju in 
spodbudila regije in gospodarske subjekte 
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k razvoju novih inovacij za sektor 
biogospodarstva;

Or. fi

Predlog spremembe 29
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4 a. poziva države članice, naj vzpostavijo 
nacionalne in regionalne akcijske načrte 
za biogospodarstvo, in prosi Komisijo, naj 
Evropskemu parlamentu vsaki dve leti 
predloži poročilo o udejanjanju 
biogospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 30
Satu Hassi

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4 a. poudarja potrebo po vzpostavitvi 
politik na področju biogospodarstva, 
vključno s subvencijami, ki bodo 
zasnovane tako, da bodo zagotavljale 
kaskadno uporabo bioloških virov, pa tudi 
ponovno uporabo in recikliranje; v zvezi s 
tem izraža zaskrbljenost, da subvencije za 
izkoriščanje biomaterialov v energetiki že 
sedaj ogrožajo doseganje ciljev na 
področju učinkovite rabe virov;

Or. en
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Predlog spremembe 31
Martina Anderson

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da bo prehod v biogospodarstvo 
Evropi omogočil, da bo dosegla pomemben 
napredek na področju inovacij in 
konkurenčnosti, in okrepil njeno vlogo na 
mednarodni ravni;

5. meni, da bo prehod v biogospodarstvo 
Evropi omogočil, da bo dosegla pomemben 
napredek na področju inovacij in 
konkurenčnosti, in okrepil njeno vlogo na 
mednarodni ravni, vključno z njeno 
zavezanostjo mednarodnim načelom in 
standardom na področju človekovih 
pravic;

Or. en

Predlog spremembe 32
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da bo prehod v biogospodarstvo 
Evropi omogočil, da bo dosegla pomemben 
napredek na področju inovacij in 
konkurenčnosti, in okrepil njeno vlogo na 
mednarodni ravni;

5. meni, da bo prehod v biogospodarstvo 
Evropi omogočil, da bo dosegla pomemben 
napredek na področju nizkoogljičnega 
gospodarstva, inovacij in konkurenčnosti, 
in okrepil njeno vlogo na mednarodni 
ravni;

Or. fi

Predlog spremembe 33
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 5
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da bo prehod v biogospodarstvo 
Evropi omogočil, da bo dosegla pomemben 
napredek na področju inovacij in 
konkurenčnosti, in okrepil njeno vlogo na 
mednarodni ravni;

5. poudarja, da je Evropska unija na 
različnih področjih bioznanosti in 
biotehnologij vodilna v svetu; meni, da bo 
prehod v biogospodarstvo Evropi 
omogočil, da bo dosegla pomemben 
napredek na področju inovacij in 
konkurenčnosti, in okrepil njeno vlogo na 
mednarodni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 34
Martina Anderson

Predlog resolucije
Odstavek 5 – točka 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(1) meni, da je treba učinke 
biotehnologije, ki temelji na genskih 
spremembah, dodatno raziskati, pred 
odobritvijo proizvodnje hrane, ki poteka 
na podlagi takšne tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 35
Satu Hassi

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva k natančni oceni učinkov, ki jih 
bo prehod na biogospodarstvo in 
bioproizvode imel na posredno rabo 
zemljišč izven Evropske unije, in 
odvisnosti od uvoza na splošno; ostaja 
zavezan varstvu pravic lokalnih skupnosti 
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v državah v razvoju, zlasti ranljivih 
skupin, kot so osebe, ki nimajo v lasti 
zemljišč, ženske in avtohtono prebivalstvo, 
ki so prizadete zaradi škodljivih posledic 
vedno večjega svetovnega povpraševanja 
po bioloških virih;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. meni, da biogospodarstvo za Evropo 
ne bi smelo zgolj nadomestiti sedanjega 
gospodarstva, ki temelji na fosilnih virih, 
ali ponavljati dosedanjih potratnih 
ravnanj in vzorcev porabe, ampak bi se 
moralo razviti v učinkovitejši in bolj 
trajnosten model, ki bo upošteval vlogo 
socialnega in okoljskega upravljanja 
vzdolž vseh vrednostnih verig v 
biogospodarstvu;

Or. en

Predlog spremembe 37
Satu Hassi

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6 a. poudarja zlasti potrebo po 
preučevanju ocen trajnostnih meja 
bioloških virov, pri čemer je treba 
upoštevati funkcije ekosistemov in 
naravnih prehranjevalnih verig, pa tudi 
povpraševanje ljudi po hrani;
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Or. en

Predlog spremembe 38
Judith A. Merkies, Vittorio Prodi

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6 a. poziva Komisijo, naj pripravi predloge 
za financiranje, ki bodo biogospodarstvo 
vključili v razprave o večletnem 
finančnem okviru, zlasti pa v razprave o 
pobudi Obzorje 2020;

Or. en

Predlog spremembe 39
Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. podpira vzpostavitev sistema, ki bo 
temeljil na nenehni izmenjavi znanja med 
raziskovalnimi inštituti, podjetji, 
ustanovami in univerzami, in opredelitev 
zakonodajnega okvira, ki bo spodbujal
raziskave in uporabo njihovih rezultatov;

7. podpira vse ukrepe, ki spodbujajo 
izmenjavo znanja med raziskovalnimi 
inštituti, podjetji, ustanovami in 
univerzami, ter rešitve, ki podpirajo
raziskave in uporabo njihovih rezultatov;

Or. pl

Predlog spremembe 40
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. podpira vzpostavitev sistema, ki bo 
temeljil na nenehni izmenjavi znanja med 
raziskovalnimi inštituti, podjetji, 
ustanovami in univerzami, in opredelitev 
zakonodajnega okvira, ki bo spodbujal 
raziskave in uporabo njihovih rezultatov;

7. podpira vzpostavitev odbora za 
biogospodarstvo in biogospodarskega 
observatorija, da bi zagotovili nenehno 
izmenjavo znanja med raziskovalnimi 
inštituti, podjetji, ustanovami in 
univerzami, in opredelitev zakonodajnega 
okvira, ki bo spodbujal raziskave in 
uporabo njihovih rezultatov;

Or. en

Predlog spremembe 41
Martina Anderson

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. podpira vzpostavitev sistema, ki bo 
temeljil na nenehni izmenjavi znanja med 
raziskovalnimi inštituti, podjetji, 
ustanovami in univerzami, in opredelitev 
zakonodajnega okvira, ki bo spodbujal 
raziskave in uporabo njihovih rezultatov;

7. podpira vzpostavitev sistema, ki bo 
temeljil na nenehni izmenjavi znanja med 
raziskovalnimi inštituti v okviru 
kooperativnih izmenjav in sistemov 
znanja na področju kmetijstva ter med
podjetji, ustanovami in univerzami, in 
opredelitev zakonodajnega okvira, ki bo 
spodbujal raziskave in uporabo njihovih 
rezultatov;

Or. en

Predlog spremembe 42
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. podpira vzpostavitev sistema, ki bo 
temeljil na nenehni izmenjavi znanja med 

7. podpira vzpostavitev sistema, ki bo 
temeljil na nenehni izmenjavi znanja med 
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raziskovalnimi inštituti, podjetji, 
ustanovami in univerzami, in opredelitev 
zakonodajnega okvira, ki bo spodbujal 
raziskave in uporabo njihovih rezultatov;

raziskovalnimi inštituti, podjetji, 
ustanovami, univerzami in regionalnimi 
izvajalci, in opredelitev zakonodajnega 
okvira, ki bo spodbujal raziskave in 
uporabo njihovih rezultatov, ter poudarja 
potrebo po komercializaciji ustvarjenih 
inovacij;

Or. fi

Predlog spremembe 43
Satu Hassi

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. opozarja na pomen uporabe 
previdnostnega načela pri rabi 
biotehnologij, zlasti na področjih gensko 
manipuliranih organizmov in sintezne 
biologije;

Or. en

Predlog spremembe 44
Martina Anderson

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da je treba oblikovati 
multidisciplinarne in medsektorske 
programe obveščanja in usposabljanja, da 
bi zagotovili stalno in praktično uporabo 
rezultatov tovrstnih raziskav in večjo
obveščenost evropskih potrošnikov;

8. meni, da je treba oblikovati 
multidisciplinarne in medsektorske 
programe obveščanja in usposabljanja, da 
bi zagotovili stalno in praktično uporabo 
rezultatov tovrstnih raziskav in večjo
vključenost evropskih
potrošnikov/aktivnih državljanov v 
kritično ocenjevanje programa za 
biogospodarstvo, njegovih posledic na 
vzorce trajnostne porabe in morebitnih 
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učinkov na skupnosti izven Evropske 
unije;

Or. en

Predlog spremembe 45
Julie Girling

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da je treba oblikovati 
multidisciplinarne in medsektorske 
programe obveščanja in usposabljanja, da 
bi zagotovili stalno in praktično uporabo 
rezultatov tovrstnih raziskav in večjo 
obveščenost evropskih potrošnikov;

8. meni, da je treba oblikovati 
multidisciplinarne in medsektorske 
programe obveščanja in usposabljanja, da 
bi zagotovili dostopnost rezultatov 
raziskav zainteresiranim stranem, 
vključno s potrošniki, in jim tako 
omogočili večjo obveščenost in dali 
možnosti za sodelovanje;

Or. en

Predlog spremembe 46
Miroslav Ouzký

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8 a. poziva k odpravi obstoječih ovir za 
uvajanje inovacij vzdolž celotne 
vrednostne verige, zlasti z izvajanjem 
hitrih in strokovnih evropskih postopkov 
odobritve biotehnoloških proizvodov in 
zagotavljanjem veliko hitrejšega dostopa 
do trga;

Or. en
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Predlog spremembe 47
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poudarja, da biogospodarstvo 
potrebuje vrhunsko strokovno znanje in 
usposobljeno delovno silo; meni, da je 
treba v regijah Evropske unije zagotavljati 
poklicno usposabljanje in visokošolsko 
izobraževanje, pri čemer se upoštevajo 
njihove posebne značilnosti; poudarja, da 
široko zasnovani sistemi izobraževanja in 
usposabljanja v regijah spodbujajo tudi 
širitev poslovanja;

Or. fi

Predlog spremembe 48
Satu Hassi

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja predlog Komisije glede 
dodelitve sredstev v višini 4,5 milijarde 
EUR v okvirnem programu za raziskave
„Obzorje 2020“ in upa, da bodo ta sredstva 
na voljo vsem sektorjem in instrumentom 
na področju biogospodarstva;

9. pozdravlja predlog Komisije glede 
dodelitve sredstev v višini 4,5 milijarde 
EUR v okvirnem programu za raziskave
„Obzorje 2020“ in upa, da bodo ta sredstva 
na voljo vsem sektorjem in instrumentom 
na področju biogospodarstva, vključno z 
raziskavami o mejah ekosistemov ter 
ponovni uporabi in recikliranju 
biomaterialov;

Or. en

Predlog spremembe 49
Riikka Manner
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Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja predlog Komisije glede 
dodelitve sredstev v višini 4,5 milijarde 
EUR v okvirnem programu za raziskave
„Obzorje 2020“ in upa, da bodo ta sredstva 
na voljo vsem sektorjem in instrumentom 
na področju biogospodarstva;

9. pozdravlja predlog Komisije glede 
dodelitve sredstev v višini 4,5 milijarde 
EUR v okvirnem programu za raziskave
„Obzorje 2020“ in upa, da bodo ta sredstva 
na voljo vsem sektorjem in instrumentom 
na področju biogospodarstva za namen 
nadaljnje izboljšave inovacij;

Or. fi

Predlog spremembe 50
Julie Girling

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja, da je usklajevanje raziskav 
vzdolž celotne vrednostne verige na 
področju biomase nujno za trajnostno 
oskrbo z njo;

Or. en

Predlog spremembe 51
Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. meni, da biorafinerije predstavljajo 
temeljno orodje, ki s pomočjo inovativnih 
postopkov in naložb omogoča izvajanje 
vzornih procesov za obnovo opuščenih 
obratov in oživljanje področij, ki so se 
znašla v krizi, in upa, da bo ta pristop imel 

10. meni, da proizvodni obrati za 
biogoriva predstavljajo temeljno orodje, ki 
s pomočjo inovativnih postopkov in naložb 
omogoča izvajanje vzornih procesov za 
obnovo opuščenih obratov in oživljanje 
področij, ki so se znašla v krizi, in upa, da 
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prednost tudi v prihodnje; bo ta pristop imel prednost tudi v 
prihodnje;

Or. pl

Predlog spremembe 52
Satu Hassi

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. meni, da biorafinerije predstavljajo 
temeljno orodje, ki s pomočjo inovativnih 
postopkov in naložb omogoča izvajanje 
vzornih procesov za obnovo opuščenih 
obratov in oživljanje področij, ki so se 
znašla v krizi, in upa, da bo ta pristop imel 
prednost tudi v prihodnje;

10. meni, da biorafinerije, katerih 
obratovanje temelji na lokalnih 
trajnostnih biomaterialih, ki ne 
izpodrivajo hrane ali drugih vrednejših 
načinov njihove rabe, predstavljajo 
temeljno orodje, ki s pomočjo inovativnih 
postopkov in naložb v krožno 
gospodarstvo omogoča izvajanje vzornih 
procesov za obnovo opuščenih obratov in 
oživljanje področij, ki so se znašla v krizi, 
in upa, da bo ta pristop imel prednost tudi v 
prihodnje;

Or. en

Predlog spremembe 53
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja, da so zadostne količine 
trajnostnih surovin potrebne za uspešno 
obratovanje biorafinerij v Evropi; 
poudarja, da bo to zahtevalo tudi 
izboljšanje infrastrukture za skladiščenje 
in prevoz ter razvoj potrebne logistike;

Or. en
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Predlog spremembe 54
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 10 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10b. poudarja, da v Evropi obstaja le 
omejeno število demonstracijskih obratov 
in da so potrebne večje investicije, da bi 
ohranili vodilno vlogo evropskih industrij 
v sektorju biorafinerij; poziva Komisijo in 
države članice, naj podpirajo pilotne in 
demonstracijske dejavnosti za nadgradnjo 
proizvodov in procesov;

Or. en

Predlog spremembe 55
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 10 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10c poziva k oblikovanju novega 
zakonodajnega instrumenta, ki bo na 
podlagi ocene skupne razpoložljivosti 
spodbudil učinkovitejšo rabo virov iz 
biomase, pri tem pa vzpostavil načelo 
kaskadne uporabe in podporne ukrepe ter 
zagotovil, da bodo skupne količine
biomase, ki se uporabljajo v katerem koli 
sektorju, omejene s količinami, ki jih je iz 
ekosistemov mogoče trajnostno 
pridobivati;

Or. en
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Predlog spremembe 56
Martina Anderson

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da je treba zagotoviti 
interdisciplinaren in povezan pristop k 
biogospodarstvu, in poziva k uskladitvi 
različnih evropskih politik, ki obravnavajo
številne sektorje (Obzorje 2020, kohezijska 
politika, skupna kmetijska politika, 
direktiva o obnovljivih virih energije, 
okvirna direktiva o odpadkih, direktiva o 
embalaži, posebni ukrepi na področju 
bioloških odpadkov), in k vzpostavitvi 
enotnega in stabilnega zakonodajnega 
okvira na evropski in nacionalni ravni;

11. meni, da je treba zagotoviti 
interdisciplinaren in povezan pristop k 
biogospodarstvu, in poziva k uskladitvi 
različnih evropskih politik in ustreznih
načel, zlasti previdnostnega načela –
glede na tveganja, povezana z 
biotehnologijami (kopenskimi in 
morskimi) –, ki zadevajo številne sektorje
(Obzorje 2020, kohezijska politika, skupna 
kmetijska politika, direktiva o obnovljivih 
virih energije, okvirna direktiva o 
odpadkih, direktiva o embalaži, posebni 
ukrepi na področju bioloških odpadkov), in 
k vzpostavitvi enotnega in stabilnega 
zakonodajnega okvira na evropski in 
nacionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 57
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da je treba zagotoviti 
interdisciplinaren in povezan pristop k 
biogospodarstvu, in poziva k uskladitvi 
različnih evropskih politik, ki obravnavajo 
številne sektorje (Obzorje 2020, kohezijska 
politika, skupna kmetijska politika, 
direktiva o obnovljivih virih energije, 
okvirna direktiva o odpadkih, direktiva o 
embalaži, posebni ukrepi na področju 
bioloških odpadkov), in k vzpostavitvi 
enotnega in stabilnega zakonodajnega 

11. meni, da je treba zagotoviti 
interdisciplinaren in povezan pristop k 
biogospodarstvu, in poziva k uskladitvi 
različnih evropskih politik, ki obravnavajo 
številne sektorje (Obzorje 2020, kohezijska 
politika, skupna kmetijska politika, 
direktiva o obnovljivih virih energije,
okoljski akcijski program EU do leta 
2020, okvirna direktiva o odpadkih, 
direktiva o embalaži, posebni ukrepi na 
področju bioloških odpadkov), in k 
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okvira na evropski in nacionalni ravni; vzpostavitvi enotnega, dolgoročnega in 
stabilnega zakonodajnega okvira na 
evropski in nacionalni ravni;

Or. fi

Predlog spremembe 58
Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da je treba zagotoviti 
interdisciplinaren in povezan pristop k 
biogospodarstvu, in poziva k uskladitvi 
različnih evropskih politik, ki obravnavajo 
številne sektorje (Obzorje 2020, kohezijska 
politika, skupna kmetijska politika, 
direktiva o obnovljivih virih energije, 
okvirna direktiva o odpadkih, direktiva o 
embalaži, posebni ukrepi na področju 
bioloških odpadkov), in k vzpostavitvi 
enotnega in stabilnega zakonodajnega 
okvira na evropski in nacionalni ravni;

11. meni, da je treba zagotoviti 
interdisciplinaren in povezan pristop k 
biogospodarstvu, in poziva k uskladitvi 
različnih evropskih politik, ki obravnavajo 
številne sektorje (Obzorje 2020, kohezijska 
politika, skupna kmetijska politika, 
direktiva o obnovljivih virih energije, 
okvirna direktiva o vodah, okvirna 
direktiva o odpadkih, direktiva o embalaži, 
posebni ukrepi na področju bioloških 
odpadkov), in k vzpostavitvi enotnega in 
stabilnega zakonodajnega okvira, ki bo 
zagotovil predvidljivost za zainteresirane 
strani na evropski in nacionalni ravni;
poziva, naj se zgodnje zakonodajne 
spremembe čim bolj omejijo, in sicer zlasti 
na spremembe, namenjene spodbujanju 
razvoja biogospodarstva, kot je reforma 
sistema za trgovanje s pravicami do 
emisije toplogrednih plinov;

Or. fr

Predlog spremembe 59
Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 11
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da je treba zagotoviti 
interdisciplinaren in povezan pristop k 
biogospodarstvu, in poziva k uskladitvi 
različnih evropskih politik, ki obravnavajo 
številne sektorje (Obzorje 2020, kohezijska 
politika, skupna kmetijska politika, 
direktiva o obnovljivih virih energije, 
okvirna direktiva o odpadkih, direktiva o 
embalaži, posebni ukrepi na področju 
bioloških odpadkov), in k vzpostavitvi 
enotnega in stabilnega zakonodajnega 
okvira na evropski in nacionalni ravni;

11. meni, da je treba zagotoviti 
interdisciplinaren in povezan pristop k 
biogospodarstvu, in poziva k uskladitvi 
različnih evropskih politik, ki obravnavajo 
številne sektorje (učinkovita raba virov, 
Unija inovacij, pobuda za surovine,
Obzorje 2020, kohezijska politika, skupna 
kmetijska politika, direktiva o obnovljivih 
virih energije, okvirna direktiva o 
odpadkih, okvirna direktiva o vodah, 
okoljski akcijski program za leto 2020, 
direktiva o embalaži, posebni ukrepi na 
področju bioloških odpadkov), in k 
vzpostavitvi enotnega in stabilnega 
zakonodajnega okvira na evropski in 
nacionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 60
Miroslav Ouzký

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Evropsko komisijo, naj 
vzpostavi instrumente za finančno podporo 
za komercialne in predkomercialne 
naložbe v industrije na področju 
biogospodarstva, na primer z uporabo 
strukturnih skladov ali sredstev Evropske 
investicijske banke;

12. poziva Evropsko komisijo, naj 
vzpostavi instrumente za finančno podporo 
za predkomercialne naložbe v industrije na 
področju biogospodarstva, na primer z 
uporabo strukturnih skladov ali sredstev 
Evropske investicijske banke;

Or. en

Predlog spremembe 61
Satu Hassi
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Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Evropsko komisijo, naj 
vzpostavi instrumente za finančno podporo 
za komercialne in predkomercialne 
naložbe v industrije na področju 
biogospodarstva, na primer z uporabo 
strukturnih skladov ali sredstev Evropske 
investicijske banke;

12. poziva Evropsko komisijo, naj 
vzpostavi instrumente za finančno podporo 
za predkomercialne naložbe v
biogospodarstvo, na primer z uporabo 
strukturnih skladov ali sredstev Evropske 
investicijske banke;

Or. en

Predlog spremembe 62
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Evropsko komisijo, naj 
vzpostavi instrumente za finančno podporo 
za komercialne in predkomercialne naložbe 
v industrije na področju biogospodarstva, 
na primer z uporabo strukturnih skladov ali 
sredstev Evropske investicijske banke;

12. poziva Evropsko komisijo, naj 
vzpostavi instrumente za finančno podporo 
za komercialne in predkomercialne naložbe 
v industrije na področju biogospodarstva, 
na primer z uporabo strukturnih skladov ali 
sredstev Evropske investicijske banke;
priznava, da je inovacije na področju 
biogospodarstva pogosto težko tržiti in 
dajati na trg;

Or. fi

Predlog spremembe 63
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Evropsko komisijo, naj 12. poziva Evropsko komisijo, naj
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vzpostavi instrumente za finančno 
podporo za komercialne in 
predkomercialne naložbe v industrije na 
področju biogospodarstva, na primer z 
uporabo strukturnih skladov ali sredstev
Evropske investicijske banke;

inovativnim podjetjem, zlasti malim in 
srednjim podjetjem, omogoči dostop do 
instrumentov finančne in druge podpore, 
ki spodbujajo biogospodarstvo, na primer 
z uporabo pametne specializacije in
strukturnih skladov ali mehanizmov za 
financiranje na osnovi delitve tveganja
Evropske investicijske banke in z 
vzpostavitvijo storitev „vse na enem 
mestu“ za nudenje informacij o vseh 
pobudah, povezanih z biogospodarstvom;

Or. en

Predlog spremembe 64
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poudarja potrebo po večji doslednosti 
med različnimi skladi Evropske unije za 
raziskave in inovacije, da bi zagotovili čim 
večji učinek;

Or. en

Predlog spremembe 65
Satu Hassi

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. zahteva sprejetje konkretnih ukrepov, 
namenjenih zmanjšanju zapletenosti in 
dolgotrajnosti birokratskih postopkov za 
pridobivanje dovoljenj, zaradi katerih je 
razvoj biorafinerij zapleten in ki bi lahko 
privedli do odtekanja inovativnih in 
naprednih tehnologij iz Evropske unije;

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 66
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. zahteva sprejetje konkretnih ukrepov, 
namenjenih zmanjšanju zapletenosti in 
dolgotrajnosti birokratskih postopkov za 
pridobivanje dovoljenj, zaradi katerih je 
razvoj biorafinerij zapleten in ki bi lahko 
privedli do odtekanja inovativnih in 
naprednih tehnologij iz Evropske unije;

13. zahteva sprejetje konkretnih ukrepov, 
namenjenih zmanjšanju zapletenosti in 
dolgotrajnosti birokratskih postopkov za 
pridobivanje dovoljenj, zaradi katerih je 
razvoj biorafinerij zapleten in ki bi lahko 
privedli do odtekanja inovativnih in 
naprednih tehnologij ter njihovega 
lastništva iz Evropske unije;

Or. fi

Predlog spremembe 67
Satu Hassi

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. soglaša z uporabo javno-zasebnih 
partnerstev in v želji, da bodo ta presegla 
težave, ki so se pojavljale med njihovim 
izvajanjem v drugih sektorjih, poziva 
Evropsko komisijo, naj zagotovi ustrezne 
vire za financiranje njihovega razvoja in 
rasti, saj je prepričan, da gre za pristop, ki 
je bistvenega pomena za ustvarjanje novih 
vrednostnih verig, krepitev obstoječih 
verig in za spodbujanje naložb v 
tehnologije in demonstracijske obrate, ki 
bodo rezultate raziskav lahko uveljavili na 
trgu;

14. soglaša z uporabo javno-zasebnih 
partnerstev za projekte, ki so na področju 
biogospodarstva podvrženi ustrezni oceni 
učinka, tudi z vidika trajnosti baze 
bioloških virov, in upa, da bodo ta presegla 
težave, ki so se pojavljale med njihovim 
izvajanjem v drugih sektorjih;

Or. en
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Predlog spremembe 68
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. soglaša z uporabo javno-zasebnih 
partnerstev in v želji, da bodo ta presegla 
težave, ki so se pojavljale med njihovim 
izvajanjem v drugih sektorjih, poziva 
Evropsko komisijo, naj zagotovi ustrezne 
vire za financiranje njihovega razvoja in 
rasti, saj je prepričan, da gre za pristop, ki 
je bistvenega pomena za ustvarjanje novih 
vrednostnih verig, krepitev obstoječih verig 
in za spodbujanje naložb v tehnologije in 
demonstracijske obrate, ki bodo rezultate 
raziskav lahko uveljavili na trgu;

14. soglaša z uporabo javno-zasebnih 
partnerstev ob ustreznem upoštevanju 
težav, ki so se pojavljale med njihovim 
izvajanjem v drugih sektorjih, poziva 
Evropsko komisijo, naj zagotovi ustrezne 
vire za njihov razvoj in rast, saj je 
prepričan, da gre za pristop, ki je 
bistvenega pomena za ustvarjanje novih 
vrednostnih verig, krepitev obstoječih verig 
in za spodbujanje naložb v tehnologije in 
demonstracijske obrate, ki bodo rezultate 
raziskav lahko uveljavili na trgu;

Or. en

Predlog spremembe 69
Martina Anderson

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. se strinja s potrebo po oblikovanju 
pristopa na več ravneh in poziva k 
namenjanju vedno večje pozornosti 
regionalni in lokalni razsežnosti 
biogospodarstva; pozdravlja oblikovanje 
odborov za biogospodarstvo na regionalni, 
nacionalni in evropski ravni, ki bodo lahko 
merili napredek, dosežen v tem sektorju, in 
omogočili takšno izmenjavo znanja in 
izkušenj ter najboljših praks, ki bo 
spodbudila uravnoteženo raven razvoja 
biogospodarstva na celotnem ozemlju 
Evropske unije; poziva Komisijo, naj 

15. se strinja s potrebo po oblikovanju 
pristopa na več ravneh in poziva k 
namenjanju vedno večje pozornosti
mednarodni, regionalni in lokalni 
razsežnosti biogospodarstva in učinkom 
biogospodarstva na podeželske skupnosti 
izven Evropske unije in njihove 
organizacije civilne družbe (vključno z 
organizacijami avtohtonega prebivalstva 
in okoljskimi organizacijami), vključno z 
morebitnim ogrožanjem varnosti hrane, 
pretiranim izkoriščanjem naravnih virov, 
zmanjšanjem biotske raznovrstnosti in 
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vzpostavi tudi sodelovanje s strokovnjaki s 
tega področja in iz vseh ostalih 
zainteresiranih strok ter s predstavniki 
potrošnikov in državljanov;

večjim krčenjem gozdov zaradi 
proizvodnje hrane in rastlin, ki niso 
namenjene prehrani; pozdravlja 
oblikovanje odborov za biogospodarstvo 
na regionalni, nacionalni in evropski ravni, 
ki bodo lahko merili napredek, dosežen v 
tem sektorju, in omogočili takšno 
izmenjavo znanja in izkušenj ter najboljših 
praks, ki bo spodbudila uravnoteženo raven 
razvoja biogospodarstva na celotnem 
ozemlju Evropske unije; poziva Komisijo, 
naj vzpostavi tudi sodelovanje s 
strokovnjaki s tega področja in iz vseh 
ostalih zainteresiranih strok ter s 
predstavniki potrošnikov in državljanov ter 
naj vzpostavi odgovornost zainteresiranih 
strani izven Evropske unije, da bi 
pomagala družbenim gibanjem, 
organizacijam avtohtonega prebivalstva in 
okoljskim organizacijam pri njihovih 
prizadevanjih za zagotavljanje dostopa 
skupnosti do njihovih virov, vključno z 
ribolovnimi viri, gozdovi in zemljišči, 
nadzora skupnosti nad temi viri in 
uveljavljanja z njimi povezanih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 70
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. se strinja s potrebo po oblikovanju 
pristopa na več ravneh in poziva k 
namenjanju vedno večje pozornosti 
regionalni in lokalni razsežnosti 
biogospodarstva; pozdravlja oblikovanje 
odborov za biogospodarstvo na regionalni, 
nacionalni in evropski ravni, ki bodo lahko 
merili napredek, dosežen v tem sektorju, in 
omogočili takšno izmenjavo znanja in 
izkušenj ter najboljših praks, ki bo 

15. se strinja s potrebo po oblikovanju 
pristopa na več ravneh in poziva k 
namenjanju vedno večje pozornosti 
regionalni in lokalni razsežnosti 
biogospodarstva; pozdravlja oblikovanje 
odborov za biogospodarstvo na regionalni, 
nacionalni in evropski ravni, ki bodo lahko 
merili napredek, dosežen v tem sektorju, in 
omogočili takšno izmenjavo znanja in 
izkušenj ter najboljših praks, ki bo 
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spodbudila uravnoteženo raven razvoja 
biogospodarstva na celotnem ozemlju 
Evropske unije; poziva Komisijo, naj 
vzpostavi tudi sodelovanje s strokovnjaki s 
tega področja in iz vseh ostalih 
zainteresiranih strok ter s predstavniki 
potrošnikov in državljanov;

spodbudila uravnoteženo raven razvoja 
biogospodarstva na celotnem ozemlju 
Evropske unije; poziva Komisijo, naj 
vzpostavi tudi sodelovanje s strokovnjaki s 
tega področja in iz vseh ostalih 
zainteresiranih strok ter s predstavniki 
potrošnikov in državljanov; poudarja, da 
so regionalna gospodarstva bistvena za 
doseganje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti; meni, da imajo regije 
same znanja in izkušnje, ki so potrebne za 
mobilizacijo akterjev glede na njihove 
značilnosti; 

Or. fi

Predlog spremembe 71
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. se strinja s potrebo po oblikovanju 
pristopa na več ravneh in poziva k 
namenjanju vedno večje pozornosti 
regionalni in lokalni razsežnosti 
biogospodarstva; pozdravlja oblikovanje 
odborov za biogospodarstvo na regionalni, 
nacionalni in evropski ravni, ki bodo lahko 
merili napredek, dosežen v tem sektorju, in 
omogočili takšno izmenjavo znanja in 
izkušenj ter najboljših praks, ki bo 
spodbudila uravnoteženo raven razvoja 
biogospodarstva na celotnem ozemlju 
Evropske unije; poziva Komisijo, naj 
vzpostavi tudi sodelovanje s strokovnjaki s 
tega področja in iz vseh ostalih 
zainteresiranih strok ter s predstavniki 
potrošnikov in državljanov;

15. se strinja s potrebo po oblikovanju 
pristopa na več ravneh in poziva k 
namenjanju vedno večje pozornosti 
regionalni in lokalni razsežnosti 
biogospodarstva ter pobudam „od spodaj 
navzgor“; pozdravlja oblikovanje odborov 
za biogospodarstvo na regionalni, 
nacionalni in evropski ravni, ki bodo lahko 
merili napredek, dosežen v tem sektorju, in 
omogočili takšno izmenjavo znanja in 
izkušenj ter najboljših praks, ki bo 
spodbudila uravnoteženo raven razvoja 
biogospodarstva na celotnem ozemlju 
Evropske unije; poziva Komisijo, naj 
vzpostavi tudi sodelovanje s strokovnjaki s 
tega področja in iz vseh ostalih 
zainteresiranih strok ter s predstavniki 
potrošnikov in državljanov;

Or. en
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Predlog spremembe 72
Judith A. Merkies, Vittorio Prodi

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva k uporabi vseh razpoložljivih 
finančnih instrumentov, da bi omogočili 
preoblikovanje rezultatov raziskav v 
konkretne učinke na trgu; poziva tudi k 
zagotavljanju ustrezne podpore vsem 
tistim subjektom (malim in srednjim 
podjetjem, nosilcem dejavnosti, 
podjetjem), ki nameravajo rezultate 
tovrstnih raziskav uporabiti v praksi;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 73
Satu Hassi

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva k uporabi vseh razpoložljivih 
finančnih instrumentov, da bi omogočili 
preoblikovanje rezultatov raziskav v 
konkretne učinke na trgu; poziva tudi k 
zagotavljanju ustrezne podpore vsem 
tistim subjektom (malim in srednjim 
podjetjem, nosilcem dejavnosti, 
podjetjem), ki nameravajo rezultate 
tovrstnih raziskav uporabiti v praksi;

16. poziva k uporabi vseh razpoložljivih 
finančnih instrumentov, da bi omogočili 
preoblikovanje rezultatov raziskav v 
konkretne učinke na trgu;

Or. en

Predlog spremembe 74
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner



AM\931696SL.doc 37/50 PE508.065v01-00

SL

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva k uporabi vseh razpoložljivih 
finančnih instrumentov, da bi omogočili 
preoblikovanje rezultatov raziskav v 
konkretne učinke na trgu; poziva tudi k 
zagotavljanju ustrezne podpore vsem tistim 
subjektom (malim in srednjim podjetjem, 
nosilcem dejavnosti, podjetjem), ki 
nameravajo rezultate tovrstnih raziskav 
uporabiti v praksi;

16. poudarja, da bi morali uporabiti vse 
razpoložljive finančne instrumente, da bi
omogočili preoblikovanje rezultatov 
raziskav v konkretne učinke na trgu;
poziva k zagotavljanju ustrezne podpore in 
boljšega dostopa do financiranja vsem 
tistim subjektom (malim in srednjim 
podjetjem, nosilcem dejavnosti, 
podjetjem), ki nameravajo rezultate 
tovrstnih raziskav uporabiti v praksi;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poziva Komisijo, naj finančno 
podporo v skladu s pobudo „Unija 
inovacij“ in vključno s prednostnimi 
nalogami pobude Obzorje 2020 usmeri v 
inovacije, s čimer bo spodbudila uvajanje 
znanstvenih izsledkov na trg in premostila 
t.i. „dolino smrti“ za raziskave v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 76
Miroslav Ouzký

Predlog resolucije
Odstavek 17
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da obstaja cela vrsta odličnih 
instrumentov (javna naročila, davčne 
spodbude, programi potrjevanja in 
posebnega označevanja), ki lahko ustvarijo 
močan trg za bioproizvode, in upa, da bodo 
reforme obstoječe zakonodaje potekale v 
tej smeri;

17. meni, da obstaja cela vrsta odličnih 
instrumentov (javna naročila, davčne 
spodbude, programi potrjevanja in 
posebnega označevanja), ki lahko ustvarijo 
močan trg za bioproizvode, in upa, da bodo 
reforme obstoječe zakonodaje potekale v 
tej smeri; instrumenti za ustvarjanje trga 
bi morali temeljiti na trajnostnih merilih;

Or. en

Predlog spremembe 77
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da obstaja cela vrsta odličnih 
instrumentov (javna naročila, davčne 
spodbude, programi potrjevanja in 
posebnega označevanja), ki lahko ustvarijo 
močan trg za bioproizvode, in upa, da
bodo reforme obstoječe zakonodaje
potekale v tej smeri;

17. meni, da obstaja cela vrsta odličnih 
instrumentov (javna naročila, davčne 
spodbude, programi potrjevanja in 
posebnega označevanja), ki lahko
zagotovijo zadostno preskrbo s 
trajnostnimi in visokokakovostnimi 
bioproizvodi, pa tudi proizvodne sisteme, 
ki gospodarneje izkoriščajo vire; meni, da
je potrebna reforma obstoječe zakonodaje;
poziva Komisijo, naj oblikuje trajnostna 
merila za uporabo biomase;

Or. en

Predlog spremembe 78
Åsa Westlund

Predlog resolucije
Odstavek 17
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da obstaja cela vrsta odličnih 
instrumentov (javna naročila, davčne 
spodbude, programi potrjevanja in 
posebnega označevanja), ki lahko 
ustvarijo močan trg za bioproizvode, in 
upa, da bodo reforme obstoječe zakonodaje 
potekale v tej smeri;

17. poziva k rutinski rabi javnih naročil, 
ki bi morala služiti kot instrument za
ustvarjanje močnega trga za bioproizvode, 
in upa, da bodo reforme obstoječe 
zakonodaje potekale v tej smeri; meni, da 
bi bilo treba uporabiti tudi ostale 
instrumente, kot so programi potrjevanja 
in posebnega označevanja;

Or. sv

Predlog spremembe 79
Judith A. Merkies, Vittorio Prodi

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da obstaja cela vrsta odličnih 
instrumentov (javna naročila, davčne 
spodbude, programi potrjevanja in 
posebnega označevanja), ki lahko ustvarijo 
močan trg za bioproizvode, in upa, da bodo 
reforme obstoječe zakonodaje potekale v 
tej smeri;

17. meni, da obstaja cela vrsta odličnih 
instrumentov (javna naročila,
standardizacija, programi potrjevanja in 
posebnega označevanja), ki lahko ustvarijo 
močan trg za bioproizvode, in upa, da bodo 
reforme obstoječe zakonodaje potekale v 
tej smeri;

Or. en

Predlog spremembe 80
Satu Hassi

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da je vključevanje in obveščanje 
potrošnikov o izbiri bioproizvodov in 
storitev temeljnega pomena; v tem smislu 
poziva k razvoju standardizirane 

18. meni, da je vključevanje in obveščanje 
potrošnikov o izbiri bioproizvodov in 
storitev temeljnega pomena; v tem smislu 
poziva k razvoju standardizirane 
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proizvodnje v Evropski uniji, saj meni, da 
ta lahko prispeva k spodbujanju 
evropskega trga tovrstnih proizvodov, ki 
bo koristil vsem;

proizvodnje, ki bo temeljila na zadostnih 
merilih trajnosti, v Evropski uniji, saj 
meni, da ta lahko prispeva k spodbujanju 
evropskega trga tovrstnih proizvodov, ki 
bo koristil vsem;

Or. en

Predlog spremembe 81
Miroslav Ouzký

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. meni, da življenjske dobe 
bioproizvodov ne bi smeli umetno 
skrajševati; proizvod bi moral biti 
zasnovan tako, da bi imel čim daljšo 
življenjsko dobo;

Or. en

Predlog spremembe 82
Satu Hassi

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. opaža izjemen potencial inovativnih 
mikrobioloških metod za proizvodnjo 
beljakovinskih živil za prehrano ljudi, ki 
bi lahko prispevale k sprostitvi bioloških 
virov, ki se sedaj uporabljajo za 
proizvodnjo mesa, v druge namene;

Or. en
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Predlog spremembe 83
Satu Hassi

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. meni, da bi sinergija med lokalnimi 
proizvajalci kmetijskih surovin in 
biorafinerijami lahko prispevala h krepitvi 
konkurenčnosti in k povečanju donosnosti 
podeželskih regij; zato upa, da bo mogoče 
oblikovati pristop, ki bo upošteval različne 
segmente t.i. „piramide biomase“, 
prispeval h krepitvi njenih najvišjih ravni
in tako spodbudil kaskadno uporabo tega 
dragocenega vira;

19. meni, da bi sinergija med lokalnimi 
proizvajalci kmetijskih surovin in 
biorafinerijami lahko prispevala h krepitvi 
konkurenčnosti in k povečanju donosnosti 
podeželskih regij; zato upa, da bo mogoče 
oblikovati pristop, ki bo upošteval različne 
segmente t.i. „piramide biomase“, ohranjal 
proizvodnjo hrane kot najvišjo prednostno 
nalogo ter prispeval h krepitvi najvišjih 
ravni piramide in tako spodbudil kaskadno 
uporabo tega dragocenega vira;

Or. en

Predlog spremembe 84
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. meni, da bi sinergija med lokalnimi 
proizvajalci kmetijskih surovin in 
biorafinerijami lahko prispevala h krepitvi 
konkurenčnosti in k povečanju donosnosti
podeželskih regij; zato upa, da bo mogoče
oblikovati pristop, ki bo upošteval različne 
segmente t.i. „piramide biomase“,
prispeval h krepitvi njenih najvišjih ravni 
in tako spodbudil kaskadno uporabo tega 
dragocenega vira;

19. poudarja, da bo biogospodarstvo 
znatno prispevalo k razvoju podeželskih in 
obalnih območij; meni, da bi sinergija in 
tesno sodelovanje med vsemi udeleženci 
vrednostne verige, vključno z lokalnimi 
proizvajalci kmetijskih surovin in 
biorafinerijami, lahko prispevala h krepitvi 
konkurenčnosti in k povečanju donosnosti
teh regij; meni, da bi morala Evropa
oblikovati dolgoročno strategijo za 
biogospodarstvo, ki bo upoštevala t.i.
„piramido biomase“, in se pri tem 
osredotočiti na najvišje segmente te 
piramide ter dajati prednost uporabi 
biomase druge in sčasoma tudi tretje 
generacije;
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Or. en

Predlog spremembe 85
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. meni, da bi sinergija med lokalnimi 
proizvajalci kmetijskih surovin in 
biorafinerijami lahko prispevala h krepitvi 
konkurenčnosti in k povečanju donosnosti 
podeželskih regij; zato upa, da bo mogoče 
oblikovati pristop, ki bo upošteval različne 
segmente t.i. „piramide biomase“, 
prispeval h krepitvi njenih najvišjih ravni 
in tako spodbudil kaskadno uporabo tega 
dragocenega vira;

19. meni, da bi sinergija med lokalnimi 
proizvajalci kmetijskih in gozdarskih
surovin in biorafinerijami lahko prispevala 
h krepitvi konkurenčnosti in k povečanju 
donosnosti podeželskih regij; zato upa, da 
bo mogoče oblikovati pristop, ki bo 
upošteval različne segmente t.i. „piramide 
biomase“, prispeval h krepitvi njenih 
najvišjih ravni in tako spodbudil kaskadno 
uporabo tega dragocenega vira;

Or. fi

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

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. meni, da bi sinergija med lokalnimi 
proizvajalci kmetijskih surovin in 
biorafinerijami lahko prispevala h krepitvi 
konkurenčnosti in k povečanju donosnosti 
podeželskih regij; zato upa, da bo mogoče 
oblikovati pristop, ki bo upošteval različne 
segmente t.i. „piramide biomase“,
prispeval h krepitvi njenih najvišjih ravni 
in tako spodbudil kaskadno uporabo tega 
dragocenega vira;

19. meni, da bi sinergija med lokalnimi 
proizvajalci kmetijskih in gozdarskih
surovin in biorafinerijami lahko prispevala 
h krepitvi konkurenčnosti in k povečanju 
donosnosti podeželskih regij; poziva k 
pristopu, ki bo določil hierarhijo in 
temeljil na t.i. „kaskadni uporabi
biomase“, kar bo privedlo do pametne in 
učinkovite rabe biomase z dodano 
vrednostjo;

Or. en
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Predlog spremembe 87
Miroslav Ouzký

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. upa, da bo razvite biološke in 
biotehnološke procese mogoče uporabiti v 
okviru izkoriščanja bioloških obnovljivih 
virov, ki se pridobivajo iz odpadkov in 
posevkov, ki niso namenjeni prehrani, pa
tudi v okviru rabe v posameznih delih 
obstoječih kmetijsko-predelovalnih verig;

20. upa, da bo razvite biološke in 
biotehnološke procese mogoče uporabiti v 
okviru izkoriščanja bioloških obnovljivih 
virov, ki se pridobivajo iz odpadkov in 
posevkov, ki niso namenjeni prehrani, in
tudi v okviru rabe v posameznih delih 
obstoječih kmetijsko-predelovalnih verig, 
trženje teh materialov pa bi morali 
ohranjati na najnižji možni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 88
Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. upa, da bo razvite biološke in 
biotehnološke procese mogoče uporabiti v 
okviru izkoriščanja bioloških obnovljivih 
virov, ki se pridobivajo iz odpadkov in 
posevkov, ki niso namenjeni prehrani, pa 
tudi v okviru rabe v posameznih delih 
obstoječih kmetijsko-predelovalnih verig;

20. zahteva, da se razviti biološki in 
biotehnološki procesi lahko uporabijo v 
okviru izkoriščanja bioloških obnovljivih 
virov, ki se pridobivajo iz odpadkov in 
posevkov, ki niso namenjeni prehrani, pa 
tudi v okviru rabe v posameznih delih 
obstoječih kmetijsko-predelovalnih in 
gozdarskih verig;

Or. en

Predlog spremembe 89
Åsa Westlund
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Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. upa, da bo razvite biološke in 
biotehnološke procese mogoče uporabiti v 
okviru izkoriščanja bioloških obnovljivih 
virov, ki se pridobivajo iz odpadkov in 
posevkov, ki niso namenjeni prehrani, pa 
tudi v okviru rabe v posameznih delih 
obstoječih kmetijsko-predelovalnih verig;

20. meni, da bo razvite biološke in 
biotehnološke procese mogoče uporabiti v 
okviru izkoriščanja bioloških obnovljivih 
virov, ki se pridobivajo iz odpadkov in 
posevkov, ki niso namenjeni prehrani, pa 
tudi v okviru rabe v posameznih delih 
obstoječih kmetijsko-predelovalnih verig;

Or. sv

Predlog spremembe 90
Satu Hassi

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Evropsko komisijo, naj 
spodbuja ukrepe za povečanje 
razpoložljivosti biomase za industrijske
namene, pri tem pa zagotovi, da spodbude 
za pretvarjanje biomase v energijo ne bodo 
ustvarjale motenj na trgu in zmanjšale 
njene razpoložljivosti za proizvajalce;

21. poziva Evropsko komisijo, naj 
spodbuja ukrepe, ki bodo zagotovili, da se 
bo raba biomase še naprej gibala v 
ekoloških mejah in ne bo zmanjšala 
funkcije ponorov ogljika; v zvezi s tem 
meni, da je treba nujno vzpostaviti 
trajnostna merila za uporabo biomase v 
energetiki, da bi zagotovili razpoložljivost 
biomase za namene, v okviru katerih je 
raba virov učinkovitejša, pri tem pa
zagotoviti, da spodbude za pretvarjanje 
biomase v energijo ne bodo ustvarjale 
motenj na trgu in zmanjšale njene 
razpoložljivosti za proizvajalce;

Or. en

Predlog spremembe 91
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt
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Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Evropsko komisijo, naj 
spodbuja ukrepe za povečanje
razpoložljivosti biomase za industrijske 
namene, pri tem pa zagotovi, da spodbude 
za pretvarjanje biomase v energijo ne bodo 
ustvarjale motenj na trgu in zmanjšale 
njene razpoložljivosti za proizvajalce;

21. poziva Evropsko komisijo, naj 
spodbuja ukrepe za trajnostno povečanje
potenciala surovin, boljše izkoriščanje 
takšnih surovin in zbiranje biološko 
razgradljivih odpadkov, pri tem pa 
zagotovi, da spodbude za pretvarjanje 
biomase v energijo ne bodo ustvarjale 
motenj na trgu in zmanjšale njene 
razpoložljivosti za proizvajalce;

Or. en

Predlog spremembe 92
Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Evropsko komisijo, naj 
spodbuja ukrepe za povečanje 
razpoložljivosti biomase za industrijske 
namene, pri tem pa zagotovi, da spodbude 
za pretvarjanje biomase v energijo ne 
bodo ustvarjale motenj na trgu in 
zmanjšale njene razpoložljivosti za 
proizvajalce;

21. poziva Evropsko komisijo, naj 
spodbuja ukrepe za povečanje 
razpoložljivosti biomase za industrijske 
namene na območjih, ki so blizu obratov 
za metanizacijo;

(Biomasa se prepogosto prevaža na tisoče 
kilometrov stran od lokalnih obratov za 
metanizacijo.)

Or. fr

Predlog spremembe 93
Åsa Westlund

Predlog resolucije
Odstavek 22
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Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da bi biogospodarstvo glede na 
usmeritve nove strategije za evropsko 
industrijsko politiko lahko pomembno 
prispevalo k preprečevanju procesa 
deindustrializacije, ki danes pesti Evropo, 
in k preobratu tega trenda z novimi 
strategijami, ki bodo na posameznih 
ozemljih spodbudile trg in ponovno
vzpostavile konkurenčnost;

22. meni, da bi biogospodarstvo glede na 
usmeritve nove strategije za evropsko 
industrijsko politiko lahko spodbudilo trg 
in ponovno vzpostavilo konkurenčnost
teritorialnega sistema;

Or. sv

Predlog spremembe 94
Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da bi biogospodarstvo glede na 
usmeritve nove strategije za evropsko 
industrijsko politiko lahko pomembno 
prispevalo k preprečevanju procesa 
deindustrializacije, ki danes pesti Evropo, 
in k preobratu tega trenda z novimi 
strategijami, ki bodo na posameznih 
ozemljih spodbudile trg in ponovno 
vzpostavile konkurenčnost;

22. meni, da bi biogospodarstvo glede na 
usmeritve nove strategije za evropsko 
industrijsko politiko lahko pomembno 
prispevalo k preprečevanju procesa 
deindustrializacije, ki danes pesti Evropo, 
in k preobratu tega trenda z novimi 
strategijami, ki bodo na posameznih 
ozemljih spodbudile trg in ponovno 
vzpostavile konkurenčnost evropske 
industrije, pri čemer je treba zagotoviti, da 
bodo evropska podjetja v različnih 
sektorjih zelenega gospodarstva 
prihodnosti prehitela svoje tekmece na 
mednarodni ravni;

Or. fr

Predlog spremembe 95
Miroslav Ouzký
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Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poziva k zanesljivi oskrbi v skladu s 
pogoji na svetovnem trgu, in sicer z 
opustitvijo dajatev na biomaso, ki se 
uporablja pri proizvodnji biomaterialov;

Or. en

Predlog spremembe 96
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. odločno poziva Evropsko komisijo, 
naj okolju škodljive subvencije opredeli 
kot „rezultat vladnega ukrepa, ki 
potrošnikom ali proizvajalcem daje 
prednost, da bi dodatno zaslužili ali znižali 
svoje stroške, vendar takšno ravnanje 
diskriminira dobro okoljsko prakso“1; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
nemudoma in do leta 2014 sprejmejo 
konkretne načrte na podlagi te opredelitve 
za postopno opustitev vseh okolju 
škodljivih subvencij do leta 2020, vključno 
s subvencijami, ki spodbujajo 
neučinkovito rabo obnovljivih virov, in 
subvencijami za fosilna goriva, ter naj 
poročajo o napredku prek nacionalnih 
programov reform;
__________________
1 Povzeto po opredelitvi OECD (1998 in 
2005), objavljeni v IEEP et al,. 2007, glej: 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/ta
xation/index.htm. 

Or. en
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Predlog spremembe 97
Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poudarja pomen okoljskega 
upravljanja v zvezi z rabo zemljišč in 
vodnih virov; poziva Evropsko komisijo, 
naj spodbuja družbeno odgovornost 
podjetij in navzkrižno skladnost z okvirno 
direktivo o vodah, računovodskimi 
direktivami in direktivami o preglednosti 
ter s predlogi na področju posrednih 
sprememb rabe zemljišč; poziva Evropsko 
komisijo, naj pri uvozu biogoriv 
obravnava morebitne škodljive učinke na 
družbo; ponovno poudarja, da je 
vključitev socialnih in okoljskih vidikov 
vzdolž celotne dobavne verige 
nepogrešljiva za zagotovitev podpore 
biogospodarstvu za Evropo;

Or. en

Predlog spremembe 98
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poudarja, da bo prehod na 
biogospodarstvo prispeval k nadaljnjemu 
vključevanju rezultatov konference
Rio+20 v politike Evropske unije; meni, 
da bi Evropska unija morala dodatno 
okrepiti svoj prispevek v okviru pobud, 
namenjenim lajšanju prehoda na 
vključujoče zeleno gospodarstvo na 
mednarodni ravni;
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Predlog spremembe 99
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. opozarja na potrebo po posebnih 
ciljih za povečanje deleža obnovljivih 
naravnih virov, ki se uporabljajo pri 
proizvodnji in porabi blaga; poziva 
Komisijo, naj predlaga praktične ukrepe 
za spodbujanje proizvodnje in porabe 
proizvodov biogospodarstva; ugotavlja, da 
bo biogospodarstvo, ki temelji na ogljično 
nevtralnih surovinah iz biomase, 
zmanjšalo tudi odvisnost Evrope od 
fosilnih, uvoženih in neobnovljivih 
surovin;

Or. fi

Predlog spremembe 100
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poziva Komisijo, naj spodbuja 
uporabo in razpoložljivost biomase kot 
pomembne surovine za biogospodarstvo, 
da bi zagotovila stabilno okolje za 
obratovanje obstoječe biotehnološke 
industrije in tiste, ki se šele razvija; 
poziva, naj prihodnja zakonodaja 
zagotavlja popolno podporo za uporabo 
virov biogospodarstva in izkoriščanje 
surovin, politika pa naj bo v vseh pogledih 
dolgoročno naravnana in dosledna;
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