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Pozměňovací návrh 1
Vittorio Prodi

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že by mělo být 
připomenuto, že biohospodářství je 
důležitým odvětvím vnitřního trhu, které 
nabízí dodatečné výhody související s 
udržitelností, konkurenceschopností a 
snižováním závislosti na dovozu energie i 
surovin;

A. vzhledem k tomu, že by mělo být 
připomenuto, že biohospodářství je 
rámcem zahrnujícím řadu oblastí a jeho 
cílem je udržitelnost, 
konkurenceschopnost a snižování
závislosti na dovozu energie i surovin; v 
konečném důsledku vede k vytvoření 
oběhového hospodářství odolného vůči 
změně klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Marita Ulvskog

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že by mělo být 
připomenuto, že biohospodářství je
důležitým odvětvím vnitřního trhu, které 
nabízí dodatečné výhody související s 
udržitelností, konkurenceschopností a 
snižováním závislosti na dovozu energie i 
surovin;

A. vzhledem k tomu, že by mělo být 
připomenuto, že biohospodářství jedním 
z činitelů významně přispívajících 
k plnění environmentálních požadavků 
Evropy, jež jsou předpokladem udržitelné 
budoucnosti, a nabízí dodatečné výhody 
související se silnějším vnitřním trhem, 
vyšší konkurenceschopností a snižováním 
závislosti na dovozu energie i surovin;

Or. sv

Pozměňovací návrh 3
Fiona Hall
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že by mělo být 
připomenuto, že biohospodářství je 
důležitým odvětvím vnitřního trhu, které 
nabízí dodatečné výhody související 
s udržitelností, konkurenceschopností a 
snižováním závislosti na dovozu energie i 
surovin;

A. vzhledem k tomu, že by mělo být 
připomenuto, že biohospodářství je 
důležitým odvětvím vnitřního trhu, které 
nabízí značné výhody související 
s udržitelností, konkurenceschopností, 
tvorbou pracovních míst a snižováním 
závislosti na dovozu energie i surovin;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Eija-Riitta Korhola

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že by mělo být 
připomenuto, že biohospodářství je 
důležitým odvětvím vnitřního trhu, které 
nabízí dodatečné výhody související 
s udržitelností, konkurenceschopností a 
snižováním závislosti na dovozu energie i 
surovin;

A. vzhledem k tomu, že by mělo být 
připomenuto, že biohospodářství je 
důležitým odvětvím vnitřního trhu, které 
nabízí dodatečné výhody související 
s nízkou produkcí emisí uhlíku, 
udržitelností, konkurenceschopností a 
snižováním závislosti na dovozu energie i 
surovin;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Holger Krahmer

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že biohospodářství 
se musí vyrovnat s existujícím konfliktem 
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cílů, například pokud jde o biomasu, která 
je poptávána zároveň jako zdroj potravy, 
surovin i energie, a očekávání s ním 
spojovaná se musí tudíž pohybovat 
v realistických mezích; 

Or. de

Pozměňovací návrh 6
Vittorio Prodi

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že biohospodářství 
může kromě špičkového biologického 
výzkumu rovněž čerpat z tradičních 
znalostí a know-how;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. vítá podporu Komise pro radikální 
změnu přístupu EU k výrobě, spotřebě, 
zpracovávání, uchovávání, recyklaci a 
likvidaci biologických zdrojů; je 
přesvědčen, že biohospodářství v Evropě 
může přispět ke konkurenceschopnosti 
evropského průmyslu a vytvořit pracovní 
místa a podnikatelské příležitosti, zejména 
pro rozvoj venkova a pobřežních oblastí, 
avšak pouze tehdy, pokud bude splňovat 
parametry účinného a udržitelného 
využívání zdrojů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod -1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1a. zdůrazňuje, že biomasa přispívátaké 
k plnění funkcí mnoha veřejných statků, 
které by měly být chráněny, aby se 
zajistilo, že základní služby, které nejsou 
odměňovány trhem, mohou být nadále 
poskytovány společnosti: jedná se o 
funkce s ohledem na zemědělskou 
a zalesněnou krajinu, zachování 
biologické rozmanitosti na zemědělské 
půdě a v lesích, zajišťování dostupnosti a 
kvality vodních zdrojů, funkčnost půdy, 
stabilní podnebí, kvalitu ovzduší 
a odolnost vůči záplavám a požárům;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Eija-Riitta Korhola

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. je přesvědčen, že nedostatečná 
koordinace omezuje v Unii využití 
součinností a úspor z rozsahu v souvislosti 
s biohospodářstvím; zdůrazňuje, že Unie 
může přispět podporováním 
a zjednodušováním spolupráce, a to 
prostřednictvím sítí a programů 
financování; domnívá se však, že k tomu 
není zapotřebí přístup shora dolů, protože
biohospodářství se bude rozvíjet 
prostřednictvím integrovaného přístupu 
napříč všemi úrovněmi, tj. na úrovni 
místní, členský států a Unie;

1. je přesvědčen, že nedostatečná 
koordinace omezuje v Unii využití 
součinností a úspor z rozsahu v souvislosti 
s biohospodářstvím; zdůrazňuje, že Unie 
může přispět podporováním 
a zjednodušováním spolupráce, a to 
prostřednictvím sítí a programů 
financování; domnívá se, že 
biohospodářství se bude společně se 
specifickými cíli pro zvýšení podílu 
obnovitelných zdrojů energie využívaných 
při výrobě a spotřebě zboží rozvíjet 
prostřednictvím integrovaného přístupu 
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napříč všemi úrovněmi, tj. na úrovni 
místní, členských států a Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. je přesvědčen, že nedostatečná 
koordinace omezuje v Unii využití 
součinností a úspor z rozsahu v souvislosti 
s biohospodářstvím; zdůrazňuje, že Unie 
může přispět podporováním 
a zjednodušováním spolupráce, a to 
prostřednictvím sítí a programů 
financování; domnívá se však, že k tomu 
není zapotřebí přístup shora dolů, protože 
biohospodářství se bude rozvíjet 
prostřednictvím integrovaného přístupu 
napříč všemi úrovněmi, tj. na úrovni 
místní, členský států a Unie;

1. je přesvědčen, že nedostatečná 
koordinace omezuje v Unii využití 
součinností v souvislosti 
s biohospodářstvím; zdůrazňuje, že Unie 
může přispět zajištěním jasného 
politického rámce či podporováním 
a zjednodušováním spolupráce, a to 
prostřednictvím sítí a programů 
financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Eija-Riitta Korhola

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vybízí Komisi, aby zajistila přijatelnost 
využívání biomasy a její dostupnost 
s cílem zajistit podmínky pro fungování 
stávajícího bio-průmyslu, což je základem 
budoucího biohospodářství;
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Or. en

Pozměňovací návrh 12
Jolanta Emilia Hibner

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá v tomto ohledu nedávné oznámení 
Komise o vytvoření observatoře pro 
biohospodářství, která bude mapovat 
regionální a vnitrostátní politiky a politiky 
EU v této oblasti; vítá rovněž výběrové 
řízení umožňující odborníkům, aby se 
hlásili do Evropského biohospodářského 
panelu;

2. vítá v tomto ohledu nedávné oznámení 
Komise o vytvoření observatoře pro 
biohospodářství, která bude mapovat 
regionální a vnitrostátní politiky a politiky 
EU v této oblasti; vítá rovněž vytvoření 
stálého panelu odborníků na 
biohospodářství, který má pomoci zlepšit 
součinnost a soudržnost mezi politikami, 
iniciativami a hospodářskými odvětvími, 
jež souvisejí s biohospodářstvím na úrovni 
EU, a který bude napojen na stávající 
mechanismy;

Or. pl

Pozměňovací návrh 13
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá v tomto ohledu nedávné oznámení 
Komise o vytvoření observatoře pro 
biohospodářství, která bude mapovat 
regionální a vnitrostátní politiky a politiky 
EU v této oblasti; vítá rovněž výběrové 
řízení umožňující odborníkům, aby se 
hlásili do Evropského biohospodářského 
panelu;

2. vítá v tomto ohledu nedávné oznámení 
Komise o vytvoření observatoře pro 
biohospodářství, která bude mapovat 
regionální a vnitrostátní politiky a politiky 
EU v této oblasti; vítá rovněž výběrové 
řízení umožňující odborníkům, aby se 
hlásili do Evropského biohospodářského 
panelu; má za to, že jedním z témat, která 
by měla být neprodleně prozkoumána, je 
otázka udržitelné nabídky a poptávky 
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ohledně biomasy související se segmenty 
biohospodářství s vysokou hodnotou;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. věří, že na úrovni Unie musí být 
dosažena větší součinnost a 
komplementarita s ostatními politikami a 
programy, zejména s programem Horizont 
2020 a SZP;

3. věří, že na úrovni Unie musí být 
dosažena větší součinnost a 
komplementarita s ostatními politikami a 
programy, zejména s programem Horizont 
2020, EFRR a SZP; žádá Komisi, aby 
vyvinula integrovaný přístup 
k biohospodářství, který by byl založen na 
strategii financování z více zdrojů na 
regionální, vnitrostátní a evropské úrovni 
(H2020, politika soudržnosti, SZP, 
energetika) a jenž by tuto strategii 
vyžadoval;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Eija-Riitta Korhola

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. věří, že na úrovni Unie musí být 
dosažena větší součinnost a 
komplementarita s ostatními politikami a 
programy, zejména s programem Horizont 
2020 a SZP;

3. věří, že na úrovni Unie musí být ze 
strany ostatních oblastí politik a 
programů, zejména programu Horizont 
2020 a SZP, podporována větší součinnost 
a komplementarita; má za to, že by EU 
měla podporovat nízkouhlíkové 
hospodářství rovněž v mezinárodním 
měřítku, zejména v rámci procesů Rio+20



PE508.076v01-00 10/24 AM\931802CS.doc

CS

a UNFCCC;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Vittorio Prodi

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. věří, že na úrovni Unie musí být 
dosažena větší součinnost a 
komplementarita s ostatními politikami a 
programy, zejména s programem Horizont 
2020 a SZP;

3. věří, že na úrovni Unie musí být 
dosažena větší součinnost a 
komplementarita s ostatními politikami a 
programy, zejména s programem Horizont 
2020, SZP, strategií EU pro biopaliva, 
strategií v oblasti surovin a rámcovou 
směrnicí o odpadech;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Britta Thomsen

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. věří, že na úrovni Unie musí být 
dosažena větší součinnost a 
komplementarita s ostatními politikami a
programy, zejména s programem Horizont 
2020 a SZP;

3. věří, že na úrovni Unie musí být 
dosažena větší součinnost a 
komplementarita s ostatními politikami a 
programy, zejména s programem Horizont 
2020, strukturální politikou a politikou 
soudržnosti a SZP;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Vittorio Prodi
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Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje význam venkovských 
oblastí a úlohu, již mohou hrát v rozvoji 
udržitelného biohospodářství, zejména 
pokud jde o odpad pro zásobování 
biorafinérií nebo generátory na 
zplyňování biomasy (kaskádově); v této 
souvislosti doporučuje, aby byla 
podpořena opatření v rámci celého 
Společenství pro sanaci znečištěné půdy 
produkcí energetických rostlin; připomíná 
význam koordinace systémů sběru odpadu 
pro venkovské i městské oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Vittorio Prodi

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá záměr překlenout propast mezi 
výzkumem a inovacemi v rámci Horizontu 
2020 a vzhledem k široké škále koncových 
výrobků biohospodářství, např. 
energetických a průmyslových výrobků, 
také úmysl omezit překážky bránící 
interdisciplinárnímu výzkumu a společným 
programům;

4. vítá záměr překlenout propast mezi 
výzkumem a inovacemi v rámci Horizontu 
2020 a vzhledem k široké škále koncových 
výrobků biohospodářství, např. 
energetických a průmyslových výrobků, 
také úmysl omezit překážky bránící 
interdisciplinárnímu výzkumu a společným 
programům a zavádět klíčové technologie;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Marita Ulvskog

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že mají-li být
bioenergetické zdroje dlouhodobě 
úspěšné, musí být schopny konkurovat 
cenou i kvalitou za normálních tržních 
podmínek; vítá probíhající revizi právních 
předpisů Unie o biopalivech, jejímž cílem 
je zajistit, aby při stanovení a výpočtu cílů 
byly brány v potaz emise skleníkových 
plynů související s nepřímou změnou 
využívání půdy (ILUC);

5. domnívá se, že bioenergetické zdroje 
nemohou konkurovat cenou ani kvalitou, 
dokud budou fosilní paliva dotována a 
obnovitelné alternativy daňově 
znevýhodněny; vítá probíhající revizi 
právních předpisů Unie o biopalivech, 
jejímž cílem je zajistit, aby při stanovení 
a výpočtu cílů byly brány v potaz emise 
skleníkových plynů související s nepřímou 
změnou využívání půdy (ILUC); má za to, 
že může být zapotřebí nové politiky 
zahrnující mimo jiné upravené tržní 
pobídky, s cílem podpořit trh 
s vyspělejšími biopalivy a snížit nepříznivé 
dopady nepřímého využití půdy;

Or. sv

Pozměňovací návrh 21
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že mají-li být 
bioenergetické zdroje dlouhodobě úspěšné, 
musí být schopny konkurovat cenou 
i kvalitou za normálních tržních 
podmínek; vítá probíhající revizi právních 
předpisů Unie o biopalivech, jejímž cílem 
je zajistit, aby při stanovení a výpočtu cílů 
byly brány v potaz emise skleníkových 
plynů související s nepřímou změnou 
využívání půdy (ILUC);

5. domnívá se, že mají-li být 
bioenergetické zdroje dlouhodobě úspěšné, 
musí být využívány udržitelným 
způsobem; kromě toho je rovněž zásadní 
zajistit, aby nové způsoby využití biomasy 
neohrožovaly výrobu a zajištění potravin, 
a to nejen v Unii, ale také v rozvojových 
zemích, a aby nevedly k neudržitelným 
postupům změny ve využití nebo zabírání 
půdy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Jolanta Emilia Hibner

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že mají-li být 
bioenergetické zdroje dlouhodobě úspěšné, 
musí být schopny konkurovat cenou 
i kvalitou za normálních tržních podmínek; 
vítá probíhající revizi právních předpisů 
Unie o biopalivech, jejímž cílem je zajistit, 
aby při stanovení a výpočtu cílů byly brány 
v potaz emise skleníkových plynů 
související s nepřímou změnou využívání 
půdy (ILUC);

5. domnívá se, že mají-li být 
bioenergetické zdroje dlouhodobě úspěšné, 
musí být schopny konkurovat cenou 
i kvalitou za normálních tržních podmínek; 
vítá probíhající revizi právních předpisů 
Unie o biopalivech, jejímž cílem je zajistit, 
aby při stanovení a výpočtu cílů byly brány 
v potaz emise skleníkových plynů 
související s nepřímou změnou využívání 
půdy (ILUC), a podpořit vývoj nových 
technologií umožňujících větší využití 
surovin, například využití odpadu a 
celulózy a lignocelulózy při výrobě 
biopaliv;

Or. pl

Pozměňovací návrh 23
Ismail Ertug

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že mají-li být 
bioenergetické zdroje dlouhodobě úspěšné, 
musí být schopny konkurovat cenou 
i kvalitou za normálních tržních podmínek; 
vítá probíhající revizi právních předpisů 
Unie o biopalivech, jejímž cílem je zajistit, 
aby při stanovení a výpočtu cílů byly brány 
v potaz emise skleníkových plynů 
související s nepřímou změnou využívání 
půdy (ILUC);

5. domnívá se, že mají-li být 
bioenergetické zdroje dlouhodobě úspěšné, 
musí být schopny konkurovat cenou 
i kvalitou za normálních tržních podmínek; 
vítá probíhající revizi právních předpisů 
Unie o biopalivech, jejímž cílem je zajistit, 
aby při stanovení a výpočtu cílů byly brány 
v potaz emise skleníkových plynů 
související s nepřímou změnou využívání 
půdy (ILUC); má za to, že by měl být 
rovněž zohledněn vliv zdrojů bioenergie 
na ceny potravin;
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Or. de

Pozměňovací návrh 24Alejo Vidal-Quadras

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že mají-li být 
bioenergetické zdroje dlouhodobě úspěšné, 
musí být schopny konkurovat cenou 
i kvalitou za normálních tržních podmínek; 
vítá probíhající revizi právních předpisů 
Unie o biopalivech, jejímž cílem je zajistit, 
aby při stanovení a výpočtu cílů byly 
brány v potaz emise skleníkových plynů 
související s nepřímou změnou využívání 
půdy (ILUC);

5. domnívá se, že mají-li být 
bioenergetické zdroje dlouhodobě úspěšné, 
musí být schopny konkurovat cenou 
i kvalitou za normálních tržních podmínek; 
vítá probíhající revizi právních předpisů 
Unie o biopalivech, jejímž cílem je zmírnit 
nepříznivé dopady nepřímé změny
využívání půdy (ILUC), pokud jde o emise 
skleníkových plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Fiona Hall

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že mají-li být 
bioenergetické zdroje dlouhodobě úspěšné, 
musí být schopny konkurovat cenou 
i kvalitou za normálních tržních podmínek; 
vítá probíhající revizi právních předpisů 
Unie o biopalivech, jejímž cílem je zajistit, 
aby při stanovení a výpočtu cílů byly brány 
v potaz emise skleníkových plynů 
související s nepřímou změnou využívání 
půdy (ILUC);

5. domnívá se, že mají-li být 
bioenergetické zdroje dlouhodobě úspěšné, 
musí být schopny konkurovat cenou 
i kvalitou za normálních tržních podmínek; 
vítá probíhající revizi právních předpisů 
Unie o biopalivech, jejímž cílem je zajistit, 
aby při stanovení a výpočtu cílů byly plně 
brány v potaz emise skleníkových plynů 
související s nepřímou změnou využívání 
půdy (ILUC), a to prostřednictvím 
uplatnění faktorů ILUC zohledňujících 
konkrétní suroviny;

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Vittorio Prodi

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že mají-li být 
bioenergetické zdroje dlouhodobě úspěšné, 
musí být schopny konkurovat cenou 
i kvalitou za normálních tržních podmínek; 
vítá probíhající revizi právních předpisů 
Unie o biopalivech, jejímž cílem je zajistit, 
aby při stanovení a výpočtu cílů byly brány 
v potaz emise skleníkových plynů 
související s nepřímou změnou využívání 
půdy (ILUC);

5. domnívá se, že mají-li být 
bioenergetické zdroje dlouhodobě úspěšné, 
musí být schopny konkurovat cenou 
i kvalitou za normálních tržních podmínek; 
vítá probíhající revizi právních předpisů 
Unie o biopalivech, jejímž cílem je zajistit, 
aby při stanovení a výpočtu cílů byly brány 
v potaz emise skleníkových plynů 
související s nepřímou změnou využívání 
půdy (ILUC), a požaduje zavedení 
ukazatelů a norem udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Fiona Hall

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. připomíná, že se podle předpokladů 
členských států očekává, že bioenergie se 
zaslouží o splnění cíle strategie EU 2020 
z více než 50 %; vyzdvihuje tudíž 
potřebnost důkladných kritérií 
udržitelnosti pro pevnou a plynnou 
biomasu; zdůrazňuje, že nadcházející 
návrh Komise na kritéria udržitelnosti pro 
biomasu musí zahrnovat správný výpočet 
emisí uhlíku, aby se zajistilo dosažení 
skutečných úspor emisí skleníkových 
plynů; vyzývá Komisi, aby tento návrh 
neprodleně předložila;
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Or. en

Pozměňovací návrh 28
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vítá tudíž nadcházející revizi právní 
úpravy Unie v oblasti biomasy, jež má 
zajistit, aby byly emise skleníkových plynů 
související se změnou nepřímého 
využívání půdy (ILUC) zohledněny při 
stanovování a výpočtu cílů; kromě toho 
doporučuje zahrnout v rámci směrnice o 
obnovitelných zdrojích energie faktory 
ILUC mezi kritéria udržitelnosti pro 
biopaliva a biokapaliny;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Fiona Hall

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyzdvihuje význam a velký potenciál 
účinného využívání zdrojů a energetické 
účinnosti; zdůrazňuje, že v zájmu 
zachování udržitelnosti biohospodářství je 
potřeba „vyrobit z mála mnoho“;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Claude Turmes



AM\931802CS.doc 17/24 PE508.076v01-00

CS

za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá průmysl, aby řídil rozvoj
biohospodářství v Unii, a proto žádá 
vytvoření příznivějších podmínek pro 
podnikání prostřednictvím takových 
opatření, jako je zkracování doby 
potřebné pro uvedení produktů na trh, 
přizpůsobování politik v oblasti výzkumu a 
inovací potřebám jednotlivých odvětví, 
zlepšování přístupu k rizikovému 
financování, zejména pro malé a střední 
podniky, a podpora podnikání v této 
oblasti;

6. má za to, že průmysl by měl hrát roli při 
rozvoji biohospodářství; je však 
přesvědčen, že by měl být vypracován 
jasný regulační rámec na úrovni Unie, 
který stanoví jednoznačná kritéria 
udržitelnosti, aby se zajistilo, že investice a 
úsilí v oblasti výzkumu a inovací budou 
směřovat do odvětví, v nichž se využití 
biomasy ukázalo jako účinné;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Vittorio Prodi

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá průmysl, aby řídil rozvoj 
biohospodářství v Unii, a proto žádá 
vytvoření příznivějších podmínek pro 
podnikání prostřednictvím takových 
opatření, jako je zkracování doby potřebné 
pro uvedení produktů na trh, 
přizpůsobování politik v oblasti výzkumu a 
inovací potřebám jednotlivých odvětví, 
zlepšování přístupu k rizikovému 
financování, zejména pro malé a střední 
podniky, a podpora podnikání v této 
oblasti;

6. vyzývá průmysl, aby řídil rozvoj 
udržitelného biohospodářství v Unii, a 
proto žádá vytvoření příznivějších 
podmínek pro podnikání prostřednictvím 
takových opatření, jako je zkracování doby 
potřebné pro uvedení produktů na trh, 
přizpůsobování politik v oblasti výzkumu a 
inovací potřebám jednotlivých odvětví, 
zlepšování přístupu k rizikovému 
financování, zejména pro malé a střední 
podniky, a podpora nového stylu 
podnikání, pokud jde o dynamiku 
ekosystému a lidská práva;

Or. en
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Pozměňovací návrh 32
Eija-Riitta Korhola

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá průmysl, aby řídil rozvoj 
biohospodářství v Unii, a proto žádá 
vytvoření příznivějších podmínek pro 
podnikání prostřednictvím takových 
opatření, jako je zkracování doby potřebné 
pro uvedení produktů na trh, 
přizpůsobování politik v oblasti výzkumu a 
inovací potřebám jednotlivých odvětví, 
zlepšování přístupu k rizikovému 
financování, zejména pro malé a střední 
podniky, a podpora podnikání v této 
oblasti;

6. vyzývá průmysl, aby řídil rozvoj 
biohospodářství v Unii, a proto žádá 
vytvoření příznivějších podmínek pro 
podnikání prostřednictvím takových 
opatření, jako je zkracování doby potřebné 
pro uvedení produktů na trh, 
přizpůsobování politik v oblasti výzkumu a 
inovací potřebám jednotlivých odvětví, 
zlepšování přístupu k rizikovému 
financování, zejména pro stávající a 
rozvíjející se bioprůmysl a malé a střední 
podniky, a podpora podnikání v této 
oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Holger Krahmer

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. je si vědom skutečnosti, že další rozvoj 
biohospodářství přinese velké vědecké 
úkoly přesahující hranice jakékoli 
konkrétní vědecké disciplíny či jakékoli 
země a bude vyžadovat nové formy 
spolupráce vědců a partnerů z oblasti 
průmyslu na urychlení uvádění do praxe;

Or. de
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Pozměňovací návrh 34
Vittorio Prodi

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. má za to, že pokud si chce Evropa 
zajistit konkurenceschopnost na 
mezinárodním trhu, je zásadní chránit 
práva duševní vlastnictví k produktům a 
postupům souvisejícím 
s biohospodářstvím; 

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Holger Krahmer

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že v některých členských 
státech právní nejistota a značně 
rozšířená skepse zpomalují výzkum a 
vědecké uplatňování nových výsledků 
výzkumu;

Or. de

Pozměňovací návrh 36
Ismail Ertug

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. věří, že veřejné finance mají hrát roli při 
získávání kapitálu ze soukromého sektoru 
na podporu komercializace v rámci odvětví 

7. věří, že veřejné finance mají hrát roli při 
získávání kapitálu ze soukromého sektoru 
na podporu komercializace v rámci odvětví 
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biotechnologií. biotechnologií, neboť to znamená, že by 
soukromý sektor měl k financování 
přispívat vyšší měrou, a ne si pouze 
nárokovat zisky.

Or. de

Pozměňovací návrh 37
Britta Thomsen

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. věří, že veřejné finance mají hrát roli při 
získávání kapitálu ze soukromého sektoru 
na podporu komercializace v rámci odvětví 
biotechnologií.

7. věří, že veřejné finance mají hrát roli při 
získávání kapitálu ze soukromého sektoru 
na podporu komercializace v rámci odvětví 
biotechnologií; podporuje záměr Komise 
vytvořit partnerství veřejného a 
soukromého sektoru (PPP) pro 
bioprůmysl.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. je přesvědčen, že je nezbytné usnadnit 
lepší přístup k finančním prostředkům pro 
malé a střední podniky prostřednictvím 
investic do začínajících podniků, 
rizikového kapitálu a podpory přenosu 
technologií a méně složité regulace a 
zhodnocení znalostí v oblasti 
biohospodářství; doporučuje, aby byl 
vytvořen panel malých a středních 
podniků, který by byl poradním tělesem 
Evropského biohospodářského panelu a 
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jenž by zajistil přístup zaměřený na 
podnikání; dále zdůrazňuje důležitou roli 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru (PPP) při urychlování přechodu 
k biohospodářství; je přesvědčen, že malé 
a střední podniky hrají zásadní úlohu při 
využití výsledků vědeckého výzkumu 
v praxi a při jeho uvádění na trh v podobě 
nových produktů a technologií; 

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. je přesvědčen, že jako vůdčí zásada 
strategie pro biohospodářství by měla být 
přijata hierarchie biomasy a podpora 
„kaskádovitého využívání“ biomasy, 
spočívající v přednostním využití pro 
produkty s vysokou hodnotou, jako jsou 
biochemické přípravky a biomateriály, a 
teprve následně pro využití s nižší 
hodnotou (biopaliva, bioenergie);

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. je přesvědčen, že akční plán vytvořený 
Komisí postrádá praktická opatření a 
nástroje pro řešení potenciálních 
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překážek či rizik při přechodu 
k biohospodářství; zvláštní pozornost by 
měla být věnována překrývání a 
neslučitelnosti právních předpisů a 
dostupnosti rizikového kapitálu;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. vyzývá, aby byla do evropského 
systému ekoznaček pro bioprodukty 
splňující vysoké normy a požadavky na 
udržitelnost a aby bylo v členských státech 
podněcováno jejich využívání 
prostřednictvím zelených veřejných 
zakázek a nižšího zdanění;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7c. poznamenává, že doposud pouze 
několik členských států v Evropě 
provádělo činnosti podporující rozvoj 
biohospodářství a že strategie v této 
oblasti jsou především vytvářeny vládami 
jednotlivých států; dobrým příkladem je 
společná regionální strategie 
biohospodářství „Biobased Delta Europe“ 
(jihozápadní Nizozemsko a Flandry); věří, 
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že je třeba posílit místní a regionální 
iniciativy prováděním strategií 
biohospodářství – s ohledem na strategie 
inteligentní specializace – na všech 
úrovních spolupráce (EU, celostátní, 
regionální a místní) a koordinací 
víceodvětvových činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7c. vyzývá k rozšíření působnosti směrnice 
o ekodesignu tak, aby zahrnovala i oblasti 
nesouvisející s energií, jako je 
recyklovatelný obsah, bioobsah a 
využívání primárních zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 7 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7d. domnívá se, že iniciativy typu zdola 
nahoru významně přispívají ke vzniku 
biologicky zaměřené společnosti a že je 
zásadně důležitý přístup vycházející ze 
zájmů podniků a z poptávky v kombinaci 
se státním přístupem; měly by být 
poskytnuty odpovídající možnosti pro 
regionální iniciativy, například pokud jde 
o oblast Helsinek, jihozápadní části 
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Nizozemska, severozápadní Francii, 
Severní Porýní-Vestfálsko (Německo), 
region Helsinki (Finsko) či Štýrsko 
(Rakousko); vyzývá Komisi k podpoře 
takových sítí a klastrů se záměrem 
podpořit výměnu zkušeností; 

Or. en


