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Изменение 1
Vittorio Prodi

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че следва да се 
припомни, че биоикономиката е важен 
сектор на вътрешния пазар,
предлагащ допълнителни ползи във 
връзка с устойчивостта, 
конкурентоспособността и 
намаляването на зависимостта от внос, 
както по отношение на енергията, така и 
на суровините;

А. като има предвид, че следва да се 
припомни, че биоикономиката е рамка,
която обхваща много сфери и има за 
цел устойчивостта, 
конкурентоспособността и 
намаляването на зависимостта от внос, 
както по отношение на енергията, така и 
на суровините, и която в крайна 
сметка създава затворена и 
устойчива на изменението на 
климата икономика;

Or. en

Изменение 2
Marita Ulvskog

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че следва да се 
припомни, че биоикономиката е важен
сектор на вътрешния пазар,
предлагащ допълнителни ползи във 
връзка с устойчивостта, 
конкурентоспособността и 
намаляването на зависимостта от внос, 
както по отношение на енергията, така и 
на суровините;

А. като има предвид, че следва да се 
припомни, че биоикономиката е важен
фактор, допринасящ за изпълнението 
на екологичните изисквания на 
Европа за устойчиво бъдеще, и 
предлага допълнителни ползи, свързани 
с по-силен вътрешен пазар, подобрена 
конкурентоспособност и намаляването 
на зависимостта от внос, както по 
отношение на енергията, така и на 
суровините;
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Or. sv

Изменение 3
Fiona Hall

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че следва да се 
припомни, че биоикономиката е важен 
сектор на вътрешния пазар, предлагащ 
допълнителни ползи във връзка с 
устойчивостта, конкурентоспособността 
и намаляването на зависимостта от внос, 
както по отношение на енергията, така и 
на суровините;

А. като има предвид, че следва да се 
припомни, че биоикономиката е важен 
сектор на вътрешния пазар, предлагащ 
достатъчно ползи във връзка с 
устойчивостта, 
конкурентоспособността, създаването 
на работни места и намаляването на 
зависимостта от внос, както по 
отношение на енергията, така и на 
суровините;

Or. en

Изменение 4
Eija-Riitta Korhola

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че следва да се 
припомни, че биоикономиката е важен 
сектор на вътрешния пазар, предлагащ 
допълнителни ползи във връзка с 
устойчивостта, конкурентоспособността 
и намаляването на зависимостта от внос, 
както по отношение на енергията, така и 
на суровините;

А. като има предвид, че следва да се 
припомни, че биоикономиката е важен 
сектор на вътрешния пазар, предлагащ 
допълнителни ползи във връзка с 
ниската въглеродна интензивност,
устойчивостта, конкурентоспособността 
и намаляването на зависимостта от внос, 
както по отношение на енергията, така и 
на суровините;

Or. en



AM\931802BG.doc 5/27 PE508.076v01-00

BG

Изменение 5
Holger Krahmer

Проектостановище
Съображение Aa (ново)

Проектостановище Изменение

Aa. като има предвид, че 
биоикономиката трябва да се справя 
със съществуващите конфликтни 
цели, като например търсенето на 
биомаса едновременно като 
хранителен, суровинен и енергиен 
ресурс, и следователно очакванията 
към нея трябва да останат 
реалистични;

Or. de

Изменение 6
Vittorio Prodi

Проектостановище
Съображение Aa (ново)

Проектостановище Изменение

Аа. като има предвид, че наред с 
авангардните научни изследвания в 
областта на биологията 
биоикономиката може да се опре на 
традиционното познание и ноу-хау;

Or. en

Изменение 7
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф -1 (нов)
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Проектостановище Изменение

-1. приветства подкрепата на 
Комисията за радикална промяна в 
подхода на ЕС към производството, 
потреблението, преработването, 
съхранението, рециклирането и 
обезвреждането на биологични 
ресурси; счита, че икономиката на 
биологична основа в Европа може да 
допринесе за 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост и да 
осигури работни места и 
възможности за стопанска дейност, 
по-специално за развитие на селските 
и крайбрежните райони, но само ако 
се осъществява в рамките на 
параметрите за ефективно 
използване на ресурсите и за 
устойчивост;

Or. en

Изменение 8
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф -1a (нов)

Проектостановище Изменение

-1a. подчертава, че биомасата има 
също така поддържаща функция за 
широк кръг от публични блага, която 
следва да се запази, за да се гарантира, 
че може да продължи 
предоставянето на обществото на 
основни услуги, които не се заплащат 
чрез пазара: селскостопанския и 
горския ландшафт, биологичното 
разнообразие в земеделските земи и 
горите, качеството на водата и 
нейната достъпност, 
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функционалността на почвите, 
стабилността на климата, 
качеството на въздуха, 
устойчивостта на наводнения и 
пожари;

Or. en

Изменение 9
Eija-Riitta Korhola

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че липсата на координация е 
ограничила използването на полезните 
взаимодействия и икономиите от 
мащаба по отношение на 
биоикономиката в Съюза; подчертава, 
че Съюзът може да добавя стойност, 
като насърчава и улеснява 
сътрудничеството посредством мрежи и 
програми за финансиране; счита обаче, 
че това не налага необходимост от 
низходящ подход, тъй като
биоикономиката ще се развие чрез 
цялостен подход на всички равнища –
местно, държави членки и равнището на 
Съюза;

1. счита, че липсата на координация е 
ограничила използването на полезните 
взаимодействия и икономиите от 
мащаба по отношение на 
биоикономиката в Съюза; подчертава, 
че Съюзът може да добавя стойност, 
като насърчава и улеснява 
сътрудничеството посредством мрежи и 
програми за финансиране; счита, че
заедно с конкретните цели за 
увеличаване на дела на 
възобновяемите природни ресурси,
използвани в производството и 
потреблението на стоки,
биоикономиката ще се развие чрез 
цялостен подход на всички равнища –
местно, държави членки и равнището на 
Съюза;

Or. en

Изменение 10
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. счита, че липсата на координация е 
ограничила използването на полезните 
взаимодействия и икономиите от 
мащаба по отношение на 
биоикономиката в Съюза; подчертава, 
че Съюзът може да добавя стойност, 
като насърчава и улеснява 
сътрудничеството посредством мрежи и 
програми за финансиране; счита обаче, 
че това не налага необходимост от 
низходящ подход, тъй като 
биоикономиката ще се развие чрез 
цялостен подход на всички равнища –
местно, държави членки и равнището 
на Съюза;

1. счита, че липсата на координация е 
ограничила използването на полезните 
взаимодействия по отношение на 
биоикономиката в Съюза; подчертава, 
че Съюзът може да добавя стойност, 
като предвиди ясна политическа 
рамка, като насърчава и улеснява 
сътрудничеството посредством мрежи и 
програми за финансиране;

Or. en

Изменение 11
Eija-Riitta Korhola

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. насърчава Комисията да 
гарантира допустимостта на 
използването на биомаса и 
наличието, за да се обезпечат 
условията за дейност на 
съществуващите промишлени 
отрасли на биологична основа, което 
е фундаментът на бъдещата 
биоикономика;

Or. en

Изменение 12
Jolanta Emilia Hibner
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Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. във връзка с това приветства 
неотдавнашното съобщение на 
Комисията за създаването на център за 
наблюдение по въпросите на 
биоикономиката за очертаване на 
регионалните и националните политики 
и политиките на ЕС в тази област, както 
и призива й за подаване на 
кандидатури от експерти за 
присъединяване към европейската 
работна група по биоикономика;

2. във връзка с това приветства 
неотдавнашното съобщение на 
Комисията за създаването на център за 
наблюдение по въпросите на 
биоикономиката за очертаване на 
регионалните и националните политики 
и политиките на ЕС в тази област, както 
и сформирането на постоянна 
работна група от експерти в 
областта на биоикономиката, която 
да спомага за засилването на 
полезните взаимодействия между 
политиките, инициативите и 
икономическите сектори, свързани с 
биоикономиката на равнището на 
ЕС, и обвързването със 
съществуващите механизми;

Or. pl

Изменение 13
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. във връзка с това приветства 
неотдавнашното съобщение на 
Комисията за създаването на център за 
наблюдение по въпросите на 
биоикономиката за очертаване на 
регионалните и националните политики 
и политиките на ЕС в тази област, както 

и призива й за подаване на кандидатури 

2. във връзка с това приветства 
неотдавнашното съобщение на 
Комисията за създаването на център за 
наблюдение по въпросите на 
биоикономиката за очертаване на 
регионалните и националните политики 
и политиките на ЕС в тази област, както 

и призива й за подаване на кандидатури 
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от експерти за присъединяване към 
европейската работна група по 
биоикономика;

от експерти за присъединяване към 
европейската работна група по 
биоикономика; счита, че един от 
въпросите, който следва да бъде 
проучен незабавно, е устойчивото 
предлагане и търсене на биомаса, 
свързани със сегментите с висока 
стойност от икономиката на 
биологична основа;

Or. en

Изменение 14
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че трябва да се създават повече 
полезни взаимодействия и допълване с 
други области на политиката и 
програми, по-специално „Хоризонт 
2020“ и ОСП;

3. счита, че на равнището на Съюза
трябва да се създават повече полезни 
взаимодействия и допълване с други 
области на политиката и програми, по-
специално „Хоризонт 2020“, ЕФРР и 
ОСП; изисква от Комисията да 
разработи интегриран подход към 
биоикономиката, който се основава 
на и изисква стратегия за 
финансиране от множество фондове 
на регионално, национално и 
европейско равнище („Хоризонт 
2020“, политика на сближаване, ОСП, 
енергийна политика);

Or. en

Изменение 15
Eija-Riitta Korhola

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. счита, че трябва да се създават
повече полезни взаимодействия и 
допълване с други области на 
политиката и програми, по-специално 
„Хоризонт 2020“ и ОСП;

3. счита, че на равнището на Съюза
трябва да се подкрепят повече полезни 
взаимодействия и допълване от други 
области на политиката и програми, по-
специално за ефективно използване на 
ресурсите, „Хоризонт 2020“ и ОСП; на 
мнение е, че ЕС следва да насърчава 
също така биоикономиката с ниска 
въглеродна интензивност в 
международен план, по-специално в 
процесите, свързани с „Рио+20“ и 
РКООНИК;

Or. en

Изменение 16
Vittorio Prodi

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че трябва да се създават повече 
полезни взаимодействия и допълване с 
други области на политиката и 
програми, по-специално „Хоризонт 
2020“ и ОСП;

3. счита, че на равнището на Съюза
трябва да се създават повече полезни 
взаимодействия и допълване с други 
области на политиката и програми, по-
специално „Хоризонт 2020“, ОСП,
стратегията на ЕС за биогоривата, 
стратегията за суровините и 
Рамковата директива за отпадъците;

Or. en

Изменение 17
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. счита, че трябва да се създават повече 
полезни взаимодействия и допълване с 
други области на политиката и 
програми, по-специално „Хоризонт 
2020“ и ОСП;

3. счита, че на равнището на Съюза
трябва да се създават повече полезни 
взаимодействия и допълване с други 
области на политиката и програми, по-
специално „Хоризонт 2020“, 
структурната политика и
политиката на сближаване и ОСП;

Or. en

Изменение 18
Vittorio Prodi

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. изтъква важното значение на 
селските райони и ролята, която те 
могат да играят в развитието на 
устойчива биоикономика, особено по 
отношение на остатъците, 
използвани в биорафинерии и/или 
(каскадно) в заводи за конверсия на 
биомаса в газ; в този контекст 
предлага да се насърчават действия в 
рамките на общността за 
оздравяването на замърсени почви, 
допринасящи за производството на 
енергийни култури; припомня 
значението на координацията на 
системите за събиране на 
отпадъците както за селските, така 
и за градските райони;

Or. en

Изменение 19
Vittorio Prodi
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Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. приветства намерението за 
преодоляване на пропастта между 
научните изследвания и иновациите в 
рамките на „Хоризонт 2020“, както и за 
намаляване на препятствията пред 
интердисциплинарни изследвания и 
съвместни програми, като се има 
предвид широкия набор от крайни 
продукти в рамките на биоикономиката, 
напр. енергия и промишлени продукти;

4. приветства намерението за 
преодоляване на пропастта между 
научните изследвания и иновациите в 
рамките на „Хоризонт 2020“, както и за 
намаляване на препятствията пред 
интердисциплинарни изследвания и 
съвместни програми, като се има 
предвид широкият набор от крайни 
продукти в рамките на биоикономиката, 
напр. енергия и промишлени продукти и 
ключовите технологии, които трябва 
да се разгърнат;

Or. en

Изменение 20
Marita Ulvskog

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че за да водят до успешни 
резултати в дългосрочен план,
източниците на биоикономиката трябва 
да са конкурентоспособни по 
отношение на цената и качеството при 
нормални пазарни условия; приветства 
текущото преразглеждане на 
законодателството на Съюза в областта 
на биогоривата, целящо да гарантира, че 
емисиите на парникови газове, свързани 
с непреките промени в 
предназначението на земята, се вземат 
предвид при поставянето и 
изчисляването на целите;

5. счита, че източниците на 
биоикономиката не могат да бъдат 
конкурентоспособни по отношение на 
цената и качеството, докато 
изкопаемите горива продължават да 
бъдат субсидирани и данъчното 
облагане на енергията прави 
неизгодни възобновяемите 
алтернативи; приветства текущото 
преразглеждане на законодателството 
на Съюза в областта на биогоривата, 
целящо да гарантира, че емисиите на 
парникови газове, свързани с непреките 
промени в предназначението на земята, 
се вземат предвид при поставянето и 
изчисляването на целите; счита, че 
може да е необходима нова политика, 
която включва, наред с другото, 
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променени пазарни стимули, за да се 
насърчава пазарът на по-съвременни 
биогорива и да се ограничават 
неблагоприятните последици под 
формата на непреки промени в 
предназначението на земята;

Or. sv

Изменение 21
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че за да водят до успешни 
резултати в дългосрочен план, 
източниците на биоикономиката трябва 
да са конкурентоспособни по 
отношение на цената и качеството 
при нормални пазарни условия;
приветства текущото 
преразглеждане на 
законодателството на Съюза в 
областта на биогоривата, целящо да 
гарантира, че емисиите на парникови 
газове, свързани с непреките промени 
в предназначението на земята, се 
вземат предвид при поставянето и 
изчисляването на целите;

5. счита, че за да водят до успешни 
резултати в дългосрочен план, 
източниците на биоикономиката трябва 
да се използват по устойчив начин;
нещо повече, от съществено значение 
също така е да се гарантира, че 
новите приложения на биомасата не 
застрашават производството храни и 
продоволствената сигурност не само
в Съюза, но и в развиващите се 
страни, и не водят до неустойчиви 
практики за промяна на 
предназначението на земята или до 
завземане на земя;

Or. en

Изменение 22
Jolanta Emilia Hibner

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. счита, че за да водят до успешни 
резултати в дългосрочен план, 
източниците на биоикономиката трябва 
да са конкурентоспособни по 
отношение на цената и качеството при 
нормални пазарни условия; приветства 
текущото преразглеждане на 
законодателството на Съюза в областта 
на биогоривата, целящо да гарантира, че 
емисиите на парникови газове, свързани 
с непреките промени в 
предназначението на земята, се вземат 
предвид при поставянето и 
изчисляването на целите;

5. счита, че за да водят до успешни 
резултати в дългосрочен план, 
източниците на биоикономиката трябва 
да са конкурентоспособни по 
отношение на цената и качеството при 
нормални пазарни условия; приветства 
текущото преразглеждане на 
законодателството на Съюза в областта 
на биогоривата, целящо да гарантира, че 
емисиите на парникови газове, свързани 
с непреките промени в 
предназначението на земята, се вземат 
предвид при поставянето и 
изчисляването на целите, и да 
насърчава развитието на нови 
технологии, които позволяват по-
голямо използване на суровини, като 
например отпадъци, остатъци, 
лигноцелулозни и целулозни 
материали, при производството на 
биогорива;

Or. pl

Изменение 23
Ismail Ertug

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че за да водят до успешни 
резултати в дългосрочен план, 
източниците на биоикономиката трябва 
да са конкурентоспособни по 
отношение на цената и качеството при 
нормални пазарни условия; приветства 
текущото преразглеждане на 
законодателството на Съюза в областта 
на биогоривата, целящо да гарантира, че 
емисиите на парникови газове, свързани 
с непреките промени в 

5. счита, че за да водят до успешни 
резултати в дългосрочен план, 
източниците на биоикономиката трябва 
да са конкурентоспособни по 
отношение на цената и качеството при 
нормални пазарни условия; приветства 
текущото преразглеждане на 
законодателството на Съюза в областта 
на биогоривата, целящо да гарантира, че 
емисиите на парникови газове, свързани 
с непреките промени в 
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предназначението на земята, се вземат 
предвид при поставянето и 
изчисляването на целите;

предназначението на земята, се вземат 
предвид при поставянето и 
изчисляването на целите; счита, че 
следва да бъде взето предвид също 
така влиянието на източниците на 
биоенергия върху цените на храните;

Or. de

Изменение 24
Alejo Vidal-Quadras

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че за да водят до успешни 
резултати в дългосрочен план, 
източниците на биоикономиката трябва 
да са конкурентоспособни по 
отношение на цената и качеството при 
нормални пазарни условия; приветства 
текущото преразглеждане на 
законодателството на Съюза в областта 
на биогоривата, целящо да гарантира, 
че емисиите на парникови газове, 
свързани с непреките промени в 
предназначението на земята, се вземат 
предвид при поставянето и 
изчисляването на целите;

5. счита, че за да водят до успешни 
резултати в дългосрочен план, 
източниците на биоикономиката трябва 
да са конкурентоспособни по 
отношение на цената и качеството при 
нормални пазарни условия; приветства 
текущото преразглеждане на 
законодателството на Съюза в областта 
на биогоривата, целящо да смекчи 
отрицателните последици от
непреките промени в предназначението 
на земята от гледна точка на 
емисиите на парникови газове;

Or. en

Изменение 25
Fiona Hall

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че за да водят до успешни 
резултати в дългосрочен план, 
източниците на биоикономиката трябва 
да са конкурентоспособни по 

5. счита, че за да водят до успешни 
резултати в дългосрочен план, 
източниците на биоикономиката трябва 
да са конкурентоспособни по 
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отношение на цената и качеството при 
нормални пазарни условия; приветства 
текущото преразглеждане на 
законодателството на Съюза в областта 
на биогоривата, целящо да гарантира, че 
емисиите на парникови газове, свързани 
с непреките промени в 
предназначението на земята, се вземат 
предвид при поставянето и 
изчисляването на целите;

отношение на цената и качеството при 
нормални пазарни условия; приветства 
текущото преразглеждане на 
законодателството на Съюза в областта 
на биогоривата, целящо да гарантира, че 
емисиите на парникови газове, свързани 
с непреките промени в 
предназначението на земята (ILUC), се 
вземат предвид в пълна степен при 
поставянето и изчисляването на целите 
посредством прилагането на 
специфичен за всяка суровина фактор 
на ILUC;

Or. en

Изменение 26
Vittorio Prodi

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че за да водят до успешни 
резултати в дългосрочен план, 
източниците на биоикономиката трябва 
да са конкурентоспособни по 
отношение на цената и качеството при 
нормални пазарни условия; приветства 
текущото преразглеждане на 
законодателството на Съюза в областта 
на биогоривата, целящо да гарантира, че 
емисиите на парникови газове, свързани 
с непреките промени в 
предназначението на земята, се вземат 
предвид при поставянето и 
изчисляването на целите;

5. счита, че за да водят до успешни 
резултати в дългосрочен план, 
източниците на биоикономиката трябва 
да са конкурентоспособни по 
отношение на цената и качеството при 
нормални пазарни условия; приветства 
текущото преразглеждане на 
законодателството на Съюза в областта 
на биогоривата, целящо да гарантира, че 
емисиите на парникови газове, свързани 
с непреките промени в 
предназначението на земята, се вземат 
предвид при поставянето и 
изчисляването на целите, и призовава за 
изготвяне на показатели и 
стандарти за устойчивост;

Or. en
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Изменение 27
Fiona Hall

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. отбелязва, че се очаква 
биоенергията да доставя над 50 % от 
целите на ЕС за възобновяема енергия 
за 2020 г. съгласно прогнозите на 
държавите членки; в тази връзка 
подчертава необходимостта от 
строги критерии за устойчивост на 
твърдата и газообразната биомаса; 
подчертава, че предстоящото 
предложение на Комисията за 
критерии за устойчивост на 
биомасата трябва да включва точно 
отчитане на въглерода, за да 
гарантира постигането на истинско 
намаление на емисиите на парникови 
газове; призовава Комисията да излезе 
с това предложение възможно най-
скоро;

Or. en

Изменение 28
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. в тази връзка приветства 
текущото преразглеждане на 
законодателството на Съюза в 
областта на биогоривата, което има 
за цел да гарантира, че емисиите на 
парникови газове, свързани с 
непреките промени в 
предназначението на земята (ILUC), 
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се вземат предвид при поставянето и 
изчисляването на целите; освен това 
предлага да се включат факторите за 
ILUC в критериите за устойчивост 
на биогоривата и течните горива от 
биомаса в директивата за енергия от 
възобновяеми източници;

Or. en

Изменение 29
Fiona Hall

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. подчертава значението и огромния 
потенциал на ресурсната и 
енергийната ефективност; набляга 
на необходимостта „да се 
произвежда повече с по-малко“, така 
че биоикономиката да остане 
устойчива;

Or. en

Изменение 30
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава промишлеността да бъде 
двигател на развитието на 
биоикономиката в Съюза;
следователно призовава за 
създаването на по-благоприятна 
стопанска среда чрез мерки като 
намаляване на времето, необходимо за 

6. счита, че промишлеността има роля 
в развитието на биоикономиката; счита 
обаче, че следва да се разработи ясна 
регулаторна рамка на равнището на 
Съюза, която да поставя 
недвусмислени критерии за 
устойчивост, за да се гарантира, че 
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пускане на пазара, привеждане на 
политиките в областта на научните 
изследвания и иновациите в 
съответствие с потребностите на 
конкретните отрасли, подобряване на 
достъпа до рисково финансиране, по-
специално за МСП, и насърчаване на 
предприемачеството в сектора;

инвестициите и усилията в научни 
изследвания и иновации носят ползи 
на онези отрасли, в които 
използването на биомаса се е доказало 
като по-ефективно;

Or. en

Изменение 31
Vittorio Prodi

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава промишлеността да бъде 
двигател на развитието на
биоикономиката в Съюза; 
следователно призовава за създаването 
на по-благоприятна стопанска среда 
чрез мерки като намаляване на времето, 
необходимо за пускане на пазара, 
привеждане на политиките в областта на 
научните изследвания и иновациите в 
съответствие с потребностите на 
конкретните отрасли, подобряване на 
достъпа до рисково финансиране, по-
специално за МСП, и насърчаване на
предприемачеството в сектора;

6. призовава промишлеността да бъде 
двигател на развитието на устойчива 
биоикономика в Съюза; следователно 
призовава за създаването на по-
благоприятна стопанска среда чрез 
мерки, като намаляване на времето, 
необходимо за пускане на пазара, 
привеждане на политиките в областта на 
научните изследвания и иновациите в 
съответствие с потребностите на 
конкретните отрасли, подобряване на 
достъпа до рисково финансиране, по-
специално за МСП, и насърчаване на
нов предприемачески стил по 
отношение на динамиката на 
екосистемите и правата на човека;

Or. en

Изменение 32
Eija-Riitta Korhola

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. призовава промишлеността да бъде 
двигател на развитието на 
биоикономиката в Съюза; следователно 
призовава за създаването на по-
благоприятна стопанска среда чрез 
мерки като намаляване на времето, 
необходимо за пускане на пазара, 
привеждане на политиките в областта на 
научните изследвания и иновациите в 
съответствие с потребностите на 
конкретните отрасли, подобряване на 
достъпа до рисково финансиране, по-
специално за МСП, и насърчаване на 
предприемачеството в сектора;

6. призовава промишлеността да бъде 
двигател на развитието на 
биоикономиката в Съюза; следователно 
призовава за създаването на по-
благоприятна стопанска среда чрез 
мерки, като намаляване на времето, 
необходимо за пускане на пазара, 
привеждане на политиките в областта на 
научните изследвания и иновациите в 
съответствие с потребностите на 
конкретните отрасли, подобряване на 
достъпа до рисково финансиране, по-
специално за съществуващи и 
развиващи се промишлени отрасли на 
биологична основа и МСП, и 
насърчаване на предприемачеството в 
сектора;

Or. en

Изменение 33
Holger Krahmer

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. осъзнава, че по-нататъшното 
развитие на биоикономиката ще бъде 
свързано с решаването на големи 
научни задачи, които надхвърлят 
пределите на отделните научни 
сфери или държави, и ще изисква нови 
форми на сътрудничество между 
изследователите и партньорите от 
промишлеността за ускорен 
трансфер в практиката; 

Or. de
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Изменение 34
Vittorio Prodi

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. счита, че е от решаващо значение 
да се закриля интелектуалната 
собственост за продуктите и 
процесите, свързани с 
биоикономиката, ако Европа иска да 
гарантира своята глобална 
конкурентоспособност на 
международния пазар; 

Or. en

Изменение 35
Holger Krahmer

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. посочва, че в някои държави 
членки правната несигурност и 
широко разпространеният 
скептицизъм спъват научните 
изследвания и приложението на 
новите научноизследователски 
резултати в икономиката;

Or. de

Изменение 36
Ismail Ertug

Проектостановище
Параграф 7
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Проектостановище Изменение

7. счита, че публичните финанси имат 
роля за привличане на капитал от 
частния сектор за подкрепа на 
търговската реализация в сектора на 
биотехнологиите.

7. счита, че публичните финанси имат 
роля за привличане на капитал от 
частния сектор за подкрепа на 
търговската реализация в сектора на 
биотехнологиите, като се има предвид, 
че това означава частният сектор да 
участва с по-голям дял от 
финансирането, а не просто да иска 
печалби за себе си.

Or. de

Изменение 37
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. счита, че публичните финанси имат 
роля за привличане на капитал от 
частния сектор за подкрепа на 
търговската реализация в сектора на 
биотехнологиите.

7. счита, че публичните финанси имат 
роля за привличане на капитал от 
частния сектор за подкрепа на 
търговската реализация в сектора на 
биотехнологиите; подкрепя 
намерението на Комисията да въведе 
публично-частните партньорства 
(ПЧП) за промишлените отрасли на 
биологична основа.

Or. en

Изменение 38
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7а. счита, че е необходимо да се даде 
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възможност за по-лесен достъп до 
финансиране на МСП чрез 
инвестиции в схеми за стартиране на 
собствен бизнес, рисков капитал и 
подкрепа за трансфер на технологии, 
както и по-опростени регулации и 
валоризация на знанието в сферата 
на биоикономиката; предлага да се 
създаде работна група за МСП, която 
да консултира работната група по 
биоикономика и да гарантира 
прилагането на подход, направляван 
от потребностите на бизнеса; освен 
това подчертава важната роля на 
публично-частните партньорства 
(ПЧП) при ускоряването на прехода 
към биоикономика; счита, че МСП 
играят съществена роля при 
превръщането на научните 
изследвания в приложения и 
въвеждането им на пазара под 
формата на нови продукти или 
техники;

Or. en

Изменение 39
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7а. счита, че в стратегията за 
биоикономика следва да се възприеме 
ръководният принцип за йерархия на 
биомасата и да се подкрепя нейното 
„каскадно използване“ —  насочено 
първо към приложения с висока 
стойност, като например 
биохимикали и биоматериали, а 
впоследствие към приложения с по-
ниска стойност (биогорива, 
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биоенергия);

Or. en

Изменение 40
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 7б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. счита, че в плана за действие, 
посочен в съобщението, липсват 
практически мерки и инструменти за 
справяне с възможните пречки или 
рискове при прехода към 
биоикономика; следва да се обърне 
специално внимание на припокриващи 
се или противоречащи си разпоредби и 
наличието на рисков капитал;

Or. en

Изменение 41
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 7б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. призовава за включване в 
европейската схема за екомаркировка 
на продукти на биологична основа, 
които отговарят на високи 
стандарти и изисквания за 
устойчивост, и за насърчаване на 
тяхното навлизане в държавите 
членки чрез мерки за зелени 
обществени поръчки или намалено 
данъчно облагане;
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Or. en

Изменение 42
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 7в (нов)

Проектостановище Изменение

7в. отбелязва, че в Европа малко на 
брой държави членки са провеждали 
дейности в подкрепа на развитието 
на биоикономиката и че стратегии в 
тази област се разработват основно 
от националните правителства; 
добър пример е трансграничната 
регионална стратегия за 
биоикономика на Bio-based Delta 
Europe (Югозападна Нидерландия и 
Фландрия); счита, че местните и 
регионалните инициативи трябва да 
бъдат укрепени чрез прилагането на 
стратегии в областта на 
биоикономиката на всички равнища 
на сътрудничество (ЕС, национално, 
регионално, местно), като се имат 
предвид интелигентните стратегии 
за специализация, както и чрез 
координирането на 
междусекторните дейности;

Or. en

Изменение 43
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 7в (нов)

Проектостановище Изменение

7в. призовава за разширяване на 
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обхвата на Директивата за 
екодизайн, така че да бъдат включени 
измерения, които не са свързани с 
енергопотреблението, като например 
подлежащо на рециклиране 
съдържание, съдържание с 
биологична основа и използването на 
първични ресурси;

Or. en

Изменение 44
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 7г (нов)

Проектостановище Изменение

7г. счита, че инициативите отдолу 
нагоре са важни за създаването на 
биообщество и че прилагането на 
подход, ориентиран към бизнеса и 
търсенето, съчетан с подход, 
насочван от правителството е от 
изключително значение; следва да се 
предвидят подходящи възможности 
за регионални инициативи, подобни 
на тези в Хелзинки, Югозападна 
Нидерландия, Северозападна Франция, 
Северен Рейн-Вестфалия (Германия), 
района на Хелзинки (Финландия), 
провинция Щирия (Австрия) и т.н.; 
призовава Комисията да подкрепя 
подобни мрежи и клъстери, с цел да се 
насърчава обмяната на опит.

Or. en


