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Módosítás 1
Vittorio Prodi

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel szem előtt kell tartani, hogy a
belső piacon a biogazdaság fontos ágazat, 
hiszen a fenntarthatóság, versenyképesség,
és az energia-, valamint a 
nyersanyagimport-függőség csökkentése
tekintetében járulékos előnyökkel jár;

A. mivel szem előtt kell tartani, hogy a 
biogazdaság számos területet átfogó 
keretrendszer, és célja a fenntarthatóság, 
versenyképesség és az energia-, valamint a 
nyersanyagimport-függőség csökkentése;
végső soron pedig egy zárt ciklusú, az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
ellenálló gazdaság kialakítása;

Or. en

Módosítás 2
Marita Ulvskog

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel szem előtt kell tartani, hogy a
belső piacon a biogazdaság fontos ágazat, 
hiszen a fenntarthatóság,
versenyképesség, és az energia-, valamint a 
nyersanyagimport-függőség csökkentése 
tekintetében járulékos előnyökkel jár;

A. mivel szem előtt kell tartani, hogy a 
biogazdaság fontos tényezőként járul 
hozzá a fenntartható jövő által Európa 
számára támasztott követelmények 
teljesítéséhez, és az erősebb belső piac, a 
nagyobb versenyképesség és az energia-, 
valamint a nyersanyagimport-függőség 
csökkentése tekintetében járulékos 
előnyökkel jár;

Or. sv

Módosítás 3
Fiona Hall
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Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel szem előtt kell tartani, hogy a 
belső piacon a biogazdaság fontos ágazat, 
hiszen a fenntarthatóság, versenyképesség, 
és az energia-, valamint a 
nyersanyagimport-függőség csökkentése 
tekintetében járulékos előnyökkel jár;

A. mivel szem előtt kell tartani, hogy a 
belső piacon a biogazdaság fontos ágazat, 
hiszen a fenntarthatóság, versenyképesség,
munkahelyteremtés és az energia-, 
valamint a nyersanyagimport-függőség 
csökkentése tekintetében jelentős
előnyökkel jár;

Or. en

Módosítás 4
Eija-Riitta Korhola

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel szem előtt kell tartani, hogy a 
belső piacon a biogazdaság fontos ágazat, 
hiszen a fenntarthatóság, versenyképesség,
és az energia-, valamint a 
nyersanyagimport-függőség csökkentése 
tekintetében járulékos előnyökkel jár;

A. mivel szem előtt kell tartani, hogy a 
belső piacon a biogazdaság fontos ágazat, 
hiszen az alacsony szén-dioxid-kibocsátás,
a fenntarthatóság, versenyképesség és az 
energia-, valamint a nyersanyagimport-
függőség csökkentése tekintetében 
járulékos előnyökkel jár;

Or. en

Módosítás 5
Holger Krahmer

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a biogazdaságnak fel kell 
oldania a meglévő célok közötti 
konfliktusokat, például az egyszerre 
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élelmiszer-, nyersanyag- és 
energiaforrásként is keresett biomassza 
tekintetében, és a biogazdasággal 
kapcsolatos várakozásoknak a realisztikus 
határokon belül kell maradniuk;

Or. de

Módosítás 6
Vittorio Prodi

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az élvonalbeli biológiai 
kutatások mellett a biogazdaság a 
hagyományos ismeretekből és tudásból is 
meríthet;

Or. en

Módosítás 7
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. üdvözli, hogy a Bizottság támogatja a 
radikális változást a biológiai erőforrások 
előállításával, fogyasztásával, 
feldolgozásával, tárolásával, 
újrahasznosításával és 
ártalmatlanításával kapcsolatos uniós 
megközelítés tekintetében; úgy véli, hogy 
a bioalapú gazdaság Európában 
hozzájárulhat az európai ipar 
versenyképességéhez, és munkahelyeket 
és üzleti lehetőségeket biztosíthat, 
különösen a vidékfejlesztés és a 
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tengerparti területek fejlesztése 
tekintetében, ez azonban csak akkor 
lehetséges, ha a végrehajtás az erőforrás-
hatékonyság és a fenntarthatóság 
paraméterein belül marad;

Or. en

Módosítás 8
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
-1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1a. hangsúlyozza, hogy a biomassza a 
közjavakkal összefüggő funkciók széles 
körét is fenntartja, amelyeket meg kell 
őrizni annak érdekében, hogy a 
társadalom számára továbbra is 
biztosítani lehessen a piac által el nem 
ismert alapvető szolgáltatásokat, úgymint
a mezőgazdasági és erdős táj, a 
mezőgazdasági földterületek és az erdők 
biológiai sokfélesége, vízminőség és a víz 
rendelkezésre állása, talajműködés, az 
éghajlat stabilitása, levegőminőség, az 
árvizekkel és tüzekkel szembeni ellenálló 
képesség;

Or. en

Módosítás 9
Eija-Riitta Korhola

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a koordináció hiánya 
korlátozza a biogazdasággal kapcsolatos 

1. úgy véli, hogy a koordináció hiánya 
korlátozza a biogazdasággal kapcsolatos 
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szinergiák és a méretgazdaságosság 
kiaknázását az Unión belül; hangsúlyozza, 
hogy az Unió többletértéket teremthet a 
hálózatok és finanszírozási programokon 
keresztüli együttműködés ösztönzésével és 
megkönnyítésével; úgy véli azonban, hogy
ez nem igényel felülről építkező 
megközelítést, hiszen a biogazdaság 
integrált megközelítés révén alakul ki 
minden – helyi, tagállami, valamint uniós –
szinten;

szinergiák és a méretgazdaságosság 
kiaknázását az Unión belül; hangsúlyozza, 
hogy az Unió többletértéket teremthet a 
hálózatok és finanszírozási programokon 
keresztüli együttműködés ösztönzésével és 
megkönnyítésével; úgy véli, hogy az áruk 
előállításához és fogyasztásához 
felhasznált megújuló természeti 
erőforrások részesedésének növelésére 
irányuló konkrét célkitűzésekkel együtt a 
biogazdaság integrált megközelítés révén 
alakul ki minden – helyi, tagállami, 
valamint uniós – szinten;

Or. en

Módosítás 10
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a koordináció hiánya 
korlátozza a biogazdasággal kapcsolatos 
szinergiák és a méretgazdaságosság
kiaknázását az Unión belül; hangsúlyozza, 
hogy az Unió többletértéket teremthet a 
hálózatok és finanszírozási programokon 
keresztüli együttműködés ösztönzésével és 
megkönnyítésével; úgy véli azonban, hogy 
ez nem igényel felülről építkező 
megközelítést, hiszen a biogazdaság 
integrált megközelítés révén alakul ki 
minden – helyi, tagállami, valamint uniós 
– szinten;

1. úgy véli, hogy a koordináció hiánya 
korlátozza a biogazdasággal kapcsolatos 
szinergiák kiaknázását az Unión belül;
hangsúlyozza, hogy az Unió többletértéket 
teremthet a világos szakpolitikai keret 
biztosításával, a hálózatok és 
finanszírozási programokon keresztüli 
együttműködés ösztönzésével és 
megkönnyítésével;

Or. en

Módosítás 11
Eija-Riitta Korhola
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Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. ösztönzi a Bizottságot, hogy biztosítsa 
a biomassza hasznosításának 
elfogadhatóságát és a biomassza 
rendelkezésre állását a jövő 
biogazdaságának alapját jelentő meglévő 
bioalapú iparágak működési feltételeinek 
biztonságossá tétele érdekében;

Or. en

Módosítás 12
Jolanta Emilia Hibner

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli e tekintetben a Bizottság 
közelmúltbeli bejelentését, miszerint 
biogazdasági megfigyelőközpontot alakít 
ki e terület regionális, nemzeti és uniós 
szakpolitikáinak feltérképezése céljából, 
valamint azt, hogy szakértőket szólít fel, 
hogy kérvényezzék az európai 
biogazdasági fórumba való felvételüket;

2. üdvözli e tekintetben a Bizottság 
közelmúltbeli bejelentését, miszerint 
biogazdasági megfigyelőközpontot alakít
ki e terület regionális, nemzeti és uniós 
szakpolitikáinak feltérképezése céljából, 
valamint egy biogazdasággal foglalkozó 
szakértőkből álló állandó fórumot állít fel 
a szakpolitikák, kezdeményezések és a 
biogazdasághoz kapcsolódó gazdasági 
ágazatok közötti szinergiák és összhang 
erősítésének elősegítésére uniós szinten, a 
meglévő mechanizmusokhoz kapcsolódva;

Or. pl

Módosítás 13
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli e tekintetben a Bizottság 
közelmúltbeli bejelentését, miszerint 
biogazdasági megfigyelőközpontot alakít 
ki e terület regionális, nemzeti és uniós 
szakpolitikáinak feltérképezése céljából, 
valamint azt, hogy szakértőket szólít fel, 
hogy kérvényezzék az európai 
biogazdasági fórumba való felvételüket;

2. üdvözli e tekintetben a Bizottság 
közelmúltbeli bejelentését, miszerint 
biogazdasági megfigyelőközpontot alakít 
ki e terület regionális, nemzeti és uniós 
szakpolitikáinak feltérképezése céljából, 
valamint azt, hogy szakértőket szólít fel, 
hogy kérvényezzék az európai 
biogazdasági fórumba való felvételüket;
úgy véli, hogy a biomasszának a bioalapú 
gazdaság nagy értékű szegmenseivel 
összefüggő fenntartható kereslete és 
kínálata az egyik olyan téma, amelyet 
azonnal meg kell vizsgálni;

Or. en

Módosítás 14
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy uniós szinten jobban ki 
kell alakítani a más politikai területekkel és 
programokkal – különösen a Horizont 2020 
keretprogrammal és a közös 
agrárpolitikával – való együttműködési és 
egymást kiegészítő lehetőségeket;

3. úgy véli, hogy uniós szinten jobban ki 
kell alakítani a más politikai területekkel és 
programokkal – különösen a Horizont 2020 
keretprogrammal, az ERFA-val és a közös 
agrárpolitikával – való együttműködési és 
egymást kiegészítő lehetőségeket; kéri a 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy több 
alapból származó finanszírozásra épülő 
stratégián alapuló és ilyen stratégiát 
megkövetelő integrált megközelítést a 
biogazdasággal kapcsolatban regionális, 
nemzeti és európai szinten egyaránt 
(Horizont 2020, kohéziós politika, KAP, 
energiapolitika);

Or. en
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Módosítás 15
Eija-Riitta Korhola

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy uniós szinten jobban ki
kell alakítani a más politikai területekkel 
és programokkal – különösen a Horizont 
2020 keretprogrammal és a közös 
agrárpolitikával – való együttműködési és 
egymást kiegészítő lehetőségeket;

3. úgy véli, hogy uniós szinten jobban
támogatni kell a más politikai területekkel 
és programokkal – különösen az erőforrás-
hatékonysági programmal, a Horizont 
2020 keretprogrammal és a közös 
agrárpolitikával – való együttműködési és 
egymást kiegészítő lehetőségeket;
véleménye szerint az Uniónak nemzetközi 
szinten is támogatnia kell az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású biogazdaságot, 
különösen a Rio+20 és az UNFCCC 
folyamatai keretében;

Or. en

Módosítás 16
Vittorio Prodi

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy uniós szinten jobban ki 
kell alakítani a más politikai területekkel és 
programokkal – különösen a Horizont 2020 
keretprogrammal és a közös 
agrárpolitikával – való együttműködési és 
egymást kiegészítő lehetőségeket;

3. úgy véli, hogy uniós szinten jobban ki 
kell alakítani a más politikai területekkel és 
programokkal – különösen a Horizont 2020 
keretprogrammal, a közös agrárpolitikával
az EU bioüzemanyagokra vonatkozó 
stratégiájával, a nyersanyag-stratégiával 
és a hulladékokról szóló keretirányelvvel –
való együttműködési és egymást kiegészítő 
lehetőségeket;

Or. en
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Módosítás 17
Britta Thomsen

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy uniós szinten jobban ki 
kell alakítani a más politikai területekkel és 
programokkal – különösen a Horizont 2020 
keretprogrammal és a közös 
agrárpolitikával – való együttműködési és 
egymást kiegészítő lehetőségeket;

3. úgy véli, hogy uniós szinten jobban ki 
kell alakítani a más politikai területekkel és 
programokkal – különösen a Horizont 2020 
keretprogrammal, a strukturális és
kohéziós politikával és a közös 
agrárpolitikával – való együttműködési és 
egymást kiegészítő lehetőségeket;

Or. en

Módosítás 18
Vittorio Prodi

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kiemeli a vidéki térségek és azon 
szerepük fontosságát, amelyet a 
fenntartható biogazdaság kialakításában 
betölthetnek, különösen a biomassza-
finomítókat ellátó maradékanyagok 
és/vagy a biomasszát (lépcsőzetesen) gázzá 
átalakító üzemek tekintetében; ezzel 
összefüggésben javasolja közösségi szintű 
fellépések előmozdítását a szennyezett 
talajok szennyeződésmentesítésére, hogy 
ezek hozzájáruljanak az energianövények 
termesztéséhez; emlékeztet a 
hulladékgyűjtő rendszerek 
koordinálásának fontosságára a vidéki és 
városi területeken egyaránt;

Or. en
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Módosítás 19
Vittorio Prodi

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli a kutatás és az innováció közötti 
szakadék áthidalására irányuló szándékot a 
Horizont 2020 programon belül, valamint 
az interdiszciplináris kutatást és közös 
programokat gátló korlátok csökkentésére 
irányuló szándékot, tekintettel a 
biogazdasági végtermékek – úgymint az 
energia és az ipari termékek –
sokféleségére;

4. üdvözli a kutatás és az innováció közötti 
szakadék áthidalására irányuló szándékot a 
Horizont 2020 programon belül, valamint 
az interdiszciplináris kutatást és közös 
programokat gátló korlátok csökkentésére 
irányuló szándékot, tekintettel a 
biogazdasági végtermékek – úgymint az 
energia és az ipari termékek és a 
bevezetendő kulcsfontosságú technológiák 
– sokféleségére;

Or. en

Módosítás 20
Marita Ulvskog

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a bioenergia-források
hosszabb távú sikerességéhez szükség van 
arra, hogy azok rendes piaci feltételek 
mellett mind az ár, mind a szolgáltatás 
minősége tekintetében versenyképesek 
legyenek; üdvözli az uniós bioüzemanyag-
szabályozás folyamatban lévő 
felülvizsgálatát annak érdekében, hogy 
biztosítsák a földhasználat közvetett 
megváltozásához kapcsolódó 
üvegházhatású gázok figyelembevételét a 
célértékek meghatározásakor és 
kiszámításakor;

5. úgy véli, hogy a bioenergia-források az 
ár és a minőség tekintetében mindaddig 
nem lehetnek versenyképesek, amíg a 
fosszilis tüzelőanyagokat továbbra is 
támogatják, és az energiaadók hátrányos 
helyzetbe hozzák a megújuló 
alternatívákat; üdvözli az uniós 
bioüzemanyag-szabályozás folyamatban 
lévő felülvizsgálatát annak érdekében, 
hogy biztosítsák a földhasználat közvetett 
megváltozásához kapcsolódó 
üvegházhatású gázok figyelembevételét a 
célértékek meghatározásakor és 
kiszámításakor; úgy véli, hogy amely a 
fejlettebb bioüzemanyagok piacának 
támogatása és a közvetett földhasználat 
miatti káros hatások mérséklése 
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érdekében olyan új politikára lehet 
szükség, amely többek között 
megváltoztatott ösztönzőket tartalmaz;

Or. sv

Módosítás 21
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a bioenergia-források 
hosszabb távú sikerességéhez szükség van
arra, hogy azok rendes piaci feltételek 
mellett mind az ár, mind a szolgáltatás 
minősége tekintetében versenyképesek 
legyenek; üdvözli az uniós bioüzemanyag-
szabályozás folyamatban lévő 
felülvizsgálatát annak érdekében, hogy 
biztosítsák a földhasználat közvetett 
megváltozásához kapcsolódó 
üvegházhatású gázok figyelembevételét a 
célértékek meghatározásakor és 
kiszámításakor;

5. úgy véli, hogy a bioenergia-források 
hosszabb távú sikerességéhez szükség van
ezek fenntartható használatára; emellett 
alapvető fontosságú annak biztosítása is, 
hogy a biomassza új hasznosítási módjai 
ne veszélyeztessék az élelmiszertermelést 
és az élelmezésbiztonságot – nemcsak az 
Unióban, de a fejlődő országokban sem –, 
és ne vezessenek fenntarthatatlan, 
földhasználatot átalakító és földfoglaló 
gyakorlatokhoz;

Or. en

Módosítás 22
Jolanta Emilia Hibner

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a bioenergia-források 
hosszabb távú sikerességéhez szükség van 
arra, hogy azok rendes piaci feltételek 
mellett mind az ár, mind a szolgáltatás 
minősége tekintetében versenyképesek 
legyenek; üdvözli az uniós bioüzemanyag-
szabályozás folyamatban lévő 

5. úgy véli, hogy a bioenergia-források 
hosszabb távú sikerességéhez szükség van 
arra, hogy azok rendes piaci feltételek 
mellett mind az ár, mind a szolgáltatás 
minősége tekintetében versenyképesek 
legyenek; üdvözli az uniós bioüzemanyag-
szabályozás folyamatban lévő 
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felülvizsgálatát annak érdekében, hogy 
biztosítsák a földhasználat közvetett 
megváltozásához kapcsolódó 
üvegházhatású gázok figyelembevételét a 
célértékek meghatározásakor és 
kiszámításakor;

felülvizsgálatát annak érdekében, hogy 
biztosítsák a földhasználat közvetett 
megváltozásához kapcsolódó 
üvegházhatású gázok figyelembevételét a 
célértékek meghatározásakor és 
kiszámításakor, és hogy előmozdítsák az 
olyan nyersanyagok bioüzemanyag-
előállításban való nagyobb mértékű 
hasznosítását lehetővé tévő technológiák 
fejlesztését, mint a hulladék, a 
maradékanyagok, valamint a 
lignocellulóz- és cellulóztartalmú 
anyagok;

Or. pl

Módosítás 23
Ismail Ertug

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a bioenergia-források 
hosszabb távú sikerességéhez szükség van 
arra, hogy azok rendes piaci feltételek 
mellett mind az ár, mind a szolgáltatás 
minősége tekintetében versenyképesek 
legyenek; üdvözli az uniós bioüzemanyag-
szabályozás folyamatban lévő 
felülvizsgálatát annak érdekében, hogy 
biztosítsák a földhasználat közvetett 
megváltozásához kapcsolódó 
üvegházhatású gázok figyelembevételét a 
célértékek meghatározásakor és 
kiszámításakor;

5. úgy véli, hogy a bioenergia-források 
hosszabb távú sikerességéhez szükség van 
arra, hogy azok rendes piaci feltételek 
mellett mind az ár, mind a szolgáltatás 
minősége tekintetében versenyképesek 
legyenek; üdvözli az uniós bioüzemanyag-
szabályozás folyamatban lévő 
felülvizsgálatát annak érdekében, hogy 
biztosítsák a földhasználat közvetett 
megváltozásához kapcsolódó 
üvegházhatású gázok figyelembevételét a 
célértékek meghatározásakor és 
kiszámításakor; úgy véli, hogy figyelembe 
kell venni a bioenergia-források 
élelmiszerárakra gyakorolt hatását is;

Or. de

Módosítás 24
Alejo Vidal-Quadras
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a bioenergia-források 
hosszabb távú sikerességéhez szükség van 
arra, hogy azok rendes piaci feltételek 
mellett mind az ár, mind a szolgáltatás 
minősége tekintetében versenyképesek 
legyenek; üdvözli az uniós bioüzemanyag-
szabályozás folyamatban lévő 
felülvizsgálatát annak érdekében, hogy
biztosítsák a földhasználat közvetett
megváltozásához kapcsolódó
üvegházhatású gázok figyelembevételét a 
célértékek meghatározásakor és 
kiszámításakor;

5. úgy véli, hogy a bioenergia-források 
hosszabb távú sikerességéhez szükség van 
arra, hogy azok rendes piaci feltételek 
mellett mind az ár, mind a szolgáltatás 
minősége tekintetében versenyképesek 
legyenek; üdvözli az uniós bioüzemanyag-
szabályozás folyamatban lévő 
felülvizsgálatát annak érdekében, hogy
enyhítsék a földhasználat közvetett
megváltozásának az üvegházhatású gázok
kibocsátásával összefüggő negatív 
hatásait;

Or. en

Módosítás 25
Fiona Hall

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a bioenergia-források 
hosszabb távú sikerességéhez szükség van 
arra, hogy azok rendes piaci feltételek 
mellett mind az ár, mind a szolgáltatás 
minősége tekintetében versenyképesek 
legyenek; üdvözli az uniós bioüzemanyag-
szabályozás folyamatban lévő 
felülvizsgálatát annak érdekében, hogy 
biztosítsák a földhasználat közvetett 
megváltozásához kapcsolódó 
üvegházhatású gázok figyelembevételét a
célértékek meghatározásakor és 
kiszámításakor;

5. úgy véli, hogy a bioenergia-források 
hosszabb távú sikerességéhez szükség van 
arra, hogy azok rendes piaci feltételek 
mellett mind az ár, mind a szolgáltatás 
minősége tekintetében versenyképesek 
legyenek; üdvözli az uniós bioüzemanyag-
szabályozás folyamatban lévő 
felülvizsgálatát annak érdekében, hogy 
biztosítsák a földhasználat közvetett 
megváltozásához kapcsolódó 
üvegházhatású gázok maradéktalan
figyelembevételét a célértékeknek a 
földhasználat közvetlen 
megváltoztatásával összefüggő 
takarmányspecifikus tényezők segítségével 
történő meghatározásakor és 
kiszámításakor;
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Or. en

Módosítás 26
Vittorio Prodi

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a bioenergia-források 
hosszabb távú sikerességéhez szükség van 
arra, hogy azok rendes piaci feltételek 
mellett mind az ár, mind a szolgáltatás 
minősége tekintetében versenyképesek 
legyenek; üdvözli az uniós bioüzemanyag-
szabályozás folyamatban lévő 
felülvizsgálatát annak érdekében, hogy 
biztosítsák a földhasználat közvetett 
megváltozásához kapcsolódó 
üvegházhatású gázok figyelembevételét a 
célértékek meghatározásakor és 
kiszámításakor;

5. úgy véli, hogy a bioenergia-források 
hosszabb távú sikerességéhez szükség van 
arra, hogy azok rendes piaci feltételek 
mellett mind az ár, mind a szolgáltatás 
minősége tekintetében versenyképesek 
legyenek; üdvözli az uniós bioüzemanyag-
szabályozás folyamatban lévő 
felülvizsgálatát annak érdekében, hogy 
biztosítsák a földhasználat közvetett 
megváltozásához kapcsolódó 
üvegházhatású gázok figyelembevételét a 
célértékek meghatározásakor és 
kiszámításakor, és fenntarthatósági 
mutatókat és standardokat szorgalmaz;

Or. en

Módosítás 27
Fiona Hall

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. megállapítja, hogy a tagállamok 
előzetes becslései szerint a bioenergia a 
megújuló energiaforrásokra irányuló, 
2020-ra vonatkozó uniós célkitűzés 
várhatóan több mint 50%-át fogja 
biztosítani; ezért hangsúlyozza a szilárd és 
a gáz halmazállapotú biomasszára 
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vonatkozó megbízható fenntarthatósági 
kritériumok szükségességét;
hangsúlyozza, hogy a biomassza 
fenntarthatósági kritériumaira vonatkozó 
következő bizottsági javaslatnak pontos 
szén-dioxid-elszámolást kell tartalmaznia, 
hogy valódi üvegházhatásúgáz-
megtakarítást lehessen elérni; felszólítja a 
Bizottságot, hogy mielőbb terjessze elő ezt 
a javaslatot;

Or. en

Módosítás 28
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. ezért üdvözli az uniós bioüzemanyag-
szabályozás folyamatban lévő 
felülvizsgálatát annak érdekében, hogy 
biztosítsák a földhasználat közvetett 
megváltozásához kapcsolódó 
üvegházhatású gázok figyelembevételét a 
célértékek meghatározásakor és 
kiszámításakor; emellett javasolja, hogy a 
megújuló energiaforrásokról szóló 
irányelvben a bioüzemanyagokra és a 
folyékony bio-energiahordozókra 
vonatkozó fenntarthatósági kritériumok a 
földhasználat közvetett megváltozatásával 
összefüggő tényezőket is tartalmazzák;

Or. en

Módosítás 29
Fiona Hall

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5b. hangsúlyozza az erőforrás- és 
engergiahatékonyság fontosságát és a 
bennük rejlő hatalmas lehetőségeket;
hangsúlyozza annak szükségességét, hogy 
a biogazdaság fenntarthatósága 
érdekében „kevesebből többet 
termeljünk”;

Or. en

Módosítás 30
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja az iparágat, hogy ösztönözze
a biogazdaság fejlesztését az Európai 
Unióban, következésképpen fokozottabban 
vállalkozásbarát környezet kialakítására 
szólít fel olyan intézkedések formájában, 
mint a piacra jutás meggyorsítása, a 
kutatási és innovációs szakpolitikák 
összehangolása az egyes ágazatok 
igényeivel, a kockázati finanszírozáshoz 
való hozzáférés megkönnyítése, különösen 
a kkv-k számára, valamint a vállalkozói 
szellem ösztönzése az ágazaton belül;

6. úgy véli, hogy az iparnak van szerepe a 
biogazdaság fejlesztésében; véleménye 
szerint azonban egyértelmű 
fenntarthatósági kritériumokat 
meghatározó, világos jogi keretrendszert 
kell kidolgozni uniós szinten annak 
biztosítására, hogy azon ágazatok élvezzék 
a kutatás és az innováció területén 
végrehajtott beruházások és erőfeszítések 
előnyeit, ahol bizonyítottan a 
leghatékonyabb a biomassza 
felhasználása;

Or. en

Módosítás 31
Vittorio Prodi

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja az iparágat, hogy ösztönözze 
a biogazdaság fejlesztését az Európai 
Unióban, következésképpen fokozottabban 
vállalkozásbarát környezet kialakítására 
szólít fel olyan intézkedések formájában, 
mint a piacra jutás meggyorsítása, a 
kutatási és innovációs szakpolitikák 
összehangolása az egyes ágazatok 
igényeivel, a kockázati finanszírozáshoz 
való hozzáférés megkönnyítése, különösen 
a kkv-k számára, valamint a vállalkozói
szellem ösztönzése az ágazaton belül;

6. felszólítja az ipart, hogy ösztönözze a
fenntartható biogazdaság fejlesztését az 
Európai Unióban, következésképpen 
fokozottabban vállalkozásbarát környezet 
kialakítására szólít fel olyan intézkedések 
formájában, mint a piacra jutás 
meggyorsítása, a kutatási és innovációs 
szakpolitikák összehangolása az egyes 
ágazatok igényeivel, a kockázati 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
megkönnyítése, különösen a kkv-k 
számára, valamint az ökoszisztéma 
dinamikája és az emberi jogok 
tekintetében új vállalkozói stílus
ösztönzése;

Or. en

Módosítás 32
Eija-Riitta Korhola

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja az iparágat, hogy ösztönözze 
a biogazdaság fejlesztését az Európai 
Unióban, következésképpen fokozottabban 
vállalkozásbarát környezet kialakítására 
szólít fel olyan intézkedések formájában, 
mint a piacra jutás meggyorsítása, a 
kutatási és innovációs szakpolitikák 
összehangolása az egyes ágazatok 
igényeivel, a kockázati finanszírozáshoz 
való hozzáférés megkönnyítése, különösen 
a kkv-k számára, valamint a vállalkozói 
szellem ösztönzése az ágazaton belül;

6. felszólítja az ipart, hogy ösztönözze a 
biogazdaság fejlesztését az Európai 
Unióban, következésképpen fokozottabban 
vállalkozásbarát környezet kialakítására 
szólít fel olyan intézkedések formájában, 
mint a piacra jutás meggyorsítása, a 
kutatási és innovációs szakpolitikák 
összehangolása az egyes ágazatok 
igényeivel, a kockázati finanszírozáshoz 
való hozzáférés megkönnyítése, különösen 
a meglévő és fejlődő bioalapú iparágak és 
a kkv-k számára, valamint a vállalkozói 
szellem ösztönzése az ágazaton belül;

Or. en



PE508.076v01-00 20/25 AM\931802HU.doc

HU

Módosítás 33
Holger Krahmer

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. tudatában van annak, hogy a 
biogazdaság további fejlődése az egyes 
tudományterületek vagy országok határait 
meghaladó, jelentős tudományos 
feladatokkal jár, és a kutatók és az ipari 
partnerek közötti együttműködés új 
formáit teszi szükségessé a gyakorlatba 
való átültetés felgyorsítása érdekében;

Or. de

Módosítás 34
Vittorio Prodi

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy Európa globális 
versenyképességének nemzetközi piacon 
való biztosítása érdekében elengedhetetlen 
a biogazdasághoz kapcsolódó termékek 
szellemi tulajdonjogának védelme;

Or. en

Módosítás 35
Holger Krahmer

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. rámutat arra, hogy egyes 
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tagállamokban jogbizonytalanság és 
kiterjedt szkepticizmus gátolja a kutatást 
és az új kutatási eredmények tudományos 
alkalmazását;

Or. de

Módosítás 36
Ismail Ertug

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, az államháztartás szerepet 
játszik a tőke magánszektorból történő 
bevonásában, a biotechnikai ágazaton 
belüli kereskedelem támogatása érdekében.

7. úgy véli, az államháztartás szerepet 
játszik a tőke magánszektorból történő 
bevonásában, a biotechnikai ágazaton 
belüli kereskedelem támogatása érdekében, 
mivel ez azt is jelenti, hogy a 
magánszektor nem csak egyszerűen 
kisajátítja a profitot, de nagyobb 
arányban hozzá is járul a 
finanszírozáshoz.

Or. de

Módosítás 37
Britta Thomsen

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, az államháztartás szerepet 
játszik a tőke magánszektorból történő 
bevonásában, a biotechnikai ágazaton 
belüli kereskedelem támogatása érdekében.

7. úgy véli, az államháztartás szerepet 
játszik a tőke magánszektorból történő 
bevonásában, a biotechnikai ágazaton 
belüli kereskedelem támogatása érdekében.
támogatja a Bizottságnak a köz- és a 
magánszféra közötti partnerségi 
programok létrehozására irányuló 
szándékát a bioalapú iparágak számára;

Or. en
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Módosítás 38
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. úgy véli, hogy az induló 
vállalkozásokba, a kockázati tőkébe és a 
technológiatranszfer támogatásába 
történő befektetés, valamint a kevésbé 
bonyolult szabályozás és a biogazdasággal 
kapcsolatos ismeretek kamatoztatása 
révén meg kell könnyíteni a kkv-k a 
finanszírozáshoz való hozzájutását;
javasolja egy kkv-fórum létrehozását, 
amely tanácsokkal látja el a biogazdasági 
fórumot, és gondoskodik a 
vállalkozásorientált szemléletről;
hangsúlyozza továbbá a köz- és 
magánszféra közötti partnerségek (PPP) 
fontos szerepét a biogazdaság felé történő 
elmozdulás felgyorsításában; úgy véli, 
hogy a kkv-k döntő szerepet játszanak a 
tudományos kutatás eredményeinek új 
termékek vagy technikák formájában 
történő gyakorlati átültetésében;

Or. en

Módosítás 39
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. úgy véli, hogy a biogazdasági 
stratégiának egy biomassza-rangsoron 
alapuló vezérelvet kell követnie, és a 
biomassza „lépcsőzetes hasznosítását” kell 
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támogatnia, amely elsőként a nagy értékű 
alkalmazásokra, például a biokémiai vegyi 
anyagokra és a bioanyagokra, később a 
kisebb értékű alkalmazásokra 
(bioüzemanyagokra, bioenergiára) 
irányul;

Or. en

Módosítás 40
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. úgy véli, hogy a közleményben foglalt 
a cselekvési tervből hiányoznak azok a 
gyakorlati intézkedések és eszközök, 
amelyekkel a bioalapú gazdaságra való 
átállás során kezelni lehet az esetleges 
akadályokat és kockázatokat; kiemelt 
figyelmet kell fordítani az egymást átfedő 
vagy egymásnak ellentmondó szabályokra 
és a kockázati tőke rendelkezésre állására;

Or. en

Módosítás 41
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. kéri a magas szintű előírásoknak és 
fenntarthatósági követelményeknek 
megfelelő bioalapú termékek felvételét az 
európai ökocímkézési rendszerbe, és 
tagállamokban való elterjedésének 
környezetbarát közbeszerzési vagy 
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kedvezményes adóztatási intézkedések 
révén történő ösztönzését;

Or. en

Módosítás 42
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7c. megjegyzi, hogy Európában néhány 
tagállam már folytat olyan 
tevékenységeket, amelyek támogatják a 
biogazdaság fejlesztését, és az ilyen 
stratégiákat többnyire a nemzeti 
kormányzatok dolgozzák ki; jó példa erre 
a Biobased Delta Europe (Délnyugat-
Hollandia és Flandria) közös regionális 
biogazdasági stratégiája; úgy véli, hogy 
meg kell erősítenünk a helyi és regionális 
kezdeményezéseket a biogazdasági 
stratégiáknak az intelligens specializáció 
fényében történő minden (azaz uniós, 
nemzeti, regionális és helyi) 
együttműködési szinten való végrehajtása
és az ágazatokon átnyúló tevékenységek 
koordinációja révén;

Or. en

Módosítás 43
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7c. kéri a környezetbarát tervezésről szóló 
irányelv kiterjesztését, hogy az a nem 
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energiával kapcsolatos dimenziókat, 
például az újrahasznosított tartalmat, a 
bioalapú tartalmat és az elsődleges 
erőforrások felhasználását is magában 
foglalja;

Or. en

Módosítás 44
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
7 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7d. úgy véli, hogy a bioalapú társadalom 
létrehozása szempontjából fontosak az 
alulról jövő kezdeményezések, és alapvető, 
hogy a megvalósítás mozgatórugóit a 
kereslet és a vállalkozások jelentsék, a 
kormányzatokkal együttműködésben;
megfelelő lehetőséget kell biztosítani a 
Helsinkiben, Délnyugat-Hollandiában, 
Északnyugat-Franciaországban, Észak-
Rajna–Vesztfáliában (Németország), a 
helsinki régióban (Finnország), 
Stájerországban (Ausztria) stb. 
megvalósulóhoz hasonló regionális 
kezdeményezések számára; felhívja a 
Bizottságot, hogy a tapasztalatcsere 
előmozdítása érdekében támogassa az 
ilyen hálózatokat és klasztereket;

Or. en


