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Tarkistus 1
Vittorio Prodi

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. muistuttaa, että biotalous on tärkeä ala 
sisämarkkinoilla ja että se tarjoaa
kestävyyteen ja kilpailukykyyn liittyviä 
lisähyötyjä sekä vähentää riippuvuutta 
niin energian kuin raaka-aineidenkin 
tuonnista;

A. muistuttaa, että biotalous on useita eri 
aloja käsittävä kokonaisuus, jolla pyritään 
lisäämään kestävyyttä ja kilpailukykyä 
sekä vähentämään riippuvuutta niin 
energian kuin raaka-aineidenkin tuonnista; 
katsoo, että tärkeimpänä tavoitteena on 
rakentaa suljettuun kiertoon perustuva ja 
ilmastonmuutosta kestävä talous;

Or. en

Tarkistus 2
Marita Ulvskog

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. muistuttaa, että biotalous on tärkeä ala 
sisämarkkinoilla ja että se tarjoaa 
kestävyyteen ja kilpailukykyyn liittyviä 
lisähyötyjä sekä vähentää riippuvuutta niin 
energian kuin raaka-aineidenkin tuonnista;

A. muistuttaa, että biotalous on tärkeä 
vaikuttava tekijä, jotta saavutetaan 
unionin ympäristöalan vaatimus 
kestävästä tulevaisuudesta ja että se 
tarjoaa vahvistettuihin sisämarkkinoihin 
ja parannettuun kilpailukykyyn liittyviä 
lisähyötyjä sekä vähentää riippuvuutta niin 
energian kuin raaka-aineidenkin tuonnista;

Or. sv

Tarkistus 3
Fiona Hall
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Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. muistuttaa, että biotalous on tärkeä ala 
sisämarkkinoilla ja että se tarjoaa 
kestävyyteen ja kilpailukykyyn liittyviä 
lisähyötyjä sekä vähentää riippuvuutta niin 
energian kuin raaka-aineidenkin tuonnista;

A. muistuttaa, että biotalous on tärkeä ala 
sisämarkkinoilla ja että se tarjoaa 
kestävyyteen, kilpailukykyyn ja 
työpaikkojen luontiin liittyviä merkittäviä 
hyötyjä sekä vähentää riippuvuutta niin 
energian kuin raaka-aineidenkin tuonnista;

Or. en

Tarkistus 4
Eija-Riitta Korhola

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. muistuttaa, että biotalous on tärkeä ala 
sisämarkkinoilla ja että se tarjoaa 
kestävyyteen ja kilpailukykyyn liittyviä 
lisähyötyjä sekä vähentää riippuvuutta niin 
energian kuin raaka-aineidenkin tuonnista;

A. muistuttaa, että biotalous on tärkeä ala 
sisämarkkinoilla ja että se tarjoaa 
vähähiilisyyteen, kestävyyteen ja 
kilpailukykyyn liittyviä lisähyötyjä sekä 
vähentää riippuvuutta niin energian kuin 
raaka-aineidenkin tuonnista;

Or. en

Tarkistus 5
Holger Krahmer

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. katsoo, että biotalousalan on 
ratkaistava suhtautuminen olemassa 
oleviin ristiriitaisiin tavoitteisiin, kuten 
biomassan kysyntään samanaikaisesti 
ravinto-, raaka-aine- ja energialähteenä, 
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ja että siksi biotalouden odotusten on 
pysyttävä realistisina;

Or. de

Tarkistus 6
Vittorio Prodi

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. katsoo, että biologian 
huippututkimuksen ohella biotaloudessa 
voidaan hyödyntää myös perinteistä tietoa 
ja osaamista;

Or. en

Tarkistus 7
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä, että komissio haluaa 
edistää olennaista muutosta EU:n tapaan 
käsitellä biologisten varojen tuotantoa, 
kulutusta, muokkausta, säilytystä, 
kierrätystä ja hävittämistä; katsoo, että 
Euroopan biotalous voi parantaa 
Euroopan teollisuuden kilpailukykyä ja 
luoda työpaikkoja ja 
liiketoimintamahdollisuuksia sekä 
kehittää etenkin maaseutu- ja 
rannikkoalueita, mutta toteaa tämän 
olevan mahdollista vain, jos noudatetaan 
resurssitehokkuuden ja kestävyyden 
vaatimuksia;
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Or. en

Tarkistus 8
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
-1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 a. korostaa, että biomassan avulla 
ylläpidetään monia julkisia hyödykkeitä 
koskevia toimintoja, jotka olisi 
säilytettävä, jotta voidaan edelleen taata 
markkinoiden tuen ulkopuolelle jäävät 
perustoiminnot yhteiskunnassa, kuten 
maatalous- ja metsämaisemat, 
maatalousmaan ja metsien biologinen 
monimuotoisuus, veden laatu ja 
saatavuus, maaperän toiminnot, ilmaston 
vakaus, ilmanlaatu sekä kyky palautua 
tulvista ja metsä- tai maastopaloista;

Or. en

Tarkistus 9
Eija-Riitta Korhola

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että koordinaation puute on 
rajoittanut synergian ja mittakaavaetujen 
hyödyntämistä biotalouden alalla Euroopan 
unionissa; korostaa, että unioni voi saada 
lisäarvoa kannustamalla verkostojen ja 
rahoitusohjelmien kautta tehtävään 
yhteistyöhön ja helpottamalla tällaista 
yhteistyötä; katsoo kuitenkin, että tähän ei 
tarvita ylhäältä alaspäin suuntautuvaa 
lähestymistapaa, koska biotalous kehittyy 

1. katsoo, että koordinaation puute on 
rajoittanut synergian ja mittakaavaetujen 
hyödyntämistä biotalouden alalla Euroopan 
unionissa; korostaa, että unioni voi saada 
lisäarvoa kannustamalla verkostojen ja 
rahoitusohjelmien kautta tehtävään 
yhteistyöhön ja helpottamalla tällaista 
yhteistyötä; katsoo, että asettamalla myös 
konkreettiset tavoitteet uusiutuvien 
luonnonvarojen osuuden lisäämiseksi 
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kaikkien tasojen – paikallistason, 
jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin –
yhtenäisen lähestymistavan avulla;

tavaroiden tuotannossa ja kulutuksessa
biotalous kehittyy kaikkien tasojen –
paikallistason, jäsenvaltioiden ja Euroopan 
unionin – yhtenäisen lähestymistavan 
avulla;

Or. en

Tarkistus 10
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että koordinaation puute on 
rajoittanut synergian ja mittakaavaetujen
hyödyntämistä biotalouden alalla Euroopan 
unionissa; korostaa, että unioni voi saada 
lisäarvoa kannustamalla verkostojen ja 
rahoitusohjelmien kautta tehtävään 
yhteistyöhön ja helpottamalla tällaista 
yhteistyötä; katsoo kuitenkin, että tähän ei 
tarvita ylhäältä alaspäin suuntautuvaa 
lähestymistapaa, koska biotalous kehittyy 
kaikkien tasojen – paikallistason, 
jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin –
yhtenäisen lähestymistavan avulla;

1. katsoo, että koordinaation puute on 
rajoittanut synergian hyödyntämistä 
biotalouden alalla Euroopan unionissa; 
korostaa, että unioni voi saada lisäarvoa 
luomalla selkeän toimintakehyksen,
kannustamalla verkostojen ja 
rahoitusohjelmien kautta tehtävään 
yhteistyöhön ja helpottamalla tällaista 
yhteistyötä;

Or. en

Tarkistus 11
Eija-Riitta Korhola

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kannustaa komissiota varmistamaan 
biomassan käytön hyväksyttävyys ja 
biomassan saatavuus, jotta voidaan 
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turvata nykyisten biopohjaisten 
teollisuudenalojen toimintaedellytykset, 
sillä tämä on tulevaisuuden biotalouden 
perusta;

Or. en

Tarkistus 12
Jolanta Emilia Hibner

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. on tämän vuoksi tyytyväinen komission 
äskettäiseen ilmoitukseen, jonka mukaan 
perustetaan biotalouden observatorio 
kartoittamaan kyseistä alaa koskevia 
alueellisia, kansallisia ja EU-tason 
toimintalinjoja, sekä komission 
asiantuntijoille esittämään kutsuun liittyä 
Euroopan biotalouspaneeliin;

2. on tämän vuoksi tyytyväinen komission 
äskettäiseen ilmoitukseen, jonka mukaan 
perustetaan biotalouden observatorio 
kartoittamaan kyseistä alaa koskevia 
alueellisia, kansallisia ja EU-tason 
toimintalinjoja, sekä pysyvä 
asiantuntijoiden biotalouspaneeli, jonka 
on tarkoitus osaltaan varmistaa 
biotalouteen unionin tasolla liittyvien 
politiikkojen, aloitteiden ja talouden 
alojen välisten yhteisvaikutusten ja 
johdonmukaisuuden parantuminen ja 
sitominen nykyisiin mekanismeihin;

Or. pl

Tarkistus 13
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. on tämän vuoksi tyytyväinen komission 
äskettäiseen ilmoitukseen, jonka mukaan 
perustetaan biotalouden observatorio 
kartoittamaan kyseistä alaa koskevia 

2. on tämän vuoksi tyytyväinen komission 
äskettäiseen ilmoitukseen, jonka mukaan 
perustetaan biotalouden observatorio 
kartoittamaan kyseistä alaa koskevia 
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alueellisia, kansallisia ja EU-tason 
toimintalinjoja, sekä komission 
asiantuntijoille esittämään kutsuun liittyä 
Euroopan biotalouspaneeliin;

alueellisia, kansallisia ja EU-tason 
toimintalinjoja, sekä komission 
asiantuntijoille esittämään kutsuun liittyä 
Euroopan biotalouspaneeliin; katsoo, että 
yksi välitöntä selvitystä edellyttävä asia on 
biopohjaisen talouden alojen lisäarvoa 
tuoviin kerroksiin liittyvä biomassan 
kestävä tarjonta ja kysyntä;

Or. en

Tarkistus 14
Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että EU-tasolla on kehitettävä 
vahvempaa synergiaa ja täydentävyyttä 
muiden politiikan alojen ja ohjelmien, 
erityisesti Horisontti 2020 -puiteohjelman 
ja yhteisen maatalouspolitiikan, kanssa;

3. katsoo, että EU-tasolla on kehitettävä 
vahvempaa synergiaa ja täydentävyyttä 
muiden politiikan alojen ja ohjelmien, 
erityisesti Horisontti 2020 -puiteohjelman, 
Euroopan aluekehitysrahaston ja yhteisen 
maatalouspolitiikan, kanssa; pyytää 
komissiota luomaan biotalouden 
kokonaisvaltaisen lähestymistavan, joka 
perustuu useaan eri rahoituslähteeseen 
alueiden, jäsenvaltioiden sekä Euroopan 
unionin toimien yhteydessä 
(Horisontti 2020 -puiteohjelma, 
koheesiopolitiikka, yhteinen 
maatalouspolitiikka, energia);

Or. en

Tarkistus 15
Eija-Riitta Korhola

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että EU-tasolla on kehitettävä
vahvempaa synergiaa ja täydentävyyttä 
muiden politiikan alojen ja ohjelmien, 
erityisesti Horisontti 2020 -puiteohjelman 
ja yhteisen maatalouspolitiikan, kanssa;

3. katsoo, että EU-tasolla on tuettava
vahvempaa synergiaa ja täydentävyyttä 
muiden politiikan alojen ja ohjelmien, 
erityisesti resurssitehokkuuden, Horisontti 
2020 -puiteohjelman ja yhteisen 
maatalouspolitiikan, avulla; katsoo, että 
EU:n olisi myös edistettävä vähähiilistä 
biotaloutta kansainvälisesti, erityisesti 
Rio+20- ja UNFCCC-prosessien 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 16
Vittorio Prodi

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että EU-tasolla on kehitettävä 
vahvempaa synergiaa ja täydentävyyttä 
muiden politiikan alojen ja ohjelmien, 
erityisesti Horisontti 2020 -puiteohjelman 
ja yhteisen maatalouspolitiikan, kanssa;

3. katsoo, että EU-tasolla on kehitettävä 
vahvempaa synergiaa ja täydentävyyttä 
muiden politiikan alojen ja ohjelmien, 
erityisesti Horisontti 2020 -puiteohjelman,
yhteisen maatalouspolitiikan, EU:n 
biopolttoainestrategian, raaka-
ainestrategian ja jätepolitiikan 
puitedirektiivin, kanssa;

Or. en

Tarkistus 17
Britta Thomsen

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että EU-tasolla on kehitettävä 3. katsoo, että EU-tasolla on kehitettävä 
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vahvempaa synergiaa ja täydentävyyttä 
muiden politiikan alojen ja ohjelmien, 
erityisesti Horisontti 2020 -puiteohjelman 
ja yhteisen maatalouspolitiikan, kanssa;

vahvempaa synergiaa ja täydentävyyttä 
muiden politiikan alojen ja ohjelmien, 
erityisesti Horisontti 2020 -puiteohjelman, 
rakenne- ja koheesiopolitiikan ja yhteisen 
maatalouspolitiikan, kanssa;

Or. en

Tarkistus 18
Vittorio Prodi

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa maaseudun ja sen tehtävän 
merkitystä, joka sillä voi olla kestävän 
biotalouden kehittämisessä, etenkin 
jätteitä rehuksi muuntavien 
biojalostamoiden ja/tai (portaittain) 
biomassan kaasuksi muuntavien laitosten 
toiminnan yhteydessä; ehdottaa, että 
lisätään yhteisön laajuisia toimia 
saastuneen maaperän korjaamiseksi, jotta 
voidaan edistää energiakasvien viljelyä; 
muistuttaa jätteidenkeruujärjestelmän 
koordinoinnin merkityksestä sekä 
maaseudulla että kaupungeissa;

Or. en

Tarkistus 19
Vittorio Prodi

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on tyytyväinen aikomukseen kuroa 
kiinni tutkimuksen ja innovoinnin välinen 
ero Horisontti 2020 -puiteohjelmassa sekä 
poistaa esteitä, jotka hankaloittavat 

4. on tyytyväinen aikomukseen kuroa 
kiinni tutkimuksen ja innovoinnin välinen 
ero Horisontti 2020 -puiteohjelmassa sekä 
poistaa esteitä, jotka hankaloittavat 
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tieteidenvälistä tutkimusta ja yhteisiä 
ohjelmia, koska biotaloudella on paljon 
erilaisia lopputuotteita, kuten energia ja 
teollisuustuotteet;

tieteidenvälistä tutkimusta ja yhteisiä 
ohjelmia, koska biotaloudella on paljon 
erilaisia lopputuotteita, kuten energia ja 
teollisuustuotteet sekä keskeiset tekniikat, 
joita olisi käytettävä;

Or. en

Tarkistus 20
Marita Ulvskog

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että bioenergialähteiden on 
oltava tavanomaisissa 
markkinaolosuhteissa kilpailukykyisiä 
sekä hinnaltaan että laadultaan, jotta ne 
menestyisivät pitkällä aikavälillä; on 
tyytyväinen käynnissä olevaan EU:n 
biopolttoaineita koskevan lainsäädännön 
tarkistukseen, jolla varmistetaan, että 
epäsuoraan maankäytön muutokseen 
liittyvät kasvihuonekaasupäästöt otetaan 
huomioon tavoitteita asetettaessa ja 
laskettaessa;

5. katsoo, että bioenergialähteet eivät voi 
olla kilpailukykyisiä sekä hinnaltaan että 
laadultaan niin kauan kuin fossiilisia 
polttoaineita tuetaan ja energiaverotus on 
epäsuotuisa uusiutuvien vaihtoehtojen 
kannalta; on tyytyväinen käynnissä 
olevaan EU:n biopolttoaineita koskevan 
lainsäädännön tarkistukseen, jolla 
varmistetaan, että epäsuoraan maankäytön 
muutokseen liittyvät 
kasvihuonekaasupäästöt otetaan huomioon 
tavoitteita asetettaessa ja laskettaessa; 
katsoo, että uutta politiikkaa, joka sisältää 
muun muassa muutettuja 
markkinakannustimia, saatetaan tarvita, 
jotta edistetään kehittyneempien 
biopolttoaineiden markkinoita ja 
vähennetään epäsuorasta maankäytöstä 
johtuvia kielteisiä vaikutuksia;

Or. sv

Tarkistus 21
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että bioenergialähteiden on 
oltava tavanomaisissa 
markkinaolosuhteissa kilpailukykyisiä 
sekä hinnaltaan että laadultaan, jotta ne 
menestyisivät pitkällä aikavälillä; on 
tyytyväinen käynnissä olevaan EU:n 
biopolttoaineita koskevan lainsäädännön 
tarkistukseen, jolla varmistetaan, että 
epäsuoraan maankäytön muutokseen 
liittyvät kasvihuonekaasupäästöt otetaan 
huomioon tavoitteita asetettaessa ja 
laskettaessa;

5. katsoo, että bioenergialähteitä on 
käytettävä kestävästi, jotta ne 
menestyisivät pitkällä aikavälillä; pitää 
lisäksi tärkeänä varmistaa, etteivät 
biomassan uudet käyttötavat vaaranna 
elintarvikkeiden tuotantoa ja 
elintarviketurvaa unionin ohella 
myöskään kehitysmaissa ja etteivät ne 
johda kestämättömään maankäytön 
muutokseen tai 
maankaappauskäytäntöihin;

Or. en

Tarkistus 22
Jolanta Emilia Hibner

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että bioenergialähteiden on 
oltava tavanomaisissa 
markkinaolosuhteissa kilpailukykyisiä sekä 
hinnaltaan että laadultaan, jotta ne 
menestyisivät pitkällä aikavälillä; on 
tyytyväinen käynnissä olevaan EU:n 
biopolttoaineita koskevan lainsäädännön 
tarkistukseen, jolla varmistetaan, että 
epäsuoraan maankäytön muutokseen 
liittyvät kasvihuonekaasupäästöt otetaan 
huomioon tavoitteita asetettaessa ja 
laskettaessa;

5. katsoo, että bioenergialähteiden on 
oltava tavanomaisissa 
markkinaolosuhteissa kilpailukykyisiä sekä 
hinnaltaan että laadultaan, jotta ne 
menestyisivät pitkällä aikavälillä; on 
tyytyväinen käynnissä olevaan EU:n 
biopolttoaineita koskevan lainsäädännön 
tarkistukseen, jolla varmistetaan, että 
epäsuoraan maankäytön muutokseen 
liittyvät kasvihuonekaasupäästöt otetaan 
huomioon tavoitteita asetettaessa ja 
laskettaessa sekä edistetään sellaisten 
uusien teknologioiden kehittämistä, 
joiden avulla voidaan valmistaa raaka-
aineista, kuten jätteet, tähteet, selluloosa 
ja lignoselluloosa, biopolttoaineita ;

Or. pl
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Tarkistus 23
Ismail Ertug

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että bioenergialähteiden on 
oltava tavanomaisissa 
markkinaolosuhteissa kilpailukykyisiä sekä 
hinnaltaan että laadultaan, jotta ne 
menestyisivät pitkällä aikavälillä; on 
tyytyväinen käynnissä olevaan EU:n 
biopolttoaineita koskevan lainsäädännön 
tarkistukseen, jolla varmistetaan, että 
epäsuoraan maankäytön muutokseen 
liittyvät kasvihuonekaasupäästöt otetaan 
huomioon tavoitteita asetettaessa ja 
laskettaessa;

5. katsoo, että bioenergialähteiden on 
oltava tavanomaisissa 
markkinaolosuhteissa kilpailukykyisiä sekä 
hinnaltaan että laadultaan, jotta ne 
menestyisivät pitkällä aikavälillä; on 
tyytyväinen käynnissä olevaan EU:n 
biopolttoaineita koskevan lainsäädännön 
tarkistukseen, jolla varmistetaan, että 
epäsuoraan maankäytön muutokseen 
liittyvät kasvihuonekaasupäästöt otetaan 
huomioon tavoitteita asetettaessa ja 
laskettaessa; katsoo, että on otettava 
huomioon myös bioenergialähteiden 
vaikutus elintarvikkeiden hintoihin;

Or. de

Tarkistus 24Alejo Vidal-Quadras

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että bioenergialähteiden on 
oltava tavanomaisissa 
markkinaolosuhteissa kilpailukykyisiä sekä 
hinnaltaan että laadultaan, jotta ne 
menestyisivät pitkällä aikavälillä; on 
tyytyväinen käynnissä olevaan EU:n 
biopolttoaineita koskevan lainsäädännön 
tarkistukseen, jolla varmistetaan, että 
epäsuoraan maankäytön muutokseen 
liittyvät kasvihuonekaasupäästöt otetaan 
huomioon tavoitteita asetettaessa ja 
laskettaessa;

5. katsoo, että bioenergialähteiden on 
oltava tavanomaisissa 
markkinaolosuhteissa kilpailukykyisiä sekä 
hinnaltaan että laadultaan, jotta ne 
menestyisivät pitkällä aikavälillä; on 
tyytyväinen käynnissä olevaan EU:n 
biopolttoaineita koskevan lainsäädännön 
tarkistukseen, jolla lievennetään 
epäsuoran maankäytön muutoksen 
kielteisiä vaikutuksia, jotka liittyvät 
kasvihuonepäästöihin;

Or. en
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Tarkistus 25Fiona Hall

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että bioenergialähteiden on 
oltava tavanomaisissa 
markkinaolosuhteissa kilpailukykyisiä sekä 
hinnaltaan että laadultaan, jotta ne 
menestyisivät pitkällä aikavälillä; on 
tyytyväinen käynnissä olevaan EU:n 
biopolttoaineita koskevan lainsäädännön 
tarkistukseen, jolla varmistetaan, että 
epäsuoraan maankäytön muutokseen 
liittyvät kasvihuonekaasupäästöt otetaan 
huomioon tavoitteita asetettaessa ja 
laskettaessa;

5. katsoo, että bioenergialähteiden on 
oltava tavanomaisissa 
markkinaolosuhteissa kilpailukykyisiä sekä 
hinnaltaan että laadultaan, jotta ne 
menestyisivät pitkällä aikavälillä; on 
tyytyväinen käynnissä olevaan EU:n 
biopolttoaineita koskevan lainsäädännön 
tarkistukseen, jolla varmistetaan, että 
epäsuoraan maankäytön muutokseen 
liittyvät kasvihuonekaasupäästöt otetaan 
täysipainoisesti huomioon tavoitteita 
asetettaessa ja laskettaessa soveltamalla 
raaka-ainekohtaisia epäsuoran 
maankäytön muutoksen tekijöitä;

Or. en

Tarkistus 26
Vittorio Prodi

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että bioenergialähteiden on 
oltava tavanomaisissa 
markkinaolosuhteissa kilpailukykyisiä sekä 
hinnaltaan että laadultaan, jotta ne 
menestyisivät pitkällä aikavälillä; on 
tyytyväinen käynnissä olevaan EU:n 
biopolttoaineita koskevan lainsäädännön 
tarkistukseen, jolla varmistetaan, että 
epäsuoraan maankäytön muutokseen 
liittyvät kasvihuonekaasupäästöt otetaan 
huomioon tavoitteita asetettaessa ja 

5. katsoo, että bioenergialähteiden on 
oltava tavanomaisissa 
markkinaolosuhteissa kilpailukykyisiä sekä 
hinnaltaan että laadultaan, jotta ne 
menestyisivät pitkällä aikavälillä; on 
tyytyväinen käynnissä olevaan EU:n 
biopolttoaineita koskevan lainsäädännön 
tarkistukseen, jolla varmistetaan, että 
epäsuoraan maankäytön muutokseen 
liittyvät kasvihuonekaasupäästöt otetaan 
huomioon tavoitteita asetettaessa ja 
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laskettaessa; laskettaessa ja kehottaa noudattamaan 
kestävyysindikaattoreita ja -standardeja;

Or. en

Tarkistus 27
Fiona Hall

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. toteaa, että bioenergian osuuden 
odotetaan olevan yli 50 prosenttia 
uusiutuvia energialähteitä koskevista 
EU:n tavoitteista vuoteen 2020 mennessä 
jäsenvaltioiden arvioiden mukaisesti; 
painottaa näin ollen entistä vahvempien 
kestävyysvaatimusten tarvetta kiinteiden 
ja nestemäisten biomassalähteiden 
kohdalla; korostaa, että komission 
tulevaan ehdotukseen biomassan 
kestävyyttä koskevista perusteista on 
sisällytettävä asianmukainen 
hiilikirjanpito, jotta varmistetaan oikeiden 
kasvihuonekaasusäästöjen 
saavuttaminen; kehottaa komissiota 
antamaan ehdotuksensa viipymättä;

Or. en

Tarkistus 28
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. on näin ollen tyytyväinen käynnissä 
olevaan EU:n biopolttoaineita koskevan 
lainsäädännön tarkistukseen, jolla 
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varmistetaan, että epäsuoraan 
maankäytön muutokseen liittyvät 
kasvihuonekaasupäästöt otetaan 
huomioon tavoitteita asetettaessa ja 
laskettaessa; ehdottaa lisäksi, että 
epäsuoran maankäytön muutoksen tekijät 
sisällytetään biopolttoaineiden ja 
bionesteiden kestävyyskriteereihin 
uusiutuvia energialähteitä koskevassa 
direktiivissä;

Or. en

Tarkistus 29
Fiona Hall

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. korostaa resurssi- ja 
energiatehokkuuden merkitystä ja siihen 
liittyviä valtavia mahdollisuuksia; 
painottaa tarvetta "tuottaa enemmän 
vähemmällä" niin, että biotalous säilyy 
kestävänä;

Or. en

Tarkistus 30
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa teollisuutta edistämään 
biotalouden kehitystä Euroopan unionissa 
ja vaatii siksi liiketoiminnalle 
myönteisemmän ympäristön kehittämistä 
esimerkiksi nopeuttamalla markkinoille 

6. katsoo, että teollisuudella on tärkeä 
tehtävä biotalouden kehittämisessä; 
katsoo kuitenkin, että on kehitettävä 
unionin laajuinen selkeä sääntelykehys, 
johon sisällytettävien yksiselitteisten 
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saattamista, mukauttamalla tutkimus- ja 
innovointipolitiikkaa yksittäisten 
toimialojen tarpeisiin, parantamalla 
erityisesti pk-yritysten riskirahoituksen 
saantia sekä kannustamalla biotalouden 
alan yrittäjyyteen;

kestävyysvaatimusten avulla voidaan 
varmistaa, että tutkimukseen tehtävät 
investoinnit ja sen parissa tehdyt toimet 
hyödyttävät niitä aloja, joilla biomassan 
on todistettu toimivan tehokkaasti;

Or. en

Tarkistus 31
Vittorio Prodi

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa teollisuutta edistämään 
biotalouden kehitystä Euroopan unionissa 
ja vaatii siksi liiketoiminnalle 
myönteisemmän ympäristön kehittämistä 
esimerkiksi nopeuttamalla markkinoille 
saattamista, mukauttamalla tutkimus- ja 
innovointipolitiikkaa yksittäisten 
toimialojen tarpeisiin, parantamalla 
erityisesti pk-yritysten riskirahoituksen 
saantia sekä kannustamalla biotalouden 
alan yrittäjyyteen;

6. kehottaa teollisuutta edistämään 
kestävän biotalouden kehitystä Euroopan 
unionissa ja vaatii siksi liiketoiminnalle 
myönteisemmän ympäristön kehittämistä 
esimerkiksi nopeuttamalla markkinoille 
saattamista, mukauttamalla tutkimus- ja 
innovointipolitiikkaa yksittäisten 
toimialojen tarpeisiin, parantamalla 
erityisesti pk-yritysten riskirahoituksen 
saantia sekä kannustamalla ekosysteemin 
dynamiikan ja ihmisoikeudet huomioivan 
uudenlaiseen yrittäjyyden malliin;

Or. en

Tarkistus 32
Eija-Riitta Korhola

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa teollisuutta edistämään 
biotalouden kehitystä Euroopan unionissa 
ja vaatii siksi liiketoiminnalle 
myönteisemmän ympäristön kehittämistä 

6. kehottaa teollisuutta edistämään 
biotalouden kehitystä Euroopan unionissa 
ja vaatii siksi liiketoiminnalle 
myönteisemmän ympäristön kehittämistä 
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esimerkiksi nopeuttamalla markkinoille 
saattamista, mukauttamalla tutkimus- ja 
innovointipolitiikkaa yksittäisten 
toimialojen tarpeisiin, parantamalla 
erityisesti pk-yritysten riskirahoituksen 
saantia sekä kannustamalla biotalouden 
alan yrittäjyyteen;

esimerkiksi nopeuttamalla markkinoille 
saattamista, mukauttamalla tutkimus- ja 
innovointipolitiikkaa yksittäisten 
toimialojen tarpeisiin, parantamalla 
erityisesti nykyisten ja kehitettävien 
biopohjaisten teollisuudenalojen sekä pk-
yritysten riskirahoituksen saantia sekä 
kannustamalla biotalouden alan 
yrittäjyyteen;

Or. en

Tarkistus 33
Holger Krahmer

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. on tietoinen, että biotalouden edelleen 
kehittämiseen liittyy merkittäviä 
tieteellisiä haasteita, jotka ulottuvat yli 
tieteenalojen tai maiden rajojen ja 
vaativat tutkijoilta ja 
teollisuuskumppaneilta uusia 
yhteistyömuotoja, jotta käytäntöön 
siirtäminen saadaan nopeammaksi;

Or. de

Tarkistus 34
Vittorio Prodi

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että erittäin tärkeää suojella 
biotalouteen liittyvien tuotteiden ja 
prosessien sisältämiä teollis- ja 
tekijänoikeuksia, mikäli Eurooppa haluaa 
varmistaa maailmanlaajuisen 
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kilpailukykynsä kansainvälisillä 
markkinoilla; 

Or. en

Tarkistus 35
Holger Krahmer

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. huomauttaa, että joissain 
jäsenvaltioissa oikeudelliset 
epävarmuustekijät ja laajalle levinnyt 
skeptisyys estävät tutkimusta ja 
tieteellisten tutkimustulosten soveltamista 
liiketoimintaan;

Or. de

Tarkistus 36
Ismail Ertug

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että julkisella taloudella on 
tärkeä tehtävä pääoman hankinnassa 
yksityiseltä sektorilta, jotta voidaan edistää 
biotekniikan alan kaupallistamista.

7. katsoo, että julkisella taloudella on 
tärkeä tehtävä pääoman hankinnassa 
yksityiseltä sektorilta, jotta voidaan edistää 
biotekniikan alan kaupallistamista – koska 
tämä merkitsee myös sitä, että yksityinen 
sektori osallistuu voimakkaammin 
rahoitukseen eikä vain vaadi itselleen 
voittoja.

Or. de

Tarkistus 37
Britta Thomsen
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Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että julkisella taloudella on 
tärkeä tehtävä pääoman hankinnassa 
yksityiseltä sektorilta, jotta voidaan edistää 
biotekniikan alan kaupallistamista.

7. katsoo, että julkisella taloudella on 
tärkeä tehtävä pääoman hankinnassa 
yksityiseltä sektorilta, jotta voidaan edistää 
biotekniikan alan kaupallistamista; tukee 
komission aloitetta luoda julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia
biopohjaisille teollisuudenaloille;

Or. en

Tarkistus 38
Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. katsoo, että on parannettava pk-
yritysten rahoituksen saantia aloitteleviin 
yrityksiin tehtävien investointien, 
riskipääoman ja teknologiansiirron 
tukemisen avulla sekä vähentämällä 
monimutkaista sääntelyä ja korostamalla 
tiedon merkitystä biotalouden alalla; 
ehdottaa, että perustetaan pk-yritysten 
paneeli, joka neuvoo biotalouspaneelia ja 
varmistaa yritystoimintalähtöisen 
lähestymistavan; korostaa lisäksi julkisen 
ja yksityisen sektorin kumppanuuksien 
tehtävää pyrittäessä vauhdittamaan 
siirtymistä kohti biotaloutta; katsoo, että 
pk-yritykset voivat toimia keskeisessä 
asemassa, kun tieteelliselle tutkimukselle 
luodaan soveltamiskohteita ja 
markkinoille tuodaan sen kautta uusia 
tuotteita tai tekniikoita;

Or. en
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Tarkistus 39
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. katsoo, että biotalousstrategia olisi 
otettava biomassan hierarkkisen 
rakenteen tärkeimmäksi periaatteeksi ja 
että siinä olisi tuettava biomassan 
portaittaista käyttöä niin, että ensin sitä 
sovelletaan lisäarvoa tuoviin 
käyttökohteisiin, kuten biokemikaaleihin 
ja biomateriaaleihin, ja sen jälkeen 
vähemmän arvokkaisiin käyttökohteisiin 
(biopolttoaineet, bioenergia);

Or. en

Tarkistus 40
Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. katsoo, että tiedonannon sisältämästä 
toimintasuunnitelmasta puuttuvat 
käytännön keinot ja välineet, joilla 
voidaan käsitellä mahdollisia esteitä ja 
riskejä siirryttäessä kohti biotaloutta; 
katsoo, että erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä päällekkäisiin ja keskenään 
ristiriitaisiin määräyksiin sekä 
riskipääoman saatavuuteen;

Or. en

Tarkistus 41
Claude Turmes
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. esittää toivomuksen, että EU-
ympäristömerkkijärjestelmään 
sisällytetään biopohjaisia tuotteita, jotka 
noudattavat korkean tason vaatimuksia ja 
kestävyysvaatimusta ja kannustavat 
jäsenvaltioita ottamaan ne käyttöön 
vihreiden julkisten hankintojen tai 
alennettujen verojen kautta;

Or. en

Tarkistus 42
Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
7 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 c. panee merkille, että Euroopassa vain 
harva jäsenvaltio on toiminnallaan 
tukenut biotalouden kehittämistä ja että 
pääosin jäsenvaltioiden hallitukset ovat 
laatineet asiaa koskevia strategioita; 
panee merkille, että hyvä esimerkki tästä 
on biopohjaisen Delta Europen rajat 
ylittävä alueellinen biotalous (Lounais-
Alankomaat ja Flanderin alue); katsoo, 
että on vahvistettava paikallisia ja 
alueellisia strategioita panemalla 
täytäntöön biotalousstrategioita niin, että 
otetaan huomioon järkevät 
erityisstrategiat kaikilla yhteistyön tasoilla 
(Euroopan unionissa, alueellisesti ja 
paikallisesti), ja katsoo, että lisäksi on 
vahvistettava eri alojen toimintojen välistä 
koordinointia;

Or. en
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Tarkistus 43
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 c. kehottaa laajentamaan 
ekosuunnitteludirektiivin soveltamisalaa 
muuhun kuin energiaan liittyviin aloihin, 
kuten kierrätettyyn sisältöön, 
biopohjaiseen sisältöön ja ensisijaisten 
resurssien käyttöön;

Or. en

Tarkistus 44
Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
7 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 d. katsoo, että alhaalta ylöspäin 
suuntautuvat aloitteet ovat tärkeitä 
biopohjaista yhteiskuntaa luotaessa ja että 
on hyvin tärkeää soveltaa liiketoiminta- ja 
kysyntälähtöistä lähestymistapaa yhdessä 
valtiolähtöisen lähestymistavan kanssa; 
katsoo, että tärkeää tarjota 
mahdollisuuksia alueellisille aloitteille, 
kuten Helsingissä, Lounais-
Alankomaissa, Luoteis-Ranskassa, 
Nordrhein-Westfalenissa (Saksa), 
Helsingin alueella (Suomi), 
Steiermarkissa (Itävalta) jne.; kehottaa 
komissiota tukemaan näitä verkostoja ja 
klustereita, jotta voidaan edistää 
kokemusten vaihtoa; 

Or. en
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