
AM\931802LV.doc PE508.076v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

2012/2295(INI)

27.3.2013

GROZĪJUMI Nr.
1 - 44

Atzinuma projekts
Giles Chichester
(PE506.024v01-00)

par inovācijām ilgtspējīgai izaugsmei — Eiropas bioekonomika
(COM(2012)0060 – 2012/2295(INI))



PE508.076v01-00 2/24 AM\931802LV.doc

LV

AM_Com_NonLegOpinion



AM\931802LV.doc 3/24 PE508.076v01-00

LV

Grozījums Nr. 1
Vittorio Prodi

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā ir jāatceras, ka bioekonomika ir
svarīga iekšējā tirgus nozare, kas piedāvā 
papildu izdevīgumu attiecībā uz 
ilgtspējību, konkurētspēju un atkarības no 
importa mazināšanu gan enerģijas, gan 
izejvielu ziņā,

A. tā kā ir jāatceras, ka bioekonomika 
ietver daudzas jomas un ir vērsta uz 
ilgtspējību, konkurētspēju un atkarības no 
importa mazināšanu gan enerģijas, gan 
izejvielu ziņā, rezultātā izveidojot 
noslēgtas sistēmas ekonomiku, kas ir 
pielāgojama klimata izmaiņām,

Or. en

Grozījums Nr. 2
Marita Ulvskog

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā ir jāatceras, ka bioekonomika ir 
svarīga iekšējā tirgus nozare, kas piedāvā 
papildu izdevīgumu attiecībā uz 
ilgtspējību, konkurētspēju un atkarības no 
importa mazināšanu gan enerģijas, gan 
izejvielu ziņā,

A. tā kā ir jāatceras, ka bioekonomika ir 
svarīgs faktors, kas palīdz izpildīt Eiropas 
prasības vides jomā ilgtspējīgas nākotnes 
nodrošināšanai, un piedāvā papildu 
izdevīgumu attiecībā uz spēcīgāku iekšējo 
tirgu, lielāku konkurētspēju un atkarības 
no importa mazināšanu gan enerģijas, gan 
izejvielu ziņā,

Or. sv
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Grozījums Nr. 3
Fiona Hall

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā ir jāatceras, ka bioekonomika ir 
svarīga iekšējā tirgus nozare, kas piedāvā 
papildu izdevīgumu attiecībā uz 
ilgtspējību, konkurētspēju un atkarības no 
importa mazināšanu gan enerģijas, gan 
izejvielu ziņā,

A. tā kā ir jāatceras, ka bioekonomika ir 
svarīga iekšējā tirgus nozare, kas piedāvā 
ievērojamu izdevīgumu attiecībā uz 
ilgtspējību, konkurētspēju, darbavietu 
radīšanu un atkarības no importa 
mazināšanu gan enerģijas, gan izejvielu 
ziņā,

Or. en

Grozījums Nr. 4
Eija-Riitta Korhola

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā ir jāatceras, ka bioekonomika ir 
svarīga iekšējā tirgus nozare, kas piedāvā 
papildu izdevīgumu attiecībā uz 
ilgtspējību, konkurētspēju un atkarības no 
importa mazināšanu gan enerģijas, gan 
izejvielu ziņā,

A. tā kā ir jāatceras, ka bioekonomika ir 
svarīga iekšējā tirgus nozare, kas piedāvā 
papildu izdevīgumu attiecībā uz zemu 
oglekļa emisiju līmeni, ilgtspējību, 
konkurētspēju un atkarības no importa 
mazināšanu gan enerģijas, gan izejvielu 
ziņā,

Or. en

Grozījums Nr. 5
Holger Krahmer

Atzinuma projekts
Aa apsvērums (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

Aa. tā kā bioekonomika un pastāvošie 
pretrunīgie mērķi, piemēram, 
pieprasījums pēc biomasas, ir jāaplūko 
saistībā ar pārtikas, izejvielu vai enerģijas 
piegādātājiem, un tādējādi plāniem 
attiecībā uz bioekenomiku jābūt 
reālistiskiem;

Or. de

Grozījums Nr. 6
Vittorio Prodi

Atzinuma projekts
Aa apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Aa. tā kā bioekonomikas attīstībā var 
izmantot ne tikai inovatīvus bioloģiskos 
pētījumus, bet arī tradicionālās zināšanas 
un zinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
-1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. atzinīgi vērtē Komisijas atbalstu tam, 
lai būtiski tiktu izmainīta ES pieeja
attiecībā uz bioloģisko resursu ražošanu, 
patēriņu, apstrādi, uzglabāšanu, pārstrādi 
un iznīcināšanu; uzskata, ka 
bioekonomika Eiropā var palielināt 
Eiropas rūpniecības konkurētspēju un 
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nodrošināt darbavietas un 
uzņēmējdarbības iespējas — jo īpaši 
lauku un piekrastes teritorijās; tomēr tas 
ir iespējams tikai tad, ja tiek ievēroti 
resursu izmantošanas efektivitātes un 
ilgtspējas parametri;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
-1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1.a uzsver, ka ar biomasu tiek 
nodrošinātas arī daudzas sabiedrisko 
labumu funkcijas, kas ir jāsaglabā, lai 
varētu turpināt sabiedrībai nodrošināt 
pamatpakalpojumus, ko tirgus 
nekompensē: lauku un mežu ainavas, 
lauksaimniecības zemes un mežu 
bioloģisko daudzveidību, ūdens kvalitāti 
un pieejamību, augsnes funkcionalitāti, 
klimata stabilitāti, gaisa kvalitāti, 
noturību pret plūdiem un ugunsgrēku;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Eija-Riitta Korhola

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka koordinācijas trūkums ir 
ierobežojis sinerģijas un apjomradītu 
ietaupījumu izmantošanu attiecībā uz 
bioekonomiku Savienībā; uzsver, ka 

1. uzskata, ka koordinācijas trūkums ir 
ierobežojis sinerģijas un apjomradītu 
ietaupījumu izmantošanu attiecībā uz 
bioekonomiku Savienībā; uzsver, ka 
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Savienība var sniegt pievienoto vērtību, 
veicinot un sekmējot sadarbību starp 
tīkliem un finansēšanas programmām; 
tomēr uzskata, ka tas nerada 
nepieciešamību pēc lejupējas pieejas, jo
bioekonomikas attīstībai ir nepieciešama 
integrēta pieeja visos līmeņos: vietējā, 
dalībvalstu un Savienības līmenī;

Savienība var sniegt pievienoto vērtību, 
veicinot un sekmējot sadarbību starp 
tīkliem un finansēšanas programmām; 
uzskata, ka līdz ar konkrētiem mērķiem, 
kas paredz palielināt to atjaunojamo 
dabas resursu daļu, kas tiek izmantota 
preču ražošanā un patēriņā, 
bioekonomika attīstīsies, izmantojot 
integrētu pieeju visos līmeņos: vietējā, 
dalībvalstu un Savienības līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka koordinācijas trūkums ir 
ierobežojis sinerģijas un apjomradītu 
ietaupījumu izmantošanu attiecībā uz 
bioekonomiku Savienībā; uzsver, ka 
Savienība var sniegt pievienoto vērtību, 
veicinot un sekmējot sadarbību starp 
tīkliem un finansēšanas programmām; 
tomēr uzskata, ka tas nerada 
nepieciešamību pēc lejupējas pieejas, jo 
bioekonomikas attīstībai ir nepieciešama 
integrēta pieeja visos līmeņos: vietējā, 
dalībvalstu un Savienības līmenī;

1. uzskata, ka koordinācijas trūkums ir 
ierobežojis sinerģijas izmantošanu attiecībā 
uz bioekonomiku Savienībā; uzsver, ka 
Savienība var sniegt pievienoto vērtību, 
nodrošinot skaidru politikas stratēģiju un 
veicinot un sekmējot sadarbību starp 
tīkliem un finansēšanas programmām;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Eija-Riitta Korhola

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

1.a aicina Komisiju nodrošināt biomasas 
izmantošanas pieņemamību un biomasas 
pieejamību, lai stabilizētu darbības 
apstākļus esošajām bionozarēm, kas ir 
nākotnes bioekonomikas pamats;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Jolanta Emilia Hibner

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. šajā sakarā atzinīgi vērtē Komisijas 
neseno paziņojumu par bioekonomikas 
novērošanas centra izveidošanu, lai šajā 
jomā izstrādātu reģionālus, valsts un ES 
līmeņa politikas virzienus, kā arī Komisijas 
aicinājumu ekspertiem pieteikties dalībai 
Eiropas Bioekonomikas darba grupā;

2. šajā sakarā atzinīgi vērtē Komisijas 
neseno paziņojumu par bioekonomikas 
jautājumu novērošanas centra izveidošanu, 
lai šajā jomā izstrādātu reģionālus, valsts 
un ES līmeņa politikas virzienus, kā arī 
patstāvīgas ekspertu darba grupas izveidi 
bioekonomikas jautājumos, kurai jāpalīdz 
stiprināt sinerģiju un saskanību starp 
rīcībpolitiku, ierosmēm un ekonomikas 
sektoriem saistībā ar bioekonomiku ES 
līmenī, veidojot saiknes ar pastāvošajiem 
mehānismiem;

Or. pl

Grozījums Nr. 13
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. šajā sakarā atzinīgi vērtē Komisijas 2. šajā sakarā atzinīgi vērtē Komisijas 
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neseno paziņojumu par bioekonomikas 
novērošanas centra izveidošanu, lai šajā 
jomā izstrādātu reģionālus, valsts un ES 
līmeņa politikas virzienus, kā arī Komisijas 
aicinājumu ekspertiem pieteikties dalībai 
Eiropas Bioekonomikas darba grupā;

neseno paziņojumu par bioekonomikas 
novērošanas centra izveidošanu, lai šajā 
jomā izstrādātu reģionālus, valsts un ES 
līmeņa politikas virzienus, kā arī Komisijas 
aicinājumu ekspertiem pieteikties dalībai 
Eiropas Bioekonomikas darba grupā;
uzskata, ka viens no jautājumiem, kas 
nekavējoties jāizpēta, ir ilgtspējīgs tādas 
biomasas piedāvājums un pieprasījums, 
kas ir saistīta ar augstvērtīgiem 
bioekonomikas tirgiem;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Lambert van Nistelrooij

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka Savienības līmenī ir 
jāizveido lielāka sinerģija un 
papildināmība ar citām politikas jomām un 
programmām, jo īpaši ar programmu 
„Apvārsnis 2020” un KLP;

3. uzskata, ka Savienības līmenī ir 
jāizveido lielāka sinerģija un 
papildināmība ar citām politikas jomām un 
programmām, jo īpaši ar programmu 
„Apvārsnis 2020”, ERAF un KLP; aicina 
Komisiju attīstīt integrētu pieeju 
bioekonomikai, pamatojoties uz stratēģiju, 
kas reģionālā, valstu un Eiropas līmenī 
aptver vairākus fondus 
(„Apvārsnis 2020”, kohēzijas politika, 
KLP, enerģētikas politika);

Or. en

Grozījums Nr. 15
Eija-Riitta Korhola

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka Savienības līmenī ir 
jāizveido lielāka sinerģija un papildināmība 
ar citām politikas jomām un programmām, 
jo īpaši ar programmu „Apvārsnis 2020” 
un KLP;

3. uzskata, ka Savienības līmenī lielāka 
sinerģija un papildināmība ir jāatbalsta ar 
citām politikas jomām un programmām, jo 
īpaši ar programmu „Apvārsnis 2020”, 
resursu izmantošanas efektivitāti un KLP;
uzskata, ka ES starptautiskā līmenī ir arī 
jāveicina bioekonomika ar zemu oglekļa 
emisiju līmeni, jo īpaši saistībā ar 
konferences „Rio+20” un UNFCCC 
pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Vittorio Prodi

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka Savienības līmenī ir 
jāizveido lielāka sinerģija un 
papildināmība ar citām politikas jomām un 
programmām, jo īpaši ar programmu 
„Apvārsnis 2020” un KLP;

3. uzskata, ka Savienības līmenī ir 
jāizveido lielāka sinerģija un 
papildināmība ar citām politikas jomām un 
programmām, jo īpaši ar programmu 
„Apvārsnis 2020”, KLP, ES stratēģiju 
biodegvielu jomā, ES stratēģiju izejvielu 
jomā un Atkritumu pamatdirektīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka Savienības līmenī ir 
jāizveido lielāka sinerģija un 

3. uzskata, ka Savienības līmenī ir 
jāizveido lielāka sinerģija un 
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papildināmība ar citām politikas jomām un 
programmām, jo īpaši ar programmu 
„Apvārsnis 2020” un KLP;

papildināmība ar citām politikas jomām un 
programmām, jo īpaši ar programmu 
„Apvārsnis 2020”, strukturālo un
kohēzijas politiku un KLP;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Vittorio Prodi

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver lauku rajonu nozīmi un to 
iespējamo lomu ilgtspējīgas 
bioekonomikas attīstībā, jo īpaši attiecībā 
uz atliekām, kas nonāk bioloģiskās 
pārstrādes rūpnīcās, un/vai (pēc kaskādes 
principa) rūpnīcās, kurās biomasu 
pārveido par gāzi; šajā saistībā iesaka 
īstenot Kopienas līmeņa pasākumus 
piesārņotās augsnes attīrīšanai, tādējādi 
veicinot enerģētisko kultūraugu 
audzēšanu; atgādina atkritumu 
savākšanas sistēmas koordinēšanas 
nozīmi gan lauku rajonos, gan pilsētās;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Vittorio Prodi

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē nodomu programmas 
„Apvārsnis 2020” ietvaros aizpildīt plaisu 
starp pētniecību un inovāciju, kā arī 
mazināt šķēršļus starpnozaru pētījumu un 
kopīgu programmu jomā, ņemot vērā 

4. atzinīgi vērtē nodomu programmas 
„Apvārsnis 2020” ietvaros aizpildīt plaisu 
starp pētniecību un inovāciju, kā arī 
mazināt šķēršļus starpnozaru pētījumu un 
kopīgu programmu jomā, ņemot vērā 
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bioekonomikas galaproduktu plašo klāstu, 
t. i. energoproduktus un rūpniecības 
ražojumus;

bioekonomikas galaproduktu plašo klāstu, 
t. i., energoproduktus un rūpniecības 
ražojumus, kā arī galvenās izmantojamās 
tehnoloģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Marita Ulvskog

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata — lai bioenerģijas avotu 
izmantošana būtu veiksmīga ilgtermiņā, 
tiem jābūt konkurētspējīgiem gan cenas, 
gan kvalitātes ziņā normālos tirgus 
apstākļos; atzinīgi vērtē Savienības 
biodegvielas tiesību aktu uzsākto 
pārskatīšanu, kas tiek veikta, lai 
nodrošinātu, ka, nosakot un aprēķinot 
mērķus, tiktu ņemtas vērā siltumnīcefekta 
gāzu emisijas, kas ir saistītas ar zemes 
izmantojuma netiešām izmaiņām;

5. uzskata, ka bioenerģijas avoti cenas un 
kvalitātes ziņā nevarēs būt konkurētspējīgi 
tik ilgi, kamēr vien tiks maksātas fosilā 
kurināmā subsīdijas un 
energoproduktiem tiks piemēroti nodokļi, 
kas alternatīvu atjaunojamo resursu 
izmantošanu nostādīs neizdevīgākā 
pozīcijā; atzinīgi vērtē Savienības 
biodegvielas tiesību aktu uzsākto 
pārskatīšanu, kas tiek veikta, lai 
nodrošinātu, ka, nosakot un aprēķinot 
mērķus, tiktu ņemtas vērā siltumnīcefekta 
gāzu emisijas, kas ir saistītas ar zemes 
izmantojuma netiešām izmaiņām; uzskata, 
ka, iespējams, ir nepieciešama jauna 
politika, kurā cita starpā ir ietverti 
izmainīti tirgus stimuli, lai varētu sekmēt 
progresīvāku biodegvielu tirgu un 
mazināt negatīvās sekas, kas rodas 
saistībā ar netiešu zemes izmantojumu;

Or. sv

Grozījums Nr. 21
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata — lai bioenerģijas avotu 
izmantošana būtu veiksmīga ilgtermiņā, 
tiem jābūt konkurētspējīgiem gan cenas, 
gan kvalitātes ziņā normālos tirgus 
apstākļos; atzinīgi vērtē Savienības 
biodegvielas tiesību aktu uzsākto 
pārskatīšanu, kas tiek veikta, lai 
nodrošinātu, ka, nosakot un aprēķinot 
mērķus, tiktu ņemtas vērā siltumnīcefekta 
gāzu emisijas, kas ir saistītas ar zemes
izmantojuma netiešām izmaiņām;

5. uzskata — lai bioenerģijas avotu 
izmantošana būtu veiksmīga ilgtermiņā, tie 
ir jāizmanto ilgtspējīgi; turklāt ir svarīgi 
arī nodrošināt, lai jauni biomasas 
izmantošanas veidi nepakļautu riskam 
pārtikas rūpniecību un nodrošinātību ar 
pārtiku ne tikai Savienībā, bet arī 
jaunattīstības valstīs, un nenovestu pie 
pārejas uz neilgtspējīgu zemes
izmantojuma veidu vai lielu zemes platību 
uzpirkšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Jolanta Emilia Hibner

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata — lai bioenerģijas avotu 
izmantošana būtu veiksmīga ilgtermiņā, 
tiem jābūt konkurētspējīgiem gan cenas, 
gan kvalitātes ziņā normālos tirgus 
apstākļos; atzinīgi vērtē Savienības 
biodegvielas tiesību aktu uzsākto 
pārskatīšanu, kas tiek veikta, lai 
nodrošinātu, ka, nosakot un aprēķinot 
mērķus, tiktu ņemtas vērā siltumnīcefekta 
gāzu emisijas, kas ir saistītas ar zemes 
izmantojuma netiešām izmaiņām;

5. uzskata — lai bioenerģijas avotu 
izmantošana būtu veiksmīga ilgtermiņā, 
tiem jābūt konkurētspējīgiem gan cenas, 
gan kvalitātes ziņā normālos tirgus 
apstākļos; atzinīgi vērtē Savienības 
biodegvielas tiesību aktu uzsākto 
pārskatīšanu, kas tiek veikta, lai 
nodrošinātu, ka, nosakot un aprēķinot 
mērķus, tiktu ņemtas vērā siltumnīcefekta 
gāzu emisijas, kas ir saistītas ar zemes 
izmantojuma netiešām izmaiņām, kā arī 
atzinīgi vērtē jaunu tehnoloģiju attīstības 
veicināšanu, kas ļauj biodegvielas 
ražošanā izmantot vairāk tāda veida 
resursus kā atkritumi, atliekas, 
lignocelulozes un celulozes materiāls;

Or. pl

Grozījums Nr. 23
Ismail Ertug
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata — lai bioenerģijas avotu 
izmantošana būtu veiksmīga ilgtermiņā, 
tiem jābūt konkurētspējīgiem gan cenas, 
gan kvalitātes ziņā normālos tirgus 
apstākļos; atzinīgi vērtē Savienības 
biodegvielas tiesību aktu uzsākto 
pārskatīšanu, kas tiek veikta, lai 
nodrošinātu, ka, nosakot un aprēķinot 
mērķus, tiktu ņemtas vērā siltumnīcefekta 
gāzu emisijas, kas ir saistītas ar zemes 
izmantojuma netiešām izmaiņām;

5. uzskata — lai bioenerģijas avotu 
izmantošana būtu veiksmīga ilgtermiņā, 
tiem jābūt konkurētspējīgiem gan cenas, 
gan kvalitātes ziņā normālos tirgus 
apstākļos; atzinīgi vērtē Savienības 
biodegvielas tiesību aktu uzsākto 
pārskatīšanu, kas tiek veikta, lai 
nodrošinātu, ka, nosakot un aprēķinot 
mērķus, tiktu ņemtas vērā siltumnīcefekta 
gāzu emisijas, kas ir saistītas ar zemes 
izmantojuma netiešām izmaiņām; uzskata, 
ka ir jāņem vērā arī bioenerģijas avotu 
ietekme uz pārtikas produktu cenām;

Or. de

Grozījums Nr. 24
Alejo Vidal-Quadras

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata — lai bioenerģijas avotu 
izmantošana būtu veiksmīga ilgtermiņā, 
tiem jābūt konkurētspējīgiem gan cenas, 
gan kvalitātes ziņā normālos tirgus 
apstākļos; atzinīgi vērtē Savienības 
biodegvielas tiesību aktu uzsākto 
pārskatīšanu, kas tiek veikta, lai 
nodrošinātu, ka, nosakot un aprēķinot 
mērķus, tiktu ņemtas vērā siltumnīcefekta 
gāzu emisijas, kas ir saistītas ar zemes 
izmantojuma netiešām izmaiņām;

5. uzskata — lai bioenerģijas avotu 
izmantošana būtu veiksmīga ilgtermiņā, 
tiem jābūt konkurētspējīgiem gan cenas, 
gan kvalitātes ziņā normālos tirgus 
apstākļos; atzinīgi vērtē Savienības 
biodegvielas tiesību aktu uzsākto 
pārskatīšanu, kas tiek veikta, lai mazinātu 
zemes izmantojuma netiešo izmaiņu 
radītās sekas attiecībā uz siltumnīcefekta 
gāzu emisijām;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Fiona Hall
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata — lai bioenerģijas avotu 
izmantošana būtu veiksmīga ilgtermiņā, 
tiem jābūt konkurētspējīgiem gan cenas, 
gan kvalitātes ziņā normālos tirgus 
apstākļos; atzinīgi vērtē Savienības 
biodegvielas tiesību aktu uzsākto 
pārskatīšanu, kas tiek veikta, lai 
nodrošinātu, ka, nosakot un aprēķinot 
mērķus, tiktu ņemtas vērā siltumnīcefekta 
gāzu emisijas, kas ir saistītas ar zemes 
izmantojuma netiešām izmaiņām;

5. uzskata — lai bioenerģijas avotu 
izmantošana būtu veiksmīga ilgtermiņā, 
tiem jābūt konkurētspējīgiem gan cenas, 
gan kvalitātes ziņā normālos tirgus 
apstākļos; atzinīgi vērtē Savienības 
biodegvielas tiesību aktu uzsākto 
pārskatīšanu, kas tiek veikta, lai 
nodrošinātu, ka, nosakot un aprēķinot 
mērķus, tostarp piemērojot izejvielām 
atbilstošus zemes izmantojuma netiešo 
izmaiņu faktorus, pilnībā tiktu ņemtas 
vērā siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas ir 
saistītas ar zemes izmantojuma netiešām 
izmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Vittorio Prodi

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata — lai bioenerģijas avotu 
izmantošana būtu veiksmīga ilgtermiņā, 
tiem jābūt konkurētspējīgiem gan cenas, 
gan kvalitātes ziņā normālos tirgus 
apstākļos; atzinīgi vērtē Savienības 
biodegvielas tiesību aktu uzsākto 
pārskatīšanu, kas tiek veikta, lai 
nodrošinātu, ka, nosakot un aprēķinot 
mērķus, tiktu ņemtas vērā siltumnīcefekta 
gāzu emisijas, kas ir saistītas ar zemes 
izmantojuma netiešām izmaiņām;

5. uzskata — lai bioenerģijas avotu 
izmantošana būtu veiksmīga ilgtermiņā, 
tiem jābūt konkurētspējīgiem gan cenas, 
gan kvalitātes ziņā normālos tirgus 
apstākļos; atzinīgi vērtē Savienības 
biodegvielas tiesību aktu uzsākto 
pārskatīšanu, kas tiek veikta, lai 
nodrošinātu, ka, nosakot un aprēķinot 
mērķus, tiktu ņemtas vērā siltumnīcefekta 
gāzu emisijas, kas ir saistītas ar zemes 
izmantojuma netiešām izmaiņām un aicina 
ieviest ilgtspējas indikatorus un 
standartus;
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Or. en

Grozījums Nr. 27
Fiona Hall

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzīmē — tiek lēsts, ka saskaņā ar 
dalībvalstu prognozēm bioenerģija veidos 
vairāk nekā 50 % no stratēģijā 
„Eiropa 2020” paredzētās atjaunojamās 
enerģijas; šajā sakarā uzsver, ka ir 
nepieciešami stingri ilgtspējas kritēriji 
attiecībā uz cieto un gāzveida biomasu; 
uzsver, ka gaidāmajā Komisijas 
priekšlikumā par biomasas ilgtspējas 
kritērijiem jāiekļauj precīzi oglekļa 
emisiju aprēķini, lai nodrošinātu, ka tiek 
sasniegts faktisks siltumnīcefekta gāzu 
ietaupījums; aicina Komisiju bez 
kavēšanās nākt klajā ar šo priekšlikumu;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a šajā saistībā atzinīgi vērtē Savienības 
uzsākto biodegvielas tiesību aktu 
pārskatīšanu, kas tiek veikta, lai 
nodrošinātu, ka, nosakot un aprēķinot 
mērķus, tiktu ņemtas vērā siltumnīcefekta 
gāzu emisijas, kas ir saistītas ar zemes 
izmantojuma netiešām izmaiņām; turklāt 
iesaka Atjaunojamo energoresursu 
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direktīvas ilgtspējas kritērijos, kas attiecas 
uz biodegvielām un bioloģiskajiem 
šķidrajiem kurināmajiem, iekļaut zemes 
izmantojuma netiešo izmaiņu faktorus;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Fiona Hall

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzver resursu un energoefektivitātes 
nozīmi un lielo potenciālu; uzsver 
nepieciešamību ražot pēc iespējas vairāk, 
izmantojot pēc iespējas mazāk resursu, lai 
bioekonomika arī turpmāk būtu 
ilgtspējīga;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina nozaru pārstāvjus virzīt 
bioekonomikas attīstību Savienībā un 
tāpēc prasa izveidot uzņēmējdarbībai 
labvēlīgāku vidi, izmantojot pasākumus 
tādus kā straujāka ieviešana tirgū, 
pētniecības un inovāciju politikas 
saskaņošana ar specifisko nozaru
vajadzībām, uzlabojot piekļuvi riska 
finansējumam, jo īpaši maziem un 
vidējiem uzņēmumiem, un 
uzņēmējdarbības veicināšanā šajā nozarē;

6. uzskata, ka nozaru pārstāvjiem ir 
nozīmīga loma bioekonomikas attīstībā; 
tomēr uzskata, ka Savienības līmenī 
jāizstrādā skaidri reglamentējošie 
noteikumi, paredzot viennozīmīgus 
ilgtspējas kritērijus, lai nodrošinātu, ka 
pētniecībā un inovācijās ieguldītie līdzekļi 
un pūles veicina to nozaru izaugsmi, kurās 
biomasas izmantošana ir pierādīta kā 
visefektīvākā;
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Or. en

Grozījums Nr. 31
Vittorio Prodi

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina nozaru pārstāvjus virzīt 
bioekonomikas attīstību Savienībā un tāpēc 
prasa izveidot uzņēmējdarbībai labvēlīgāku 
vidi, izmantojot pasākumus tādus kā 
straujāka ieviešana tirgū, pētniecības un 
inovāciju politikas saskaņošana ar 
specifisko nozaru vajadzībām, uzlabojot 
piekļuvi riska finansējumam, jo īpaši 
maziem un vidējiem uzņēmumiem, un 
uzņēmējdarbības veicināšanā šajā nozarē;

6. aicina nozaru pārstāvjus virzīt 
ilgtspējīgu bioekonomikas attīstību 
Savienībā un tāpēc prasa izveidot 
uzņēmējdarbībai labvēlīgāku vidi, 
izmantojot tādus pasākumus kā straujāka 
ieviešana tirgū, pētniecības un inovāciju 
politikas saskaņošana ar specifisko nozaru 
vajadzībām, uzlabojot piekļuvi riska 
finansējumam, jo īpaši maziem un 
vidējiem uzņēmumiem, un jaunas 
uzņēmējdarbības pieejas veicināšana 
attiecībā uz ekosistēmu dinamiskumu un 
cilvēktiesībām;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Eija-Riitta Korhola

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina nozaru pārstāvjus virzīt 
bioekonomikas attīstību Savienībā un tāpēc 
prasa izveidot uzņēmējdarbībai labvēlīgāku 
vidi, izmantojot pasākumus tādus kā 
straujāka ieviešana tirgū, pētniecības un 
inovāciju politikas saskaņošana ar 
specifisko nozaru vajadzībām, uzlabojot 
piekļuvi riska finansējumam, jo īpaši 
maziem un vidējiem uzņēmumiem, un
uzņēmējdarbības veicināšanā šajā nozarē; 

6. aicina nozaru pārstāvjus virzīt 
bioekonomikas attīstību Savienībā un tāpēc 
prasa izveidot uzņēmējdarbībai labvēlīgāku 
vidi, izmantojot tādus pasākumus kā 
straujāka ieviešana tirgū, pētniecības un 
inovāciju politikas saskaņošana ar 
specifisko nozaru vajadzībām, uzlabojot 
piekļuvi riska finansējumam, jo īpaši jau 
pastāvošām un attīstības posmā esošām 
bionozarēm un maziem un vidējiem 
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uzņēmumiem, un uzņēmējdarbības 
veicināšana šajā nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Holger Krahmer

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a apzinās, ka turpmākā bioekonomikas 
attīstība ir saistīta ar nozīmīgiem 
ekonomiskiem uzdevumiem, kas pārsniedz 
zinātnes nozaru vai valstu robežas, tādēļ 
nepieciešams īstenot jaunus sadarbības 
veidus starp zinātniekiem un nozaru 
pārstāvjiem, lai paātrinātu pētījumu 
praktisku izmantošanu;

Or. de

Grozījums Nr. 34
Vittorio Prodi

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata — ja Eiropa vēlas nodrošināt 
savu konkurētspēju pasaulē 
starptautiskajā tirgū, nepieciešams 
aizsargāt intelektuālā īpašuma tiesības 
tiem produktiem un procesiem, kas saistīti 
ar bioekonomiku;

Or. en
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Grozījums Nr. 35
Holger Krahmer

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b atzīmē, ka dažu dalībvalstu tiesiskā 
nedrošība un sabiedrībā izplatītā skepse 
kavē pētniecību un jaunu pētījumu 
rezultātu praktisku izmantošanu;

Or. de

Grozījums Nr. 36
Ismail Ertug

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka valsts finansēm ir būtiska 
loma kapitāla piesaistīšanā no privātā 
sektora, lai atbalstītu komercializāciju 
biotehnoloģijas nozarē.

7. uzskata, ka valsts finansēm ir būtiska 
loma kapitāla piesaistīšanā no privātā 
sektora, lai atbalstītu komercializāciju 
biotehnoloģijas nozarē, — tas nozīmē arī 
to, ka privātais sektors vairāk iesaistās 
finansējuma veidošanā, nevis tikai gūst 
no tā peļņu.

Or. de

Grozījums Nr. 37
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka valsts finansēm ir būtiska 
loma kapitāla piesaistīšanā no privātā 
sektora, lai atbalstītu komercializāciju 

7. uzskata, ka valsts finansēm ir būtiska 
loma kapitāla piesaistīšanā no privātā 
sektora, lai atbalstītu komercializāciju 
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biotehnoloģijas nozarē. biotehnoloģijas nozarē; atbalsta Komisijas 
nodomu izveidot valsts un privātā sektora 
partnerību saistībā ar bionozarēm.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Lambert van Nistelrooij

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzskata, ka jāatvieglo mazo un vidējo 
uzņēmums piekļuve finansējumam, 
piešķirot finansējumu uzņēmējdarbības 
uzsākšanai, nodrošinot riska kapitālu un 
atbalstot tehnoloģiju tālāknodošanu, un 
bioekonomikas jomā ir vajadzīgs 
vienkāršāks regulējums un zināšanas 
jāizmanto praksē; ierosina izveidot MVU 
darba grupu, kas sniegtu padomus 
Bioekonomikas darba grupai un 
nodrošinātu uz uzņēmējdarbību vērstu 
pieeju; atkārtoti uzsver valsts un privātā 
sektora partnerību būtisko lomu pārejas 
uz bioekonomiku paātrināšanā; uzskata, 
ka maziem un vidējiem uzņēmumiem ir 
būtiska loma zinātnisko pētījumu 
rezultātu izmantošanā un ieviešanā tirgū,
izveidojot jaunus produktus vai metodes;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzskata, ka bioekonomikas stratēģijā 
ir jāiekļauj pamatprincips par biomasas 
līmeņiem un jāatbalsta biomasas 
izmantošana pēc kaskādes principa: 
sākotnēji orientējoties uz augstvērtīgiem 
izmantošanas veidiem, piemēram, 
bioķīmiskām vielām un biomateriāliem, 
pēc tam — uz zemākas vērtības 
izmantošanas veidiem (biodegvielas, 
bioenerģija);

Or. en

Grozījums Nr. 40
Lambert van Nistelrooij

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b uzskata, ka paziņojumā izklāstītajā 
rīcības plānā trūkst praktisku pasākumu 
un līdzekļu, ar kuriem novērst iespējamos 
šķēršļus vai riskus pārejā uz 
bioekonomiku; īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš noteikumiem, kas pārklājas vai 
ir pretrunā cits ar citu, un riska kapitāla 
pieejamībai;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

7.b aicina Eiropas Savienības 
ekomarķējumu sistēmā iekļaut 
bioproduktus, kas atbilst augsta līmeņa 
standartiem un ilgtspējas prasībām, un 
veicināt to izmantošanu dalībvalstīs, 
īstenojot „zaļos” publiskos iepirkumus vai 
samazinot nodokļus;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Lambert van Nistelrooij

Atzinuma projekts
7.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.c atzīmē, ka Eiropā tikai dažas 
dalībvalstis īstenojušas pasākumus 
bioekonomikas attīstības atbalstam un ka 
stratēģijas šajā jomā galvenokārt izstrādā 
valstu valdības; labs piemērs ir pārrobežu 
reģionālā bioekonomikas stratēģija, ko 
izstrādājusi Biobased Delta Europe 
(dienvidrietumu Nīderlande un 
Flandrija); uzskata, ka jāstiprina vietējās 
un reģionālās iniciatīvas, visos sadarbības 
līmeņos (ES, valstu, reģionālajā, vietējā) 
īstenojot bioekonomikas stratēģijas, 
pārdomātas specializācijas stratēģijas un 
koordinējot starpnozaru pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7.c punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

7.c aicina paplašināt Ekodizaina 
direktīvu, ietverot ar enerģiju nesaistītus 
aspektus, piemēram, pārstrādātu saturu, 
bioloģisku saturu un primāro resursu
izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Lambert van Nistelrooij

Atzinuma projekts
7.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.d uzskata, ka bioresursu sabiedrības 
izveidē ir svarīgi īstenot augšupējas 
iniciatīvas un ka ir būtiski piemērot uz 
uzņēmējdarbību un pieprasījumu 
orientētu pieeju, kuru papildina valsts 
struktūru noteikta pieeja; reģionālām 
iniciatīvām jānodrošina atbilstošas 
iespējas, piemēram, Helsinkos, 
Nīderlandes dienvidrietumos, Francijas 
ziemeļrietumos, Ziemeļreinā-Vestfālenē 
(Vācijā), Helsinku reģionā (Somijā), 
Štīrijā (Austrijā) u.c.; aicina Komisiju 
atbalstīt šādus tīklus un klasterus, lai 
sekmētu pieredzes apmaiņu;

Or. en


