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Amendement 1
Vittorio Prodi

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat erop moet worden 
gewezen dat de bio-economie een
belangrijke sector van de interne markt 
vormt en extra voordelen biedt met 
betrekking tot duurzaamheid, 
concurrentievermogen en vermindering 
van de invoerafhankelijkheid van energie 
en grondstoffen;

A. overwegende dat erop moet worden 
gewezen dat de bio-economie een zeer 
veelzijdig aandachtsgebied is gericht op
duurzaamheid, concurrentievermogen en 
vermindering van de invoerafhankelijkheid 
van energie en grondstoffen, uiteindelijk 
leidend tot een klimaatbestendige 
economie met een gesloten 
kringloopsysteem;

Or. en

Amendement 2
Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat erop moet worden 
gewezen dat de bio-economie een 
belangrijke sector van de interne markt
vormt en extra voordelen biedt met 
betrekking tot duurzaamheid, 
concurrentievermogen en vermindering 
van de invoerafhankelijkheid van energie 
en grondstoffen;

A. overwegende dat erop moet worden 
gewezen dat de bio-economie een 
belangrijke factor is waardoor kan worden 
voldaan aan Europese milieueisen die 
gericht zijn op een duurzame toekomst en 
extra voordelen biedt met betrekking tot 
een sterke interne markt, verbetering van 
het concurrentievermogen en vermindering 
van de invoerafhankelijkheid van energie 
en grondstoffen;

Or. sv
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Amendement 3
Fiona Hall

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat erop moet worden 
gewezen dat de bio-economie een 
belangrijke sector van de interne markt 
vormt en extra voordelen biedt met 
betrekking tot duurzaamheid, 
concurrentievermogen en vermindering 
van de invoerafhankelijkheid van energie 
en grondstoffen;

A. overwegende dat erop moet worden 
gewezen dat de bio-economie een 
belangrijke sector van de interne markt 
vormt en beduidende voordelen biedt met 
betrekking tot duurzaamheid, 
concurrentievermogen, het scheppen van 
werkgelegenheid en vermindering van de 
invoerafhankelijkheid van energie en 
grondstoffen;

Or. en

Amendement 4
Eija-Riitta Korhola,

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat erop moet worden 
gewezen dat de bio-economie een 
belangrijke sector van de interne markt 
vormt en extra voordelen biedt met 
betrekking tot duurzaamheid, 
concurrentievermogen en vermindering 
van de invoerafhankelijkheid van energie 
en grondstoffen;

A. overwegende dat erop moet worden 
gewezen dat de bio-economie een 
belangrijke sector van de interne markt 
vormt en extra voordelen biedt met 
betrekking tot een koolstofarme economie,
duurzaamheid, concurrentievermogen en 
vermindering van de invoerafhankelijkheid 
van energie en grondstoffen;

Or. en

Amendement 5
Holger Krahmer
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Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de bio-economie 
met bestaande conflicten tussen 
verschillende doeleinden kampt, zoals de 
vraag naar biomassa voor gebruik als 
voedsel, grondstof en energiebron 
tegelijkertijd, en dat de verwachtingen 
aan de bio-economie daarom realistisch 
moeten blijven;

Or. de

Amendement 6
Vittorio Prodi

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat bio-economie niet 
alleen op biologisch onderzoek drijft, 
maar tevens putten kan uit traditionele 
kennis en knowhow;

Or. en

Amendement 7
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. is ingenomen met de steun van de 
Commissie voor een radicale ommezwaai 
in de manier waarop de EU omgaat met 
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de productie, consumptie, verwerking, 
opslag, recycling en verwijdering van 
biologische hulpbronnen; is ervan 
overtuigd dat een Europese bio-economie 
het concurrentievermogen van de 
Europese industrie kan helpen vergroten 
en nieuwe werkgelegenheid en 
ondernemingskansen kan bieden, in het 
bijzonder ten behoeve van de ontwikkeling 
van plattelands- en kustgebieden, evenwel 
onder de voorwaarde dat dit gedaan wordt 
binnen de parameters van 
hulpbronnenefficiëntie en duurzaamheid;

Or. en

Amendement 8
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. benadrukt dat biomassa tevens een 
ondersteuning vormt voor een breed scala 
aan collectieve goederen die behouden 
moeten worden om ervoor te zorgen dat 
niet door de markt beloonde basisdiensten 
aan de samenleving geleverd kunnen 
blijven worden: agrarische en 
boslandschappen, biodiversiteit van 
landbouwgrond en bos, water van goede 
kwaliteit en in voldoende hoeveelheden, 
goede bodemfunctionaliteit, 
klimaatstabiliteit, goede luchtkwaliteit, 
bestandheid tegen overstromingen en 
brand;

Or. en



AM\931802NL.doc 7/26 PE508.076v01-00

NL

Amendement 9
Eija-Riitta Korhola,

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. meent dat door een gebrek aan 
coördinatie synergieën en schaalvoordelen 
met betrekking tot de bio-economie in de 
Unie niet maximaal zijn benut; 
beklemtoont dat de Unie een meerwaarde 
kan leveren door samenwerking via 
netwerken en financieringsprogramma's te 
bevorderen en te vergemakkelijken; is 
echter van mening dat hiervoor geen top-
downbenadering vereist is aangezien de 
bio-economie zich via een geïntegreerde 
aanpak op alle niveaus zal ontwikkelen: op 
lokaal, nationaal en Europees niveau;

1. meent dat door een gebrek aan 
coördinatie synergieën en schaalvoordelen 
met betrekking tot de bio-economie in de 
Unie niet maximaal zijn benut; 
beklemtoont dat de Unie een meerwaarde 
kan leveren door samenwerking via 
netwerken en financieringsprogramma's te 
bevorderen en te vergemakkelijken; is van 
mening dat in combinatie met specifieke 
doelstellingen ter verhoging van het 
aandeel hernieuwbare natuurlijke 
hulpbronnen gebruikt in de productie en 
consumptie van goederen de bio-economie 
zich via een geïntegreerde aanpak op alle 
niveaus zal ontwikkelen: op lokaal, 
nationaal en Europees niveau;

Or. en

Amendement 10
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. meent dat door een gebrek aan 
coördinatie synergieën en schaalvoordelen
met betrekking tot de bio-economie in de 
Unie niet maximaal zijn benut; 
beklemtoont dat de Unie een meerwaarde 
kan leveren door samenwerking via 
netwerken en financieringsprogramma's te 
bevorderen en te vergemakkelijken; is 
echter van mening dat hiervoor geen top-

1. meent dat door een gebrek aan 
coördinatie synergieën met betrekking tot 
de bio-economie in de Unie niet maximaal 
zijn benut; beklemtoont dat de Unie een 
meerwaarde kan leveren door een duidelijk 
beleidskader te scheppen en
samenwerking via netwerken en 
financieringsprogramma's te bevorderen en 
te vergemakkelijken;
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downbenadering vereist is aangezien de 
bio-economie zich via een geïntegreerde 
aanpak op alle niveaus zal ontwikkelen: 
op lokaal, nationaal en Europees niveau;

Or. en

Amendement 11
Eija-Riitta Korhola,

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. spoort de Commissie aan ervoor te 
zorgen dat het gebruik van biomassa 
breed wordt geaccepteerd en biomassa 
ruim beschikbaar is en zo de 
bedrijfsvoering van bestaande 
biogebaseerde industrieën die het 
fundament vormen voor de toekomstige 
bio-economie, veilig te stellen;

Or. en

Amendement 12
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is in dit verband verheugd over de 
recente aankondiging van de Commissie 
om een waarnemingscentrum voor de bio-
economie op te richten teneinde het 
regionale, nationale en Europese beleid op 
dit gebied in kaart te brengen, en over haar 
verzoek aan deskundigen een aanvraag in 
te dienen om lid te worden van het EU-
panel voor bio-economie;

2. is in dit verband verheugd over de 
recente aankondiging van de Commissie 
om een waarnemingscentrum voor de bio-
economie op te richten teneinde het 
regionale, nationale en Europese beleid op 
dit gebied in kaart te brengen, en over de 
oprichting van een permanent panel dat 
bestaat uit experts op het gebied van bio-
economie en bijdraagt tot het garanderen 
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van meer synergieën en coherentie tussen 
de bio-economiegerelateerde 
beleidsgebieden, initiatieven en 
economische sectoren op EU-niveau en 
die te koppelen aan de bestaande 
mechanismen;

Or. pl

Amendement 13
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is in dit verband verheugd over de 
recente aankondiging van de Commissie 
om een waarnemingscentrum voor de bio-
economie op te richten teneinde het 
regionale, nationale en Europese beleid op 
dit gebied in kaart te brengen, en over haar 
verzoek aan deskundigen een aanvraag in 
te dienen om lid te worden van het EU-
panel voor bio-economie;

2. is in dit verband verheugd over de 
recente aankondiging van de Commissie 
om een waarnemingscentrum voor de bio-
economie op te richten teneinde het 
regionale, nationale en Europese beleid op 
dit gebied in kaart te brengen, en over haar 
verzoek aan deskundigen een aanvraag in 
te dienen om lid te worden van het EU-
panel voor bio-economie; is van mening 
dat onmiddellijk onderzoek moet worden 
ingesteld naar onder meer een duurzame 
vraag en aanbod van biomassa, en wel in 
samenhang met die segmenten van de bio-
economie die een hoge waarde 
vertegenwoordigen;

Or. en

Amendement 14
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat de synergieën en 
complementariteit met andere 
beleidsgebieden en programma's, met name 
Horizon 2020 en het GLB, op Europees 
niveau moeten worden versterkt;

3. is van mening dat de synergieën en 
complementariteit met andere 
beleidsgebieden en programma's, met name 
Horizon 2020, het EFRO en het GLB, op 
Europees niveau moeten worden versterkt;
verzoekt de Commissie een geïntegreerde 
benadering van de bio-economie uit te 
werken die gebaseerd is op en 
gebruikmaakt van een strategie met 
diverse fondsen, zowel op regionaal als op 
EU-niveau (H2020, cohesiebeleid, GLB, 
energie);

Or. en

Amendement 15
Eija-Riitta Korhola,

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat de synergieën en 
complementariteit met andere 
beleidsgebieden en programma's, met name 
Horizon 2020 en het GLB, op Europees 
niveau moeten worden versterkt;

3. is van mening dat de synergieën en 
complementariteit ondersteund moeten 
worden door andere beleidsgebieden en 
programma's, met name 
hulpbronnenefficiëntie, Horizon 2020 en 
het GLB, op Europees niveau; is van 
mening dat de EU de koolstofarme bio-
economie tevens internationaal moet 
bevorderen, in het bijzonder in het kader 
van Rio+20- en UNFCCC-processen;

Or. en

Amendement 16
Vittorio Prodi
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat de synergieën en 
complementariteit met andere 
beleidsgebieden en programma's, met name 
Horizon 2020 en het GLB, op Europees 
niveau moeten worden versterkt;

3. is van mening dat de synergieën en 
complementariteit met andere 
beleidsgebieden en programma's op 
Europees niveau moeten worden 
versterkt, met name Horizon 2020, het 
GLB, de EU-strategie voor 
biobrandstoffen, de grondstoffenstrategie 
en de afvalstoffenrichtlijn;

Or. en

Amendement 17
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat de synergieën en 
complementariteit met andere 
beleidsgebieden en programma's, met name 
Horizon 2020 en het GLB, op Europees 
niveau moeten worden versterkt;

3. is van mening dat de synergieën en 
complementariteit met andere 
beleidsgebieden en programma's, met name 
Horizon 2020, het structuurbeleid, het 
cohesiebeleid en het GLB, op Europees 
niveau moeten worden versterkt;

Or. en

Amendement 18
Vittorio Prodi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op het grote belang van 
plattelandsgebieden en de rol die deze 
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spelen kunnen bij de ontwikkeling van 
een duurzame bio-economie, zeker gezien 
de daarvandaan afkomstige restproducten 
die als grondstof dienen voor 
bioraffinaderijen of/en (in cascade) 
eenheden voor de omzetting van biomassa 
in gas; pleit tegen deze achtergrond voor 
EU-brede maatregelen ter sanering van 
vervuilde grond om zo bij te dragen aan 
de productie van energiegewassen; wijst 
op het grote belang van een goede 
coördinatie van het 
afvalinzamelingssysteem in zowel 
landelijke als stedelijke gebieden;

Or. en

Amendement 19
Vittorio Prodi

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ingenomen met het voornemen om in 
het kader van Horizon 2020 de kloof tussen 
onderzoek en innovatie te dichten en om de 
belemmeringen voor interdisciplinair 
onderzoek en gezamenlijke programma's te 
verminderen, gezien het uitgebreide 
aanbod van eindproducten binnen de bio-
economie (d.w.z. energie- en industriële 
producten);

4. is ingenomen met het voornemen om in 
het kader van Horizon 2020 de kloof tussen 
onderzoek en innovatie te dichten en om de 
belemmeringen voor interdisciplinair 
onderzoek en gezamenlijke programma's te 
verminderen, gezien het uitgebreide 
aanbod van eindproducten binnen de bio-
economie (d.w.z. energie- en industriële 
producten en in te zetten 
sleuteltechnologieën);

Or. en

Amendement 20
Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. meent dat bio-energiebronnen alleen een 
goed alternatief kunnen vormen op 
langere termijn indien ze onder normale 
marktvoorwaarden concurrerend kunnen 
zijn in prijs en kwaliteit; is verheugd over 
de herziening van de Europese wetgeving 
inzake biobrandstoffen die momenteel 
plaatsvindt, waarmee wordt gegarandeerd 
dat er bij het bepalen en berekenen van de 
streefwaarden rekening wordt gehouden
met de broeikasgasemissies die worden 
veroorzaakt door de indirecte verandering 
van het bodemgebruik;

5. meent dat bio-energiebronnen niet 
concurrerend kunnen zijn in prijs, zolang 
de subsidiëring van fossiele brandstoffen 
blijft bestaan en de belastingheffing op 
energie hernieuwbare alternatieven 
benadeelt; is verheugd over de herziening 
van de Europese wetgeving inzake 
biobrandstoffen die momenteel plaatsvindt, 
waarmee wordt gegarandeerd dat er bij het 
bepalen en berekenen van de streefwaarden 
rekening wordt gehouden met de 
broeikasgasemissies die worden 
veroorzaakt door de indirecte verandering 
van het bodemgebruik; meent dat er 
behoefte kan zijn aan een nieuw beleid, 
dat onder meer veranderde marktprikkels 
omvat, teneinde de markt voor meer 
geavanceerde biobrandstoffen te 
stimuleren en de negatieve gevolgen die 
samenhangen met indirecte verandering 
van het bodemgebruik te verminderen;

Or. sv

Amendement 21
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. meent dat bio-energiebronnen alleen een 
goed alternatief kunnen vormen op langere 
termijn indien ze onder normale 
marktvoorwaarden concurrerend kunnen 
zijn in prijs en kwaliteit; is verheugd over 
de herziening van de Europese wetgeving 
inzake biobrandstoffen die momenteel 
plaatsvindt, waarmee wordt gegarandeerd 
dat er bij het bepalen en berekenen van de 
streefwaarden rekening wordt gehouden 
met de broeikasgasemissies die worden 
veroorzaakt door de indirecte verandering 

5. meent dat bio-energiebronnen alleen een 
goed alternatief kunnen vormen op langere 
termijn indien ze op duurzame wijze 
geëxploiteerd worden; acht het bovendien 
van cruciaal belang dat ervoor wordt 
gezorgd dat nieuwe toepassingen van 
biomassa geen bedreiging vormen voor de 
voedselproductie en -veiligheid - noch in 
de EU, noch in ontwikkelingslanden - en 
niet leiden tot onduurzame wijzigingen 
van het grondgebruik of tot landroof;
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van het bodemgebruik;

Or. en

Amendement 22
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. meent dat bio-energiebronnen alleen een 
goed alternatief kunnen vormen op langere 
termijn indien ze onder normale 
marktvoorwaarden concurrerend kunnen 
zijn in prijs en kwaliteit; is verheugd over 
de herziening van de Europese wetgeving 
inzake biobrandstoffen die momenteel 
plaatsvindt, waarmee wordt gegarandeerd 
dat er bij het bepalen en berekenen van de 
streefwaarden rekening wordt gehouden 
met de broeikasgasemissies die worden
veroorzaakt door de indirecte verandering 
van het bodemgebruik;

5. meent dat bio-energiebronnen alleen een 
goed alternatief kunnen vormen op langere 
termijn indien ze onder normale 
marktvoorwaarden concurrerend kunnen 
zijn in prijs en kwaliteit; is verheugd over 
de herziening van de Europese wetgeving 
inzake biobrandstoffen die momenteel 
plaatsvindt, waarmee wordt gegarandeerd 
dat er bij het bepalen en berekenen van de 
streefwaarden rekening wordt gehouden 
met de broeikasgasemissies die worden 
veroorzaakt door de indirecte verandering 
van het bodemgebruik en de bevordering 
van de ontwikkeling van nieuwe 
technologieën die een ruimere toepassing 
van grondstoffen als afval, residuen, 
lignocellulosisch materiaal en 
cellulosemateriaal voor de productie van 
biobrandstoffen mogelijk maken;

Or. pl

Amendement 23
Ismail Ertug

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. meent dat bio-energiebronnen alleen een 
goed alternatief kunnen vormen op langere 
termijn indien ze onder normale 
marktvoorwaarden concurrerend kunnen 

5. meent dat bio-energiebronnen alleen een 
goed alternatief kunnen vormen op langere 
termijn indien ze onder normale 
marktvoorwaarden concurrerend kunnen 
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zijn in prijs en kwaliteit; is verheugd over 
de herziening van de Europese wetgeving 
inzake biobrandstoffen die momenteel 
plaatsvindt, waarmee wordt gegarandeerd 
dat er bij het bepalen en berekenen van de 
streefwaarden rekening wordt gehouden 
met de broeikasgasemissies die worden 
veroorzaakt door de indirecte verandering 
van het bodemgebruik;

zijn in prijs en kwaliteit; is verheugd over 
de herziening van de Europese wetgeving 
inzake biobrandstoffen die momenteel 
plaatsvindt, waarmee wordt gegarandeerd 
dat er bij het bepalen en berekenen van de 
streefwaarden rekening wordt gehouden 
met de broeikasgasemissies die worden 
veroorzaakt door de indirecte verandering 
van het bodemgebruik; meent dat ook 
rekening moet worden gehouden met de 
invloed van bio-energiebronnen op de 
voedselprijzen;

Or. de

Amendement 24Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. meent dat bio-energiebronnen alleen een 
goed alternatief kunnen vormen op langere 
termijn indien ze onder normale 
marktvoorwaarden concurrerend kunnen 
zijn in prijs en kwaliteit; is verheugd over 
de herziening van de Europese wetgeving 
inzake biobrandstoffen die momenteel 
plaatsvindt, waarmee wordt gegarandeerd 
dat er bij het bepalen en berekenen van de 
streefwaarden rekening wordt gehouden 
met de broeikasgasemissies die worden
veroorzaakt door de indirecte verandering 
van het bodemgebruik;

5. meent dat bio-energiebronnen alleen een 
goed alternatief kunnen vormen op langere 
termijn indien ze onder normale 
marktvoorwaarden concurrerend kunnen 
zijn in prijs en kwaliteit; is verheugd over 
de herziening van de Europese wetgeving 
inzake biobrandstoffen die momenteel 
plaatsvindt,om de negatieve gevolgen van 
de indirecte verandering van het 
bodemgebruik qua broeikasgasemissies in 
te perken;

Or. en

Amendement 25
Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 5



PE508.076v01-00 16/26 AM\931802NL.doc

NL

Ontwerpadvies Amendement

5. meent dat bio-energiebronnen alleen een 
goed alternatief kunnen vormen op langere 
termijn indien ze onder normale 
marktvoorwaarden concurrerend kunnen 
zijn in prijs en kwaliteit; is verheugd over 
de herziening van de Europese wetgeving 
inzake biobrandstoffen die momenteel 
plaatsvindt, waarmee wordt gegarandeerd 
dat er bij het bepalen en berekenen van de 
streefwaarden rekening wordt gehouden 
met de broeikasgasemissies die worden 
veroorzaakt door de indirecte verandering 
van het bodemgebruik;

5. meent dat bio-energiebronnen alleen een 
goed alternatief kunnen vormen op langere 
termijn indien ze onder normale 
marktvoorwaarden concurrerend kunnen 
zijn in prijs en kwaliteit; is verheugd over 
de herziening van de Europese wetgeving 
inzake biobrandstoffen die momenteel 
plaatsvindt, waarmee wordt gegarandeerd 
dat er bij het bepalen en berekenen van de 
streefwaarden middels de toepassing van 
grondstofspecifieke ILUC-factoren ten 
volste rekening wordt gehouden met de 
broeikasgasemissies die worden 
veroorzaakt door de indirecte verandering 
van het bodemgebruik;

Or. en

Amendement 26
Vittorio Prodi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. meent dat bio-energiebronnen alleen een 
goed alternatief kunnen vormen op langere 
termijn indien ze onder normale 
marktvoorwaarden concurrerend kunnen 
zijn in prijs en kwaliteit; is verheugd over 
de herziening van de Europese wetgeving 
inzake biobrandstoffen die momenteel 
plaatsvindt, waarmee wordt gegarandeerd 
dat er bij het bepalen en berekenen van de 
streefwaarden rekening wordt gehouden 
met de broeikasgasemissies die worden 
veroorzaakt door de indirecte verandering 
van het bodemgebruik;

5. meent dat bio-energiebronnen alleen een 
goed alternatief kunnen vormen op langere 
termijn indien ze onder normale 
marktvoorwaarden concurrerend kunnen 
zijn in prijs en kwaliteit; is verheugd over 
de herziening van de Europese wetgeving 
inzake biobrandstoffen die momenteel 
plaatsvindt, waarmee wordt gegarandeerd 
dat er bij het bepalen en berekenen van de 
streefwaarden rekening wordt gehouden 
met de broeikasgasemissies die worden 
veroorzaakt door de indirecte verandering 
van het bodemgebruik en pleit voor 
duurzaamheidsindicatoren en -normen;
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Or. en

Amendement 27
Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. merkt op dat bio-energie volgens de 
prognoses van de lidstaten meer dan 50% 
van de EU 2020- doelstelling voor 
hernieuwbare energie zal verwezenlijken; 
wijst om die reden op de noodzaak van 
krachtige duurzaamheidscriteria voor 
vaste en gasvormige biomassa; benadrukt
dat bij het aanstaande voorstel van de 
Commissie voor duurzaamheidscriteria 
voor biomassa gebruik moet worden 
gemaakt van een correcte 
koolstofboekhouding om ervoor te zorgen 
dat de uitstoot van broeikasgassen 
daadwerkelijk vermindert; verzoekt de 
Commissie om dit voorstel onverwijld in te 
dienen;

Or. en

Amendement 28
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is dan ook verheugd over de 
herziening van de Europese wetgeving 
inzake biobrandstoffen die momenteel 
plaatsvindt, omdat daarmee gegarandeerd 
wordt dat er bij het bepalen en berekenen 
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van de streefwaarden rekening wordt 
gehouden met de broeikasgasemissies die 
worden veroorzaakt door de indirecte 
verandering van het bodemgebruik; stelt 
bovendien voor de ILUC-factoren op te 
nemen in de duurzaamheidscriteria voor 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
van de richtlijn hernieuwbare energie;

Or. en

Amendement 29
Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. wijst op het grote belang en enorme 
potentieel van hulpbronnen- en energie-
efficiëntie; wijst op de noodzaak van 
"meer produceren met minder" om 
ervoor te kunnen zorgen dat de bio-
economie duurzaam blijft;

Or. en

Amendement 30
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt het bedrijfsleven om de
ontwikkeling van de bio-economie in de 
Unie een impuls te geven, en dringt er 
daarom op aan een gunstig 
ondernemersklimaat te scheppen door 
maatregelen te treffen zoals het verkorten 

6. is van mening dat er bij de ontwikkeling 
van de bio-economie een rol weggelegd is 
voor het bedrijfsleven; is evenwel van 
mening dat er op EU-niveau duidelijke 
regelgeving tot stand moet worden 
gebracht waarmee ondubbelzinnige 
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van de doorlooptijd, het afstemmen van 
het onderzoeks- en innovatiebeleid op de 
behoeften van specifieke sectoren, het 
verbeteren van de toegang tot 
risicokapitaal, met name voor kmo's, en 
het bevorderen van ondernemerschap in 
deze sector;

duurzaamheidscriteria worden vastgesteld 
om ervoor te zorgen dat investeringen en 
inspanningen in onderzoek en innovatie 
ten goede komen aan die sectoren
waarvan is aangetoond dat de toepassing 
van biomassa daar efficiënter is;

Or. en

Amendement 31
Vittorio Prodi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt het bedrijfsleven om de 
ontwikkeling van de bio-economie in de 
Unie een impuls te geven, en dringt er 
daarom op aan een gunstig 
ondernemersklimaat te scheppen door 
maatregelen te treffen zoals het verkorten 
van de doorlooptijd, het afstemmen van het 
onderzoeks- en innovatiebeleid op de 
behoeften van specifieke sectoren, het 
verbeteren van de toegang tot 
risicokapitaal, met name voor kmo's, en het 
bevorderen van ondernemerschap in deze 
sector;

6. verzoekt het bedrijfsleven om de 
ontwikkeling van een duurzame bio-
economie in de Unie een impuls te geven, 
en dringt er daarom op aan een gunstig 
ondernemersklimaat te scheppen door 
maatregelen te treffen zoals het verkorten 
van de doorlooptijd, het afstemmen van het 
onderzoeks- en innovatiebeleid op de 
behoeften van specifieke sectoren, het 
verbeteren van de toegang tot 
risicokapitaal, met name voor kmo's, en het 
bevorderen van een nieuwe 
ondernemerschapsstijl ten aanzien van de 
dynamiek van ecosystemen en 
mensenrechten;

Or. en

Amendement 32
Eija-Riitta Korhola,

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt het bedrijfsleven om de 
ontwikkeling van de bio-economie in de 
Unie een impuls te geven, en dringt er 
daarom op aan een gunstig 
ondernemersklimaat te scheppen door 
maatregelen te treffen zoals het verkorten 
van de doorlooptijd, het afstemmen van het 
onderzoeks- en innovatiebeleid op de 
behoeften van specifieke sectoren, het 
verbeteren van de toegang tot 
risicokapitaal, met name voor kmo's, en het 
bevorderen van ondernemerschap in deze 
sector;

6. verzoekt het bedrijfsleven om de 
ontwikkeling van de bio-economie in de 
Unie een impuls te geven, en dringt er 
daarom op aan een gunstig 
ondernemersklimaat te scheppen door 
maatregelen te treffen zoals het verkorten 
van de doorlooptijd, het afstemmen van het 
onderzoeks- en innovatiebeleid op de 
behoeften van specifieke sectoren, het 
verbeteren van de toegang tot 
risicokapitaal, met name voor bestaande 
en zich ontwikkelende biogebaseerde 
industrieën en kmo's, en het bevorderen 
van ondernemerschap in deze sector;

Or. en

Amendement 33
Holger Krahmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is er zich van bewust dat de verdere 
ontwikkeling van de bio-economie grote 
wetenschappelijke taken met zich 
meebrengt, die de grenzen van een 
wetenschappelijk gebied of een land 
overschrijden en nieuwe vormen van 
samenwerking tussen onderzoekers en 
industriële partners vereisen, om de 
overdracht naar de praktijk te versnellen;

Or. de

Amendement 34
Vittorio Prodi
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wil Europa zijn internationale 
concurrentievermogen op de 
wereldmarkten veiligstellen dan is 
bescherming van de 
intellectueeleigendomsrechten van 
producten en processen die verband 
houden met de bio-economie van cruciaal 
belang; 

Or. en

Amendement 35
Holger Krahmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. wijst erop dat het onderzoek en de 
wetenschappelijke toepassing van nieuwe 
onderzoeksresultaten in enkele lidstaten 
worden gehinderd door juridische 
onzekerheden en wijd verbreide scepsis;

Or. de

Amendement 36
Ismail Ertug

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat de overheidsfinanciën 
een rol spelen bij het aantrekken van 
kapitaal uit de particuliere sector teneinde 
de commercialisering van de biotechsector 

7. is van mening dat de overheidsfinanciën 
een rol spelen bij het aantrekken van 
kapitaal uit de particuliere sector teneinde 
de commercialisering van de biotechsector 
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te ondersteunen. te ondersteunen, aangezien dit ook 
betekent dat de particuliere sector nauwer 
betrokken is bij de financiering en niet 
alleen de winsten incasseert.

Or. de

Amendement 37
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat de overheidsfinanciën 
een rol spelen bij het aantrekken van 
kapitaal uit de particuliere sector teneinde 
de commercialisering van de biotechsector 
te ondersteunen.

7. is van mening dat de overheidsfinanciën 
een rol spelen bij het aantrekken van 
kapitaal uit de particuliere sector teneinde 
de commercialisering van de biotechsector 
te ondersteunen; steunt het voornemen 
van de Commissie om een publiek-privaat 
partnerschap voor de bio-industrieën op te 
richten.

Or. en

Amendement 38
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst op de noodzaak van 
maatregelen ten behoeve van een betere 
toegang van kmo’s tot financiering 
middels investeringen in startende 
ondernemingen, risicodragend kapitaal 
en ondersteuning van technologie-
overdracht, en minder ingewikkelde 
regelgeving en kennisvalorisatie op het 
gebied van de bio-economie; stelt voor een 
MKB-panel op te richten om het panel 
voor bio-economie te adviseren alsook om 
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voor een bedrijfsgemotiveerde aanpak te 
zorgen; benadrukt opnieuw het belang 
van publiek-private partnerschappen 
(PPP's) voor een versnelde overgang naar 
een bio-economie; is van mening dat 
kmo’s cruciaal zijn voor de omzetting van 
wetenschappelijk onderzoek in concrete 
toepassingen en het op de markt brengen 
daarvan in de vorm van nieuwe producten 
of technieken;

Or. en

Amendement 39
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. gelooft dat de bio-economiestrategie 
geschoeid moet worden op het leidende 
beginsel van biomassahiërarchie en het 
“cascadegebruik” van biomassa moet 
bevorderen, dit in eerste instantie gericht 
op hoogwaardige toepassingen als 
biochemicaliën en biomaterialen en 
vervolgens op minder hoogwaardige 
toepassingen als biobrandstoffen en bio-
energie;

Or. en

Amendement 40
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 ter. is van mening dat het in de 
mededeling uiteengezette actieplan 
praktische maatregelen en instrumenten 
ontbeert ter bestrijding van de potentiële 
obstakels of risico's voor de overgang 
naar een bio-economie; is dan ook van 
mening dat er specifiek gekeken moet 
worden naar overlappende of
conflicterende regelgeving en de 
beschikbaarheid van risicodragend 
kapitaal;

Or. en

Amendement 41
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. pleit voor toevoeging van 
biogebaseerde producten die aan 
hoogstaande normen en 
duurzaamheidvereisten voldoen aan de
regeling voor de Europese milieukeur 
alsook voor stimulering van de afname 
van deze producten middels groene 
aanbestedingen of belastingverlagingen;

Or. en

Amendement 42
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 quater. merkt op dat slechts weinig 
lidstaten in Europa activiteiten hebben 
ontplooid ter ondersteuning van de 
ontwikkeling van de bio-economie en dat 
de strategieën op dit vlak met name uit de 
pen van de nationale overheden vloeien; 
acht de grensoverschrijdende regionale 
bio-economiestrategie van de op bioleest 
geschoeide Delta Europe (Zuidwest-
Nederland en Vlaanderen) een goed 
voorbeeld daarvan; is van mening dat 
lokale en regionale initiatieven moeten 
worden ondersteund door de uitvoering 
van strategieën voor bio-economie, in 
samenhang met slimme-
specialisatiestrategieën, op alle niveaus 
van samenwerking (EU, nationaal, 
regionaal, lokaal) en de coördinatie van 
sectoroverstijgende activiteiten;

Or. en

Amendement 43
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. pleit voor uitbreiding van de 
richtlijn ecologisch ontwerp tot niet-
energiegerelateerde dimensies als 
recyclinggehalte, biogebaseerde inhoud 
en het gebruik van primaire hulpbronnen;

Or. en
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Amendement 44
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quinquies. is van mening dat bottom-up-
initiatieven belangrijk zijn voor de 
totstandbrenging van een biogebaseerde 
samenleving en dat hierbij het 
bedrijfsleven en de vraagzijde in 
combinatie met de overheid de drijvende 
factoren moeten zijn; acht het 
noodzakelijk dat regionale initiatieven 
zoals in Helsinki, het zuidwesten van 
Nederland, het noordwesten van 
Frankrijk, Noordrijn-Westfalen 
(Duitsland), de regio Helsinki (Finland), 
de deelstaat Stiermarken (Oostenrijk), 
enz. voldoende mogelijkheden worden 
geboden; verzoekt de Commissie 
dergelijke netwerken en clusters ten 
behoeve van de uitwisseling van 
ervaringen te ondersteunen; 

Or. en


