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Pakeitimas 1
Vittorio Prodi

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi reikėtų priminti, kad 
bioekonomika vidaus rinkoje yra svarbus 
sektorius, suteikiantis papildomai naudos, 
susijusios su tvarumu, konkurencingumu
ir taip pat energetikos ir žaliavų 
priklausomybės nuo importo mažinimu;

A. kadangi reikėtų priminti, kad 
bioekonomika – tai sistema, apimanti 
daug sričių, kuria siekiama tvarumo, 
konkurencingumo, taip pat energetikos ir 
žaliavų priklausomybės nuo importo
mažinimo; kadangi šia sistema galiausiai 
sukuriama uždaro ciklo ir klimato kaitai 
atspari ekonomika;

Or. en

Pakeitimas 2
Marita Ulvskog

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi reikėtų priminti, kad 
bioekonomika vidaus rinkoje yra svarbus
sektorius, suteikiantis papildomai naudos, 
susijusios su tvarumu, konkurencingumu ir
taip pat energetikos ir žaliavų 
priklausomybės nuo importo mažinimu;

A. kadangi reikėtų priminti, kad 
bioekonomika yra svarbus veiksnys,
prisidedantis prie to, kad būtų laikomasi 
Europos aplinkosaugos reikalavimų 
siekiant tvarios ateities ir suteikiantis
papildomos naudos, susijusios su stipresne 
vidaus rinka, geresniu konkurencingumu,
taip pat energetikos ir žaliavų 
priklausomybės nuo importo mažinimu;

Or. sv

Pakeitimas 3
Fiona Hall
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Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi reikėtų priminti, kad 
bioekonomika vidaus rinkoje yra svarbus 
sektorius, suteikiantis papildomai naudos, 
susijusios su tvarumu, konkurencingumu ir
taip pat energetikos ir žaliavų 
priklausomybės nuo importo mažinimu;

A. kadangi reikėtų priminti, kad 
bioekonomika vidaus rinkoje yra svarbus 
sektorius, suteikiantis didelės naudos, 
susijusios su tvarumu, konkurencingumu, 
darbo vietų kūrimu, taip pat energetikos ir 
žaliavų priklausomybės nuo importo 
mažinimu;

Or. en

Pakeitimas 4
Eija-Riitta Korhola

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi reikėtų priminti, kad 
bioekonomika vidaus rinkoje yra svarbus 
sektorius, suteikiantis papildomai naudos, 
susijusios su tvarumu, konkurencingumu ir
taip pat energetikos ir žaliavų 
priklausomybės nuo importo mažinimu;

A. kadangi reikėtų priminti, kad 
bioekonomika vidaus rinkoje yra svarbus 
sektorius, suteikiantis papildomos naudos, 
susijusios su mažu anglies dioksido kiekiu,
tvarumu, konkurencingumu, taip pat 
energetikos ir žaliavų priklausomybės nuo 
importo mažinimu;

Or. en

Pakeitimas 5
Holger Krahmer

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi bioekonomikos srityje reikia 
išspręsti esamus tikslų konfliktus, 
pavyzdžiui, susijusius su biomase, kurios 
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reikia vienu metu kaip maisto, žaliavų ir 
energijos šaltinio, todėl su ja susiję 
lūkesčiai turi būti realūs;

Or. de

Pakeitimas 6
Vittorio Prodi

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi bioekonomikos srityje reikia 
ne tik vykdyti pažangiausius biologijos 
mokslinius tyrimus, bet taip pat 
pasinaudoti tradicinėmis žiniomis bei 
praktine patirtimi;

Or. en

Pakeitimas 7
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. palankiai vertina Komisijos paramą 
siekiant iš esmės pakeisti ES požiūrį į 
biologinių išteklių gamybą, naudojimą, 
apdorojimą, saugojimą, perdirbimą ir 
šalinimą; mano, kad bioekonomika 
Europoje gali prisidėti siekiant Europos 
pramonės konkurencingumo, taip pat 
padėti kurti darbo vietas bei verslo 
galimybes, ypač atsižvelgiant į kaimo ir 
pakrančių regionų plėtrą, tačiau tik jei ji 
įgyvendinama laikantis efektyvaus išteklių 
naudojimo ir tvarumo kriterijų;
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Or. en

Pakeitimas 8
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
-1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1a. pabrėžia, kad biomasė taip pat 
palaiko įvairių viešųjų gėrybių funkciją, 
kurią reikia išsaugoti norint užtikrinti, 
kad visuomenei toliau būtų teikiamos 
pagrindinės paslaugos, kurių neremia 
rinka: žemės ūkio ir miškų kraštovaizdis, 
žemės ūkio naudmenys ir miškų biologinė 
įvairovė, vandens kokybė ir 
prieinamumas, dirvožemio 
funkcionalumas, klimato stabilumus, oro 
kokybė, atsparumas potvyniams ir 
gaisrams;

Or. en

Pakeitimas 9
Eija-Riitta Korhola

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad koordinavimo trūkumas 
Sąjungoje apribojo sąveikos ir masto 
ekonomijos panaudojimą bioekonomikos 
srityje; pabrėžia, kad Sąjunga galėtų turėti 
papildomos naudos skatindama ir 
gerindama bendradarbiavimą per tinklus ir 
finansavimo programas; tačiau mano, kad
dėl to nėra būtinas principas „iš viršaus į 
apačią“, nes bioekonomika bus vystoma 
naudojant integruotą metodą, kuris 

1. mano, kad koordinavimo trūkumas 
Sąjungoje apribojo sąveikos ir masto 
ekonomijos panaudojimą bioekonomikos 
srityje; pabrėžia, kad Sąjunga galėtų turėti 
papildomos naudos skatindama ir 
gerindama bendradarbiavimą per tinklus ir 
finansavimo programas; mano, kad 
bioekonomika bus vystoma naudojant 
integruotą metodą, kuris taikomas visais 
lygiais, t. y. vietiniu, valstybių narių ir 
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taikomas visais lygiais, t. y. vietiniu, 
valstybių narių ir Sąjungos;

Sąjungos, taip pat nustatant konkrečius
tikslus, kuriais siekiama padidinti 
atsinaujinančiųjų gamtos išteklių, 
naudojamų gaminant ir vartojant prekes, 
dalį;

Or. en

Pakeitimas 10
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad koordinavimo trūkumas 
Sąjungoje apribojo sąveikos ir masto 
ekonomijos panaudojimą bioekonomikos 
srityje; pabrėžia, kad Sąjunga galėtų turėti 
papildomos naudos skatindama ir 
gerindama bendradarbiavimą per tinklus ir 
finansavimo programas; tačiau mano, kad 
dėl to nėra būtinas principas „iš viršaus į 
apačią“, nes bioekonomika bus vystoma 
naudojant integruotą metodą, kuris 
taikomas visais lygiais, t. y. vietiniu, 
valstybių narių ir Sąjungos;

1. mano, kad koordinavimo trūkumas 
Sąjungoje apribojo sąveikos panaudojimą 
bioekonomikos srityje; pabrėžia, kad 
Sąjunga galėtų turėti papildomos naudos
nustatydama aiškią politikos sistemą,
skatindama ir gerindama bendradarbiavimą 
per tinklus ir finansavimo programas;

Or. en

Pakeitimas 11
Eija-Riitta Korhola

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina Komisiją užtikrinti biomasės 
naudojimo priimtinumą ir biomasės 
prieinamumą siekiant garantuoti esamos 
biopramonės, kuri yra būsimos 
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bioekonomikos pagrindas, veikimo 
sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 12
Jolanta Emilia Hibner

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. todėl palankiai vertina tai, kad Komisija 
neseniai paskelbė įkursianti bioekonomikos 
stebėjimo centrą, kuris šioje srityje padėtų 
suplanuoti regionines, nacionalines ir ES 
politikos sritis, ir jos raginimą pateikti 
prašymus dalyvauti Europos
bioekonomikos ekspertų grupės darbe;

2. todėl palankiai vertina tai, kad Komisija 
neseniai paskelbė įkursianti bioekonomikos 
stebėjimo centrą, kuris šioje srityje padėtų 
suplanuoti regionines, nacionalines ir ES 
politikos sritis, taip pat sudarysianti 
nuolatinę bioekonomikos ekspertų grupę, 
kuri padėtų ES lygmeniu didinti politikos 
priemonių, iniciatyvų ir ekonomikos 
sektorių, susijusių su bioekonomika, 
sąveiką ir nuoseklumą ir susieti juos su 
esamais mechanizmais;

Or. pl

Pakeitimas 13
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. todėl palankiai vertina tai, kad Komisija 
neseniai paskelbė įkursianti bioekonomikos 
stebėjimo centrą, kuris šioje srityje padėtų 
suplanuoti regionines, nacionalines ir ES 
politikos sritis, ir jos raginimą pateikti 
prašymus dalyvauti Europos 
bioekonomikos ekspertų grupės darbe;

2. todėl palankiai vertina tai, kad Komisija 
neseniai paskelbė įkursianti bioekonomikos 
stebėjimo centrą, kuris šioje srityje padėtų 
suplanuoti regionines, nacionalines ir ES 
politikos sritis, ir jos raginimą pateikti 
prašymus dalyvauti Europos 
bioekonomikos ekspertų grupės darbe;
mano, kad vienas iš klausimų, kurį 
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reikėtų nedelsiant analizuoti, – tai tvari 
biomasės, susijusios su didelės vertės 
bioekonomikos sektoriais, pasiūla ir 
paklausa;

Or. en

Pakeitimas 14
Lambert van Nistelrooij

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad Sąjungos mastu reikia sukurti 
geresnę sąveiką ir papildomumą su kitomis 
politikos šakomis ir programomis, ypač su
BŽŪP ir strategija „Horizontas 2020“;

3. mano, kad Sąjungos mastu reikia sukurti 
geresnę sąveiką ir papildomumą su kitomis
politikos šakomis ir programomis, ypač su
programa „Horizontas 2020“, ERPF ir 
BŽŪP; prašo Komisijos parengti 
integruotą požiūrį į bioekonomiką, 
kuriam reikėtų finansavimo iš kelių fondų 
strategijos ir kuris būtų šia strategija 
grindžiamas regioniniu, nacionaliniu ir 
Europos lygmenimis („Horizontas 2020“, 
Sanglaudos politika, BŽŪP, energetika);

Or. en

Pakeitimas 15
Eija-Riitta Korhola

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad Sąjungos mastu reikia sukurti
geresnę sąveiką ir papildomumą su kitomis 
politikos šakomis ir programomis, ypač su
BŽŪP ir strategija „Horizontas 2020“;

3. mano, kad Sąjungos mastu reikia remti
geresnę sąveiką ir papildomumą kitomis 
politikos šakomis ir programomis, ypač
efektyvaus išteklių naudojimo politika,
BŽŪP ir programa „Horizontas 2020“;
laikosi nuomonės, kad ES taip pat turėtų 
skatinti mažo anglies dioksido kiekio 
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bioekonomiką tarptautiniu lygmeniu, 
ypač per Rio+20 ir JTBKKK procesus;

Or. en

Pakeitimas 16
Vittorio Prodi

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad Sąjungos mastu reikia sukurti 
geresnę sąveiką ir papildomumą su kitomis 
politikos šakomis ir programomis, ypač su
BŽŪP ir strategija „Horizontas 2020“;

3. mano, kad Sąjungos mastu reikia sukurti 
geresnę sąveiką ir papildomumą su kitomis 
politikos šakomis ir programomis, ypač su
programa „Horizontas 2020“, BŽŪP, ES 
biokuro strategija, žaliavų strategija ir 
pagrindų direktyva dėl atliekų;

Or. en

Pakeitimas 17
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad Sąjungos mastu reikia sukurti 
geresnę sąveiką ir papildomumą su kitomis 
politikos šakomis ir programomis, ypač su 
BŽŪP ir strategija „Horizontas 2020“;

3. mano, kad Sąjungos mastu reikia sukurti 
geresnę sąveiką ir papildomumą su kitomis 
politikos šakomis ir programomis, ypač su 
BŽŪP, programa „Horizontas 2020“ ir 
Struktūrine ir sanglaudos politika;

Or. en

Pakeitimas 18
Vittorio Prodi
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Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia kaimo vietovių svarbą ir 
vaidmenį, kurį jos gali atlikti plėtojant 
tvarią bioekonomiką, ypač atsižvelgiant į 
likučius, teikiamus pašarų biologinio 
perdirbimo įmonėms ir (arba) 
(kaskadiniams) biomasės konversijos į 
dujas įrenginiams; atsižvelgdamas į tai 
siūlo, kad būtų skatinami bendrijos 
lygmens veiksmai siekiant išvalyti užterštą 
dirvožemį, taip prisidedant prie energinių 
augalų auginimo; primena atliekų 
surinkimo sistemos koordinavimo kaimo 
ir miesto vietovėse svarbą;

Or. en

Pakeitimas 19
Vittorio Prodi

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pritaria siekiui sumažinti strategijoje 
„Horizontas 2020“ esamus mokslinių 
tyrimų ir inovacijų skirtumus ir taip pat 
sumažinti kliūtis, trukdančias įvairias sritis 
apimantiems tyrimams ir bendroms 
programoms, atsižvelgiant į įvairius 
bioekonomikos galutinius produktus, t. y. 
energetikos ir pramonės produktus;

4. pritaria siekiui sumažinti programoje 
„Horizontas 2020“ esamus mokslinių 
tyrimų ir inovacijų skirtumus ir taip pat 
sumažinti kliūtis, trukdančias įvairias sritis 
apimantiems tyrimams ir bendroms 
programoms, atsižvelgiant į įvairius 
bioekonomikos galutinius produktus, t. y. 
energetikos ir pramonės produktus, taip pat 
pagrindines taikytinas technologijas;

Or. en

Pakeitimas 20
Marita Ulvskog
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Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad, kalbant apie ilgalaikę 
perspektyvą, norint sėkmingai naudoti
bioenergijos šaltinius, būtina, kad šie
šaltiniai įprastomis rinkos sąlygomis 
galėtų konkuruoti savo kainomis ir 
kokybe; palankiai vertina šiuo metu 
vykdomą Sąjungos biodegalų teisės aktų 
persvarstymą, siekiant užtikrinti, kad 
nustatant ir numatant tikslus būtų 
atsižvelgiama į šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį, susijusį su 
netiesioginiu žemės paskirties keitimu;

5. mano, kad bioenergijos šaltiniai negali
konkuruoti savo kainomis ir kokybe tol, 
kol iškastinis kuras bus subsidijuojamas ir
dėl energijos mokesčių 
atsinaujinančiosios energijos alternatyvos 
bus nepalankioje padėtyje; palankiai 
vertina šiuo metu vykdomą Sąjungos 
biodegalų teisės aktų persvarstymą, 
siekiant užtikrinti, kad nustatant ir 
numatant tikslus būtų atsižvelgiama į 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) 
kiekį, susijusį su netiesioginiu žemės 
paskirties keitimu; mano, kad gali reikėti 
nustatyti naują politiką, į kurią, be kita 
ko, būtų įtrauktos pakeistos rinkos 
iniciatyvos, kad būtų skatinama 
pažangesnių biodegalų rinka ir 
sumažintas neigiamas poveikis, susijęs su 
netiesioginiu žemės paskirties keitimu;

Or. sv

Pakeitimas 21
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad, kalbant apie ilgalaikę 
perspektyvą, norint sėkmingai naudoti 
bioenergijos šaltinius, būtina, kad šie 
šaltiniai įprastomis rinkos sąlygomis 
galėtų konkuruoti savo kainomis ir 
kokybe; palankiai vertina šiuo metu 
vykdomą Sąjungos biodegalų teisės aktų 
persvarstymą, siekiant užtikrinti, kad 
nustatant ir numatant tikslus būtų 
atsižvelgiama į šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį, susijusį su 

5. mano, kad, kalbant apie ilgalaikę 
perspektyvą, norint sėkmingai naudoti 
bioenergijos šaltinius, jie turi būti 
naudojami tvariai; be to, taip pat svarbu
užtikrinti, kad dėl naujų biomasės 
naudojimo būdų nebūtų daroma žala 
maisto gamybai ir apsirūpinimo maistu 
saugumui ne tik Sąjungoje, bet ir 
besivystančiose šalyse, ir kad dėl to 
nebūtų vykdomas netvarus žemės 
naudojimo paskirties keitimas arba 
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netiesioginiu žemės paskirties keitimu; grobstoma žemė;

Or. en

Pakeitimas 22
Jolanta Emilia Hibner

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad, kalbant apie ilgalaikę 
perspektyvą, norint sėkmingai naudoti 
bioenergijos šaltinius, būtina, kad šie 
šaltiniai įprastomis rinkos sąlygomis galėtų 
konkuruoti savo kainomis ir kokybe;
palankiai vertina šiuo metu vykdomą 
Sąjungos biodegalų teisės aktų 
persvarstymą, siekiant užtikrinti, kad 
nustatant ir numatant tikslus būtų 
atsižvelgiama į šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį, susijusį su 
netiesioginiu žemės paskirties keitimu;

5. mano, kad, kalbant apie ilgalaikę 
perspektyvą, norint sėkmingai naudoti 
bioenergijos šaltinius, būtina, kad šie 
šaltiniai įprastomis rinkos sąlygomis galėtų 
konkuruoti savo kainomis ir kokybe;
palankiai vertina šiuo metu vykdomą 
Sąjungos biodegalų teisės aktų 
persvarstymą, siekiant užtikrinti, kad 
nustatant ir numatant tikslus būtų 
atsižvelgiama į šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį, susijusį su 
netiesioginiu žemės paskirties keitimu, ir 
skatinti plėtrą naujų technologijų, kurios 
sudarytų sąlygas geriau panaudoti 
žaliavas, pvz., atliekas, likučius, 
lignoceliuliozę ir celiuliozines medžiagas 
gaminant biodegalus;

Or. pl

Pakeitimas 23
Ismail Ertug

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad, kalbant apie ilgalaikę 
perspektyvą, norint sėkmingai naudoti 
bioenergijos šaltinius, būtina, kad šie 
šaltiniai įprastomis rinkos sąlygomis galėtų 
konkuruoti savo kainomis ir kokybe;
palankiai vertina šiuo metu vykdomą 

5. mano, kad, kalbant apie ilgalaikę 
perspektyvą, norint sėkmingai naudoti 
bioenergijos šaltinius, būtina, kad šie 
šaltiniai įprastomis rinkos sąlygomis galėtų 
konkuruoti savo kainomis ir kokybe;
palankiai vertina šiuo metu vykdomą 
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Sąjungos biodegalų teisės aktų 
persvarstymą, siekiant užtikrinti, kad 
nustatant ir numatant tikslus būtų 
atsižvelgiama į šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį, susijusį su 
netiesioginiu žemės paskirties keitimu;

Sąjungos biodegalų teisės aktų 
persvarstymą, siekiant užtikrinti, kad 
nustatant ir numatant tikslus būtų 
atsižvelgiama į šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį, susijusį su 
netiesioginiu žemės paskirties keitimu;
mano, kad taip pat reikėtų atsižvelgti į 
bioenergijos šaltinių poveikį maisto 
kainoms;

Or. de

Pakeitimas 24
Alejo Vidal-Quadras

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad, kalbant apie ilgalaikę 
perspektyvą, norint sėkmingai naudoti 
bioenergijos šaltinius, būtina, kad šie 
šaltiniai įprastomis rinkos sąlygomis galėtų 
konkuruoti savo kainomis ir kokybe;
palankiai vertina šiuo metu vykdomą 
Sąjungos biodegalų teisės aktų 
persvarstymą, siekiant užtikrinti, kad 
nustatant ir numatant tikslus būtų 
atsižvelgiama į šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį, susijusį su 
netiesioginiu žemės paskirties keitimu;

5. mano, kad, kalbant apie ilgalaikę 
perspektyvą, norint sėkmingai naudoti 
bioenergijos šaltinius, būtina, kad šie 
šaltiniai įprastomis rinkos sąlygomis galėtų 
konkuruoti savo kainomis ir kokybe;
palankiai vertina šiuo metu vykdomą 
Sąjungos biodegalų teisės aktų 
persvarstymą, siekiant sušvelninti 
neigiamą netiesioginio žemės paskirties 
keitimo poveikį atsižvelgiant į šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį;

Or. en

Pakeitimas 25
Fiona Hall

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad, kalbant apie ilgalaikę 
perspektyvą, norint sėkmingai naudoti 

5. mano, kad, kalbant apie ilgalaikę 
perspektyvą, norint sėkmingai naudoti 
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bioenergijos šaltinius, būtina, kad šie 
šaltiniai įprastomis rinkos sąlygomis galėtų 
konkuruoti savo kainomis ir kokybe;
palankiai vertina šiuo metu vykdomą 
Sąjungos biodegalų teisės aktų 
persvarstymą, siekiant užtikrinti, kad 
nustatant ir numatant tikslus būtų 
atsižvelgiama į šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį, susijusį su 
netiesioginiu žemės paskirties keitimu;

bioenergijos šaltinius, būtina, kad šie 
šaltiniai įprastomis rinkos sąlygomis galėtų 
konkuruoti savo kainomis ir kokybe;
palankiai vertina šiuo metu vykdomą 
Sąjungos biodegalų teisės aktų 
persvarstymą, siekiant užtikrinti, kad 
nustatant ir numatant tikslus, taikant su 
žaliavomis susijusius netiesioginio žemės 
paskirties keitimo veiksnius, būtų
visapusiškai atsižvelgiama į šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį, 
susijusį su netiesioginiu žemės paskirties 
keitimu;

Or. en

Pakeitimas 26
Vittorio Prodi

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad, kalbant apie ilgalaikę 
perspektyvą, norint sėkmingai naudoti 
bioenergijos šaltinius, būtina, kad šie 
šaltiniai įprastomis rinkos sąlygomis galėtų 
konkuruoti savo kainomis ir kokybe;
palankiai vertina šiuo metu vykdomą 
Sąjungos biodegalų teisės aktų 
persvarstymą, siekiant užtikrinti, kad 
nustatant ir numatant tikslus būtų 
atsižvelgiama į šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį, susijusį su 
netiesioginiu žemės paskirties keitimu;

5. mano, kad, kalbant apie ilgalaikę 
perspektyvą, norint sėkmingai naudoti 
bioenergijos šaltinius, būtina, kad šie 
šaltiniai įprastomis rinkos sąlygomis galėtų 
konkuruoti savo kainomis ir kokybe;
palankiai vertina šiuo metu vykdomą 
Sąjungos biodegalų teisės aktų 
persvarstymą, siekiant užtikrinti, kad 
nustatant ir numatant tikslus būtų 
atsižvelgiama į šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį, susijusį su 
netiesioginiu žemės paskirties keitimu, ir 
ragina nustatyti tvarumo rodiklius ir 
standartus;

Or. en
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Pakeitimas 27
Fiona Hall

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pažymi, kad remiantis valstybių narių 
prognozėmis tikimasi, jog bioenergija 
sudarys 50 proc. 2020 m. ES 
atsinaujinančiosios energijos tikslo; todėl 
pabrėžia, kad reikia nustatyti griežtus 
tvarumo kriterijus kietajai ir dujinei 
biomasei; pabrėžia, kad į būsimą 
Komisijos pasiūlymą dėl biomasės 
tvarumo kriterijų turi būti įtrauktas 
tikslus anglies dioksido kiekio 
apskaičiavimo būdas siekiant užtikrinti, 
kad būtų iš tikrųjų sumažintas išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis; 
todėl ragina Komisija nedelsiant pateikti 
šį pasiūlymą;

Or. en

Pakeitimas 28
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. todėl palankiai vertina šiuo metu 
vykdomą Sąjungos biodegalų teisės aktų 
persvarstymą, siekiant užtikrinti, kad 
nustatant ir apskaičiuojant tikslus būtų 
atsižvelgiama į šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį, susijusį su 
netiesioginiu žemės paskirties keitimu; be 
to, siūlo įtraukti netiesioginio žemės 
paskirties keitimo veiksnius į 
Atsinaujinančiosios energijos direktyvoje 
nustatytus biodegalų ir skystųjų 
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bioproduktų tvarumo kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 29
Fiona Hall

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pabrėžia išteklių naudojimo ir 
energijos vartojimo efektyvumo svarbą ir 
didelį potencialą; pabrėžia, kad reikia 
siekti pagaminti „daugiau iš mažiau“, kad 
bioekonomika ir toliau būtų tvari;

Or. en

Pakeitimas 30
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina pramonę Sąjungoje skatinti
bioekonomikos vystymąsi ir todėl skatina 
sudaryti verslui palankias sąlygas, taikant 
tokias priemones, kurios padėtų 
pagreitinti patekimą į rinką, suderintų 
mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos 
sritis su konkrečių sektorių poreikiais, 
pagerintų prieigą prie rizikos kapitalo, 
ypač MVĮ, ir skatintų verslumą šiame 
sektoriuje;

6. mano, kad, siekiant bioekonomikos
vystymosi, pramonė turi atlikti tam tikrą 
vaidmenį; tačiau laikosi nuomonės, kad 
Sąjungos lygmeniu reikia parengti aiškią 
reguliavimo sistemą ir nustatyti aiškius 
tvarumo kriterijus siekiant užtikrinti, jog 
investicijos į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas ir šioje srityje dedamos 
pastangos būtų naudingos tiems 
sektoriams, kuriuose, kaip įrodyta, 
biomasės naudojimas būtų 
veiksmingesnis;

Or. en
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Pakeitimas 31
Vittorio Prodi

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina pramonę Sąjungoje skatinti 
bioekonomikos vystymąsi ir todėl skatina 
sudaryti verslui palankias sąlygas, taikant 
tokias priemones, kurios padėtų pagreitinti 
patekimą į rinką, suderintų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų politikos sritis su 
konkrečių sektorių poreikiais, pagerintų 
prieigą prie rizikos kapitalo, ypač MVĮ, ir 
skatintų verslumą šiame sektoriuje;

6. ragina pramonę Sąjungoje skatinti
tvarios bioekonomikos vystymąsi ir todėl 
skatina sudaryti verslui palankias sąlygas, 
taikant tokias priemones, kurios padėtų 
pagreitinti patekimą į rinką, suderintų 
mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos 
sritis su konkrečių sektorių poreikiais, 
pagerintų prieigą prie rizikos kapitalo, ypač 
MVĮ, ir skatintų naują verslumo būdą 
atsižvelgiant į ekosistemos dinamiką ir 
žmogaus teises;

Or. en

Pakeitimas 32
Eija-Riitta Korhola

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina pramonę Sąjungoje skatinti 
bioekonomikos vystymąsi ir todėl skatina 
sudaryti verslui palankias sąlygas, taikant 
tokias priemones, kurios padėtų pagreitinti 
patekimą į rinką, suderintų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų politikos sritis su 
konkrečių sektorių poreikiais, pagerintų 
prieigą prie rizikos kapitalo, ypač MVĮ, ir 
skatintų verslumą šiame sektoriuje;

6. ragina pramonę Sąjungoje skatinti 
bioekonomikos vystymąsi ir todėl skatina 
sudaryti verslui palankias sąlygas, taikant 
tokias priemones, kurios padėtų pagreitinti 
patekimą į rinką, suderintų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų politikos sritis su 
konkrečių sektorių poreikiais, pagerintų 
prieigą prie rizikos kapitalo, ypač
veikiančioms ir besikuriančioms 
biologinės pramonės įmonėms ir MVĮ, ir 
skatintų verslumą šiame sektoriuje;

Or. en
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Pakeitimas 33
Holger Krahmer

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. supranta, kad toliau plėtojant 
bioekonomiką reikės spręsti svarbius 
mokslinius uždavinius, kurie neapsiriboja 
konkrečia moksline sritimi ar šalimi ir 
kurie pareikalaus naujų mokslininkų ir 
pramonės partnerių bendradarbiavimo 
formų, kad teorija būtų kuo greičiau 
pritaikyta praktikoje; 

Or. de

Pakeitimas 34
Vittorio Prodi

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. mano, kad itin svarbu apsaugoti 
produktų ir procesų, susijusių su 
bioekonomika, intelektinę nuosavybę, 
jeigu Europa nori užtikrinti savo 
pasaulinį konkurencingumą tarptautinėje 
rinkoje; 

Or. en

Pakeitimas 35
Holger Krahmer

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. atkreipia dėmesį į tai, kad kai kuriose 
valstybėse narėse dėl teisinio 
neapibrėžtumo ir plačiai paplitusio 
skepticizmo sudaroma kliūčių 
moksliniams tyrimams ir naujų tyrimų 
rezultatų moksliniam pritaikymui;

Or. de

Pakeitimas 36
Ismail Ertug

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad valstybės finansavimas galėtų 
būti svarbus veiksnys pritraukiant ir 
privataus sektoriaus kapitalą, kuris galėtų 
prisidėti prie komercializacijos 
biotechnologijų sektoriuje.

7. mano, kad valstybės finansavimas galėtų 
būti svarbus veiksnys pritraukiant ir 
privataus sektoriaus kapitalą, kuris galėtų 
prisidėti prie komercializacijos 
biotechnologijų sektoriuje, atsižvelgiant į 
tai, jog tai reiškia, kad privatusis sektorius 
turėtų suteikti didesnę finansavimo dalį, o 
ne vien tik siekti gauti pelno;

Or. de

Pakeitimas 37
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad valstybės finansavimas galėtų 
būti svarbus veiksnys pritraukiant ir 
privataus sektoriaus kapitalą, kuris galėtų 
prisidėti prie komercializacijos 
biotechnologijų sektoriuje.

7. mano, kad valstybės finansavimas galėtų 
būti svarbus veiksnys pritraukiant ir 
privataus sektoriaus kapitalą, kuris galėtų 
prisidėti prie komercializacijos 
biotechnologijų sektoriuje; remia 
Komisijos ketinimą sukurti 
bioekonomikos įmonių viešojo ir 
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privačiojo sektorių partnerystę;

Or. en

Pakeitimas 38
Lambert van Nistelrooij

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. mano, kad būtina sudaryti 
palankesnes sąlygas MVĮ gauti 
finansavimą pasitelkiant investicijas į 
naujai įsteigtas įmones, rizikos kapitalą ir 
remiant technologijų perdavimą, taip pat 
nustatant paprastesnes taisykles ir žinių 
vertinimą bioekonomikos srityje; siūlo, 
kad būtų įsteigta MVĮ darbo grupė, kuri 
konsultuotų Bioekonomikos ekspertų 
grupę ir užtikrintų, jog būtų laikomasi į 
verslą orientuoto požiūrio; be to, pabrėžia 
svarbų viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės vaidmenį siekiant skatinti 
perėjimą prie bioekonomikos; mano, kad 
MVĮ atlieka itin svarbų vaidmenį 
perkeliant mokslinių tyrimų rezultatus į 
taikomąsias programas ir pateikiant juos į 
rinką kaip naujus produktus ar 
technologijas;

Or. en

Pakeitimas 39
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. mano, kad Bioekonomikos strategijoje 
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turėtų būti patvirtintas pagrindinis 
biomasės hierarchijos principas ir turėtų 
būti remiamas pakopinis biomasės 
naudojimas: pirmiausiai, biomasė turėtų 
būti naudojama didelės vertės 
produktams, pvz., biocheminėms ir 
biologinėms medžiagoms, gaminti, paskui 
– žemesnės vertės produktams 
(biodegalams ir bioenergijai) gaminti;

Or. en

Pakeitimas 40
Lambert van Nistelrooij

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. mano, kad komunikate nustatytas 
veiksmų planas stokoja praktinių 
priemonių ir instrumentų, kuriais galėtų 
būti šalinamos galimos kliūtys arba rizika 
perėjimo prie bioekonomikos laikotarpiu; 
ypatingą dėmesį reikėtų skirti 
sutampančioms arba viena kitai 
prieštaraujančioms taisyklėms ir 
galimybei pasinaudoti rizikos kapitalu;

Or. en

Pakeitimas 41
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. ragina į ES ekologinio ženklinimo 
sistemą įtraukti aukščiausius standartus ir 
tvarumo reikalavimus atitinkančius 
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biologinius produktus ir skatinti jų 
naudojimą valstybėse narėse pasitelkiant 
žaliuosius viešuosius pirkimus arba 
sumažintų mokesčių priemones;

Or. en

Pakeitimas 42
Lambert van Nistelrooij

Nuomonės projektas
7 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7c. pažymi, kad Europoje nedaug 
valstybių narių ėmėsi veiksmų, kuriais 
siekiama plėtoti bioekonomiką, ir kad 
strategijas šioje srityje visų pirma parengė 
nacionalinės vyriausybės; geras tokių 
veiksmų pavyzdys – tarpvalstybinė 
regioninė bioekonomikos strategija 
„Biobased Delta Europe“ (Nyderlandų 
pietvakarių regionas ir Flandrija); mano, 
kad reikia stiprinti vietos ir regionines 
iniciatyvas įgyvendinant bioekonomikos 
strategijas, atsižvelgiant į pažangiosios 
specializacijos strategijas, visais 
bendradarbiavimo lygmenimis (ES, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos) ir 
koordinuoti įvairių sektorių veiklą;

Or. en

Pakeitimas 43
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7c. ragina išplėsti Ekologinio 
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projektavimo direktyvą, kad ji aprėptų su 
energija nesusijusius aspektus, pvz., 
antrinio perdirbimo turinį, biologinių 
produktų turinį ir pirminių išteklių 
naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 44
Lambert van Nistelrooij

Nuomonės projektas
7 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7d. mano, kad iniciatyvos „iš apačios į 
viršų“ yra svarbios siekiant sukurti 
biotechnologijų visuomenę ir kad itin 
svarbu laikytis į verslą ir į paklausą 
orientuoto požiūrio, kartu su į valdžios 
institucijas orientuotu požiūriu; 
atitinkamos galimybės turėtų būti 
sudarytos regioninėms iniciatyvoms, pvz., 
Helsinkyje, Nyderlandų pietvakarių 
regione, Prancūzijos šiaurės vakarų 
regione, Šiaurės Reino-Vestfalijos regione 
(Vokietija), Helsinkio regione (Suomija), 
Štirijoje (Austrija), t. t., įgyvendinti; 
ragina Komisiją remti tokius tinklus ir 
branduolius siekiant skatinti keitimąsi 
patirtimi; 

Or. en


