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

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

2012/2295(INI)

27.3.2013

POPRAWKI
1- 44

Projekt opinii
Giles Chichester
(PE506.024v01-00)

Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy
(COM(2012)0060 – 2012/2295(INI))



PE508.076v01-00 2/25 AM\931802PL.doc

PL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\931802PL.doc 3/25 PE508.076v01-00

PL

Poprawka 1
Vittorio Prodi

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że należy pamiętać, iż 
biogospodarka stanowi ważny sektor 
rynku wewnętrznego oferujący dodatkowe 
korzyści w zakresie zrównoważonego 
wzrostu, konkurencyjności i ograniczania 
uzależnienia od importu pod względem 
zarówno energii, jak i surowców 
naturalnych;

A. mając na uwadze, że należy pamiętać, iż 
biogospodarka stanowi ramy obejmujące 
wiele dziedzin i zmierzające do
zrównoważonego wzrostu, 
konkurencyjności i ograniczania 
uzależnienia od importu pod względem 
zarówno energii, jak i surowców 
naturalnych; tworząc ostatecznie 
zamknięty obieg i gospodarkę odporną na 
zmianę klimatu;

Or. en

Poprawka 2
Marita Ulvskog

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że należy pamiętać, iż 
biogospodarka stanowi ważny sektor 
rynku wewnętrznego oferujący dodatkowe 
korzyści w zakresie zrównoważonego 
wzrostu, konkurencyjności i ograniczania 
uzależnienia od importu pod względem 
zarówno energii, jak i surowców 
naturalnych;

A. mając na uwadze, że należy pamiętać, iż 
biogospodarka stanowi ważny czynnik 
przyczyniający się do realizacji 
europejskich wymogów środowiskowych 
gwarantujących zrównoważoną przyszłość
oferujący dodatkowe korzyści w zakresie
silniejszego rynku wewnętrznego, większej
konkurencyjności i ograniczania 
uzależnienia od importu pod względem 
zarówno energii, jak i surowców 
naturalnych;

Or. sv
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Poprawka 3
Fiona Hall

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że należy pamiętać, iż 
biogospodarka stanowi ważny sektor rynku 
wewnętrznego oferujący dodatkowe
korzyści w zakresie zrównoważonego 
wzrostu, konkurencyjności i ograniczania 
uzależnienia od importu pod względem 
zarówno energii, jak i surowców 
naturalnych;

A. mając na uwadze, że należy pamiętać, iż 
biogospodarka stanowi ważny sektor rynku 
wewnętrznego oferujący znaczące korzyści 
w zakresie zrównoważonego wzrostu, 
konkurencyjności, tworzenia miejsc pracy
i ograniczania uzależnienia od importu pod 
względem zarówno energii, jak i surowców 
naturalnych;

Or. en

Poprawka 4
Eija-Riitta Korhola

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że należy pamiętać, iż 
biogospodarka stanowi ważny sektor rynku 
wewnętrznego oferujący dodatkowe 
korzyści w zakresie zrównoważonego 
wzrostu, konkurencyjności i ograniczania 
uzależnienia od importu pod względem 
zarówno energii, jak i surowców 
naturalnych;

A. mając na uwadze, że należy pamiętać, iż 
biogospodarka stanowi ważny sektor rynku 
wewnętrznego oferujący dodatkowe 
korzyści w zakresie niskoemisyjności,
zrównoważonego wzrostu, 
konkurencyjności i ograniczania 
uzależnienia od importu pod względem 
zarówno energii, jak i surowców 
naturalnych;

Or. en

Poprawka 5
Holger Krahmer

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że biogospodarka 
musi sobie poradzić z istniejącymi 
konfliktami interesów, jak na przykład z 
popytem na biomasę będącą jednocześnie 
źródłem pożywienia, surowców i energii, i 
że w związku z tym trzeba mieć 
realistyczne oczekiwania wobec 
biogospodarki;

Or. de

Poprawka 6
Vittorio Prodi

Projekt opinii
Motyw A a  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

A a. mając na uwadze, że biogospodarka 
może korzystać zarówno z nowatorskich 
badań biologicznych, jak z tradycyjnej 
wiedzy i tradycyjnego know-how;

Or. en

Poprawka 7
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. z zadowoleniem przyjmuje poparcie 
Komisji dla radykalnych zmian w 
podejściu UE do produkcji, konsumpcji, 
przetwarzania, przechowywania, 
recyklingu i unieszkodliwiania zasobów 
biologicznych; uważa, że gospodarka 
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europejska oparta na biotechnologii może 
przyczynić się do wzrostu 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu i zapewnić nowe miejsca pracy 
oraz możliwości biznesu, w szczególności 
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i 
przybrzeżnych, ale tylko wtedy gdy będzie 
prowadzona zgodnie ze wskaźnikami 
wydajności zasobów i zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 8
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp -1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1a. podkreśla, że biomasa spełnia 
również szeroki zakres funkcji 
dotyczących dóbr publicznych, co należy 
utrzymać w celu dopilnowania, aby 
podstawowe usługi, które nie są przez 
rynek wynagradzane, mogły nadal być 
świadczone na rzecz społeczeństwa, tj. 
rolnicze i leśne krajobrazy, różnorodność 
biologiczna ziem uprawnych i lasów, 
jakość i dostępność wody, funkcjonalność 
gleby, stabilność klimatu, jakość 
powietrza, odporność na powodzie i 
pożary;

Or. en

Poprawka 9
Eija-Riitta Korhola

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że brak koordynacji ograniczył 
wykorzystywanie synergii i ekonomii skali 
w odniesieniu do biogospodarki w Unii;
podkreśla, że Unia może stworzyć wartość 
dodaną przez zachęcanie do współpracy i 
ułatwianie jej za pośrednictwem sieci i 
programów finansowania; uważa jednak, 
że nie wymaga to podejścia odgórnego, 
ponieważ biogospodarka będzie się 
rozwijać w drodze zintegrowanego 
podejścia na wszystkich szczeblach –
szczeblach lokalnych, szczeblu państw 
członkowskich i Unii;

1. uważa, że brak koordynacji ograniczył 
wykorzystywanie synergii i ekonomii skali 
w odniesieniu do biogospodarki w Unii;
podkreśla, że Unia może stworzyć wartość 
dodaną przez zachęcanie do współpracy i 
ułatwianie jej za pośrednictwem sieci i 
programów finansowania; uważa, że wraz 
ze szczegółowymi celami mającymi 
zwiększyć udział odnawialnych zasobów 
naturalnych wykorzystanych w produkcji i 
zużyciu towarów biogospodarka będzie się 
rozwijać w drodze zintegrowanego 
podejścia na wszystkich szczeblach –
szczeblach lokalnych, szczeblu państw 
członkowskich i Unii;

Or. en

Poprawka 10
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że brak koordynacji ograniczył 
wykorzystywanie synergii i ekonomii skali
w odniesieniu do biogospodarki w Unii;
podkreśla, że Unia może stworzyć wartość 
dodaną przez zachęcanie do współpracy i 
ułatwianie jej za pośrednictwem sieci i 
programów finansowania; uważa jednak, 
że nie wymaga to podejścia odgórnego, 
ponieważ biogospodarka będzie się 
rozwijać w drodze zintegrowanego 
podejścia na wszystkich szczeblach –
szczeblach lokalnych, szczeblu państw 
członkowskich i Unii;

1. uważa, że brak koordynacji ograniczył 
wykorzystywanie synergii w odniesieniu 
do biogospodarki w Unii; podkreśla, że 
Unia może stworzyć wartość dodaną przez
przygotowanie jasnych ram politycznych,
zachęcanie do współpracy i ułatwianie jej 
za pośrednictwem sieci i programów 
finansowania;

Or. en
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Poprawka 11
Eija-Riitta Korhola

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 a. zachęca Komisję do zapewnienia 
akceptowalności wykorzystania i 
dostępności biomasy celem zabezpieczenia 
warunków funkcjonowania przemysłu 
opartego na biotechnologii będącego 
podstawą przyszłej biogospodarki;

Or. en

Poprawka 12
Jolanta Emilia Hibner

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje niedawną zapowiedź Komisji o 
uruchomieniu obserwatorium 
biogospodarki w celu rozpoznania 
regionalnej, krajowej i unijnej polityki w 
tym obszarze, a także jej apel do 
ekspertów, by składali podania o 
przystąpienie do europejskiego panelu 
biogospodarczego;

2. w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje niedawną zapowiedź Komisji o 
uruchomieniu obserwatorium ds.
biogospodarki w celu rozpoznania 
regionalnej, krajowej i unijnej polityki w 
tym obszarze, a także powołaniu stałego 
panelu złożonego z ekspertów ds. 
biogospodarki, który ma przyczyniać się 
do zapewnienia zwiększenia synergii i 
spójności między politykami, inicjatywami 
i sektorami gospodarki związanymi z 
biogospodarką na szczeblu UE i 
powiązaniu z istniejącymi mechanizmami;

Or. pl
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Poprawka 13
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje niedawną zapowiedź Komisji o 
uruchomieniu obserwatorium 
biogospodarki w celu rozpoznania 
regionalnej, krajowej i unijnej polityki w 
tym obszarze, a także jej apel do 
ekspertów, by składali podania o 
przystąpienie do europejskiego panelu 
biogospodarczego;

2. w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje niedawną zapowiedź Komisji o 
uruchomieniu obserwatorium 
biogospodarki w celu rozpoznania 
regionalnej, krajowej i unijnej polityki w 
tym obszarze, a także jej apel do 
ekspertów, by składali podania o 
przystąpienie do europejskiego panelu 
biogospodarczego; uważa, że jednym z 
tematów, który należy niezwłocznie 
zbadać, jest trwała podaż biomasy i trwały 
popyt na nią w odniesieniu do segmentów 
gospodarki opartej na biotechnologii o 
wysokiej wartości;

Or. en

Poprawka 14
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że na szczeblu Unii trzeba 
rozwijać większą synergię i 
komplementarność z innymi obszarami 
polityki i programami, zwłaszcza z 
programem „Horyzont 2020” i WPR;

3. uważa, że na szczeblu Unii trzeba 
rozwijać większą synergię i 
komplementarność z innymi obszarami 
polityki i programami, zwłaszcza z 
programem „Horyzont 2020” EFRR i 
WPR; zwraca się do Komisji o 
opracowanie zintegrowanego podejścia do 
biogospodarki opartego na i 
wymagającego wielofunduszowej strategii 
na szczeblu zarówno regionalnym, 
krajowym, jak i europejskim (Horyzont 
2020, polityka spójności, WPR, Energia);
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Or. en

Poprawka 15
Eija-Riitta Korhola

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że na szczeblu Unii trzeba
rozwijać większą synergię i 
komplementarność z innymi obszarami 
polityki i programami, zwłaszcza z 
programem „Horyzont 2020” i WPR;

3. uważa, że na szczeblu Unii trzeba
propagować większą synergię i 
komplementarność z innymi obszarami 
polityki i programami, zwłaszcza z 
programem dot. wydajnej gospodarki 
zasobami, programem „Horyzont 2020” i 
WPR; uważa, że UE powinna również 
promować biogospodarkę niskoemisyjną, 
w szczególności w ramach procesu 
Rio+20 i UNFCCC;

Or. en

Poprawka 16
Vittorio Prodi

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że na szczeblu Unii trzeba 
rozwijać większą synergię i 
komplementarność z innymi obszarami 
polityki i programami, zwłaszcza z 
programem „Horyzont 2020” i WPR;

3. uważa, że na szczeblu Unii trzeba 
rozwijać większą synergię i 
komplementarność z innymi obszarami 
polityki i programami, zwłaszcza z 
programem „Horyzont 2020”, WPR, 
strategią UE na rzecz biopaliw, strategią 
europejską w zakresie surowców i
dyrektywą ramową w sprawie odpadów;

Or. en
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Poprawka 17
Britta Thomsen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że na szczeblu Unii trzeba 
rozwijać większą synergię i 
komplementarność z innymi obszarami 
polityki i programami, zwłaszcza z 
programem „Horyzont 2020” i WPR;

3. uważa, że na szczeblu Unii trzeba 
rozwijać większą synergię i 
komplementarność z innymi obszarami 
polityki i programami, zwłaszcza z 
programem „Horyzont 2020”, polityką 
strukturalną i polityką spójności oraz
WPR;

Or. en

Poprawka 18
Vittorio Prodi

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3 a. podkreśla znaczenie obszarów 
wiejskich i rolę, jaką mogą one odegrać w 
rozwoju zrównoważonej biogospodarki, w 
szczególności w odniesieniu do odpadów 
zasilających biorafinerie i/lub 
(kaskadowo) do zakładów 
przetwarzających biomasę na gaz; w tym 
kontekście zaleca, aby promować 
działania ogólnowspólnotowe w celu 
przeciwdziałania zanieczyszczeniu gleb 
sprzyjających produkcji upraw 
energetycznych; przypomina o znaczeniu 
koordynacji systemu zbierania odpadów 
na obszarach zarówno wiejskich, jak i 
miejskich;

Or. en
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Poprawka 19
Vittorio Prodi

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje zawarty w 
programie „Horyzont 2020” zamiar 
wypełnienia luki między badaniami a 
innowacyjnością, a także zmniejszenia 
barier utrudniających badania 
interdyscyplinarne i wspólne programy, 
zważywszy na szeroki wachlarz produktów 
końcowych biogospodarki, tj. produktów 
energetycznych i przemysłowych;

4. z zadowoleniem przyjmuje zawarty w 
programie „Horyzont 2020” zamiar 
wypełnienia luki między badaniami a 
innowacyjnością, a także zmniejszenia 
barier utrudniających badania 
interdyscyplinarne i wspólne programy, 
zważywszy na szeroki wachlarz produktów 
końcowych biogospodarki, tj. produktów 
energetycznych i przemysłowych i użycia 
kluczowych technologii;

Or. en

Poprawka 20
Marita Ulvskog

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że aby odnieść sukces w 
perspektywie długoterminowej, źródła 
bioenergii muszą być w stanie konkurować 
pod względem ceny i jakości w 
normalnych warunkach rynkowych; z 
zadowoleniem przyjmuje trwający 
przegląd prawa Unii w zakresie biopaliw 
mający na celu dopilnowanie, aby podczas 
ustalania celów i wyliczania docelowych 
poziomów uwzględnione zostały emisje 
gazów cieplarnianych związane z 
pośrednią zmianą użytkowania gruntów;

5. uważa, że źródła bioenergii nie są w 
stanie konkurować pod względem ceny i 
jakości, jeżeli nadal będą istnieć dopłaty 
do paliw kopalnych, a opodatkowanie 
energii będzie niekorzystne dla energii 
uzyskiwanej ze źródeł alternatywnych; z 
zadowoleniem przyjmuje trwający 
przegląd prawa Unii w zakresie biopaliw 
mający na celu dopilnowanie, aby podczas 
ustalania celów i wyliczania docelowych 
poziomów uwzględnione zostały emisje 
gazów cieplarnianych związane z 
pośrednią zmianą użytkowania gruntów;
jest zdania, że może być potrzebna nowa 
strategia polityczna obejmująca między 
innymi zmienione bodźce rynkowe służące 
propagowaniu zbytu bardziej 
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zaawansowanych biopaliw oraz 
ograniczeniu negatywnych skutków w 
związku z pośrednim użytkowaniem 
gruntów;

Or. sv

Poprawka 21
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że aby odnieść sukces w 
perspektywie długoterminowej, źródła 
bioenergii muszą być w stanie 
konkurować pod względem ceny i jakości 
w normalnych warunkach rynkowych; z 
zadowoleniem przyjmuje trwający 
przegląd prawa Unii w zakresie biopaliw 
mający na celu dopilnowanie, aby podczas 
ustalania celów i wyliczania docelowych 
poziomów uwzględnione zostały emisje 
gazów cieplarnianych związane z 
pośrednią zmianą użytkowania gruntów;

5. uważa, że aby odnieść sukces w 
perspektywie długoterminowej, źródła 
bioenergii muszą być wykorzystywane w 
sposób zrównoważony; ponadto równie 
istotne jest zapewnienie, aby nowe 
sposoby użytkowania biomasy nie 
zagrażały produkcji i bezpieczeństwu 
żywności ani nie prowadziły do 
niezrównoważonej zmiany użytkowania
gruntów lub praktyk zawłaszczania 
gruntów;

Or. en

Poprawka 22
Jolanta Emilia Hibner

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że aby odnieść sukces w 
perspektywie długoterminowej, źródła 
bioenergii muszą być w stanie konkurować 
pod względem ceny i jakości w 
normalnych warunkach rynkowych; z 
zadowoleniem przyjmuje trwający 
przegląd prawa Unii w zakresie biopaliw 

5. uważa, że aby odnieść sukces w 
perspektywie długoterminowej, źródła 
bioenergii muszą być w stanie konkurować 
pod względem ceny i jakości w 
normalnych warunkach rynkowych; z 
zadowoleniem przyjmuje trwający 
przegląd prawa Unii w zakresie biopaliw 



PE508.076v01-00 14/25 AM\931802PL.doc

PL

mający na celu dopilnowanie, aby podczas 
ustalania celów i wyliczania docelowych 
poziomów uwzględnione zostały emisje 
gazów cieplarnianych związane z 
pośrednią zmianą użytkowania gruntów;

mający na celu dopilnowanie, aby podczas 
ustalania celów i wyliczania docelowych 
poziomów uwzględnione zostały emisje 
gazów cieplarnianych związane z 
pośrednią zmianą użytkowania gruntów 
oraz promowanie rozwoju nowych 
technologii umożliwiających większe 
wykorzystanie do produkcji biopaliw 
surowców takich jak: odpady, 
pozostałości, materiał lignocelulozowy i 
celulozowy;

Or. pl

Poprawka 23
Ismail Ertug

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że aby odnieść sukces w 
perspektywie długoterminowej, źródła 
bioenergii muszą być w stanie konkurować 
pod względem ceny i jakości w 
normalnych warunkach rynkowych; z 
zadowoleniem przyjmuje trwający 
przegląd prawa Unii w zakresie biopaliw 
mający na celu dopilnowanie, aby podczas 
ustalania celów i wyliczania docelowych 
poziomów uwzględnione zostały emisje 
gazów cieplarnianych związane z 
pośrednią zmianą użytkowania gruntów;

5. uważa, że aby odnieść sukces w 
perspektywie długoterminowej, źródła 
bioenergii muszą być w stanie konkurować 
pod względem ceny i jakości w 
normalnych warunkach rynkowych; z 
zadowoleniem przyjmuje trwający 
przegląd prawa Unii w zakresie biopaliw 
mający na celu dopilnowanie, aby podczas 
ustalania celów i wyliczania docelowych 
poziomów uwzględnione zostały emisje 
gazów cieplarnianych związane z 
pośrednią zmianą użytkowania gruntów;
uważa, że należy też uwzględnić wpływ 
źródeł bioenergii na ceny żywności;

Or. de

Poprawka 24Alejo Vidal-Quadras

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że aby odnieść sukces w 5. uważa, że aby odnieść sukces w 
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perspektywie długoterminowej, źródła 
bioenergii muszą być w stanie konkurować 
pod względem ceny i jakości w 
normalnych warunkach rynkowych; z 
zadowoleniem przyjmuje trwający 
przegląd prawa Unii w zakresie biopaliw 
mający na celu dopilnowanie, aby podczas 
ustalania celów i wyliczania docelowych 
poziomów uwzględnione zostały emisje 
gazów cieplarnianych związane z 
pośrednią zmianą użytkowania gruntów;

perspektywie długoterminowej, źródła 
bioenergii muszą być w stanie konkurować 
pod względem ceny i jakości w 
normalnych warunkach rynkowych; z 
zadowoleniem przyjmuje trwający 
przegląd prawa Unii w zakresie biopaliw 
mający na celu złagodzenie negatywnych 
skutków związanych z pośrednią zmianą 
użytkowania gruntów pod względem emisji 
gazów cieplarnianych;

Or. en

Poprawka 25
Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że aby odnieść sukces w 
perspektywie długoterminowej, źródła 
bioenergii muszą być w stanie konkurować 
pod względem ceny i jakości w 
normalnych warunkach rynkowych; z 
zadowoleniem przyjmuje trwający 
przegląd prawa Unii w zakresie biopaliw 
mający na celu dopilnowanie, aby podczas 
ustalania celów i wyliczania docelowych 
poziomów uwzględnione zostały emisje 
gazów cieplarnianych związane z 
pośrednią zmianą użytkowania gruntów;

5. uważa, że aby odnieść sukces w 
perspektywie długoterminowej, źródła 
bioenergii muszą być w stanie konkurować 
pod względem ceny i jakości w 
normalnych warunkach rynkowych; z 
zadowoleniem przyjmuje trwający 
przegląd prawa Unii w zakresie biopaliw 
mający na celu dopilnowanie, aby podczas 
ustalania celów i wyliczania docelowych 
poziomów w pełni uwzględnione zostały 
emisje gazów cieplarnianych związane z 
pośrednią zmianą użytkowania gruntów, 
dzięki zastosowaniu wskaźników 
dotyczących pośredniej zmiany 
użytkowania gruntów dostosowanych do 
danego surowca;

Or. en

Poprawka 26
Vittorio Prodi
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że aby odnieść sukces w 
perspektywie długoterminowej, źródła 
bioenergii muszą być w stanie konkurować 
pod względem ceny i jakości w 
normalnych warunkach rynkowych; z 
zadowoleniem przyjmuje trwający 
przegląd prawa Unii w zakresie biopaliw 
mający na celu dopilnowanie, aby podczas 
ustalania celów i wyliczania docelowych 
poziomów uwzględnione zostały emisje 
gazów cieplarnianych związane z 
pośrednią zmianą użytkowania gruntów;

5. uważa, że aby odnieść sukces w 
perspektywie długoterminowej, źródła 
bioenergii muszą być w stanie konkurować 
pod względem ceny i jakości w 
normalnych warunkach rynkowych; z 
zadowoleniem przyjmuje trwający 
przegląd prawa Unii w zakresie biopaliw 
mający na celu dopilnowanie, aby podczas 
ustalania celów i wyliczania docelowych 
poziomów uwzględnione zostały emisje 
gazów cieplarnianych związane z 
pośrednią zmianą użytkowania gruntów i 
wzywa do określenia wskaźników i 
standardów zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 27
Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5 a. zauważa, że oczekuje się, iż 
bioenergia dostarczy ponad 50% unijnych 
odnawialnych źródeł energii w ramach 
celu do roku 2020 zgodnie z prognozami 
państw członkowskich; podkreśla zatem 
potrzebę rozbudowanych kryteriów 
zrównoważonego rozwoju na rzecz 
biomasy stałej i gazowej; podkreśla, że 
przyszły wniosek Komisji dotyczący 
kryteriów zgodności wykorzystania 
biomasy z zasadami zrównoważonego 
rozwoju musi obejmować prawidłowy 
rachunek emisji dwutlenku węgla celem 
zapewnienia prawdziwych oszczędności w 
zakresie gazów cieplarnianych; wzywa 
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Komisję do jak najszybszego 
przedstawienia takiego wniosku 
ustawodawczego;

Or. en

Poprawka 28
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5 a. z zadowoleniem przyjmuje zatem 
trwający przegląd prawa Unii w zakresie 
biopaliw mający na celu dopilnowanie, 
aby podczas ustalania celów i wyliczania 
docelowych poziomów uwzględnione 
zostały emisje gazów cieplarnianych 
związane z pośrednią zmianą użytkowania 
gruntów; ponadto zaleca włączenie 
wskaźników dotyczących zmiany sposobu 
użytkowania gruntów do kryteriów 
zrównoważonego rozwoju dla biopaliw i 
biopłynów w dyrektywie w sprawie 
odnawialnych źródeł energii;

Or. en

Poprawka 29
Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5 b. podkreśla znaczenie i wielki potencjał 
wydajności w zakresie zasobów i 
efektywności energetycznej; podkreśla 
potrzebę produkowania więcej mniejszymi 
środkami, tak aby zapewnić 
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zrównoważony charakter biogospodarki;

Or. en

Poprawka 30
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. apeluje do przemysłu o pobudzanie
rozwoju biogospodarki w Unii i w związku 
z tym postuluje stworzenie środowiska 
bardziej sprzyjającego działalności 
gospodarczej w drodze takich środków jak 
skrócenie czasu wprowadzania do obrotu, 
dostosowanie polityki badań i innowacji 
do potrzeb określonych sektorów,
poprawienie dostępu do finansowania 
ryzyka, zwłaszcza dla MŚP, oraz 
wspieranie przedsiębiorczości w tym 
sektorze;

6. uważa, że przemysł ma do odegrania 
rolę w rozwoju biogospodarki; jest jednak 
zdania, że należy opracować jasne ramy 
prawne na szczeblu Unii określające 
jednoznacznie kryteria zrównoważonego 
rozwoju, tak aby inwestycje i wysiłki 
podejmowane w zakresie badań i
innowacje były korzystne dla tych
sektorów, w których użycie biomasy 
okazało się bardziej skuteczne;

Or. en

Poprawka 31
Vittorio Prodi

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. apeluje do przemysłu o pobudzanie 
rozwoju biogospodarki w Unii i w związku 
z tym postuluje stworzenie środowiska 
bardziej sprzyjającego działalności 
gospodarczej w drodze takich środków jak 
skrócenie czasu wprowadzania do obrotu, 
dostosowanie polityki badań i innowacji do 
potrzeb określonych sektorów, 

6. apeluje do przemysłu o pobudzanie 
rozwoju zrównoważonej biogospodarki w 
Unii i w związku z tym postuluje 
stworzenie środowiska bardziej 
sprzyjającego działalności gospodarczej w 
drodze takich środków jak skrócenie czasu 
wprowadzania do obrotu, dostosowanie 
polityki badań i innowacji do potrzeb 
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poprawienie dostępu do finansowania 
ryzyka, zwłaszcza dla MŚP, oraz 
wspieranie przedsiębiorczości w tym 
sektorze;

określonych sektorów, poprawienie 
dostępu do finansowania ryzyka, zwłaszcza 
dla MŚP, oraz wspieranie nowego stylu
przedsiębiorczości przestrzegającego 
dynamiki ekosystemu i praw człowieka;

Or. en

Poprawka 32
Eija-Riitta Korhola

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. apeluje do przemysłu o pobudzanie 
rozwoju biogospodarki w Unii i w związku 
z tym postuluje stworzenie środowiska 
bardziej sprzyjającego działalności 
gospodarczej w drodze takich środków jak 
skrócenie czasu wprowadzania do obrotu, 
dostosowanie polityki badań i innowacji do 
potrzeb określonych sektorów, 
poprawienie dostępu do finansowania 
ryzyka, zwłaszcza dla MŚP, oraz 
wspieranie przedsiębiorczości w tym 
sektorze;

6. apeluje do przemysłu o pobudzanie 
rozwoju biogospodarki w Unii i w związku 
z tym postuluje stworzenie środowiska 
bardziej sprzyjającego działalności 
gospodarczej w drodze takich środków jak 
skrócenie czasu wprowadzania do obrotu, 
dostosowanie polityki badań i innowacji do 
potrzeb określonych sektorów, 
poprawienie dostępu do finansowania 
ryzyka, zwłaszcza dla istniejących i 
rozwijających się sektorów przemysłu 
opartego na biotechnologii i MŚP, oraz 
wspieranie przedsiębiorczości w tym 
sektorze;

Or. en

Poprawka 33
Holger Krahmer

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zdaje sobie sprawę, że dalszy rozwój 
biogospodarki wiąże się z poważnymi 
zadaniami naukowymi, które wykraczają 
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poza granice jednego obszaru naukowego 
lub kraju i wymagają nowych form 
współpracy badaczy i partnerów 
przemysłowych, aby przyspieszyć 
wykorzystanie osiągniętych wyników w 
praktyce;

Or. de

Poprawka 34
Vittorio Prodi

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6 a. uważa, że kluczowe znaczenie ma 
ochrona własności intelektualnej w 
odniesieniu do produktów i procesów 
związanych z biogospodarką, jeżeli 
Europa pragnie zachować światową 
konkurencyjność na rynku 
międzynarodowym; 

Or. en

Poprawka 35
Holger Krahmer

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. zauważa, że w kilku państwach 
członkowskich brak pewności prawa oraz 
rozpowszechniony sceptycyzm utrudniają 
badania i wykorzystanie nowych wyników 
badań w gospodarce;

Or. de
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Poprawka 36
Ismail Ertug

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że finansowanie publiczne 
powinno przyczyniać się do pozyskiwania 
kapitału z sektora prywatnego w celu 
wspierania komercjalizacji w sektorze 
biotechnologii.

7. uważa, że finansowanie publiczne 
powinno przyczyniać się do pozyskiwania 
kapitału z sektora prywatnego w celu 
wspierania komercjalizacji w sektorze 
biotechnologii, ponieważ oznacza to 
również, że sektor prywatny uczestniczy w 
większym stopniu w finansowaniu i nie 
jest nastawiony wyłącznie na osiąganie 
zysków.

Or. de

Poprawka 37
Britta Thomsen

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że finansowanie publiczne 
powinno przyczyniać się do pozyskiwania 
kapitału z sektora prywatnego w celu 
wspierania komercjalizacji w sektorze 
biotechnologii.

7. uważa, że finansowanie publiczne 
powinno przyczyniać się do pozyskiwania 
kapitału z sektora prywatnego w celu 
wspierania komercjalizacji w sektorze 
biotechnologii; popiera zamiar Komisji 
dotyczący ustanowienia partnerstwa 
publiczno-prywatnego dla gałęzi 
przemysłu opartych na biotechnologii.

Or. en

Poprawka 38
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7 a. uważa, że konieczne jest ułatwienie 
lepszego dostępu do finansowania dla 
MŚP za pośrednictwem inwestycji w 
przedsiębiorstwa debiutujące, kapitał 
wysokiego ryzyka i wsparcie dla transferu 
technologii oraz mniej skomplikowanych 
przepisów i waloryzacji wiedzy w 
dziedzinie biogospodarki; proponuje 
powołanie panelu MŚP w celu doradzania 
panelowi biogospodarczemu i 
zapewnienia podejścia sprzyjającego 
przedsiębiorczości; zwraca dodatkową 
uwagę na znaczenie roli partnerstw 
publiczno-prywatnych w przyspieszeniu 
przejścia w kierunku biogospodarki;
uważa, że MŚP odgrywają kluczową rolę 
w tym, jak badania naukowe przekładają 
się na zastosowania i wprowadzanie na 
rynek w postaci nowych produktów lub 
technik;

Or. en

Poprawka 39
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7 a. uważa, że strategia dotycząca 
biogospodarki powinna przyjąć zasadę 
wiodącą dotyczącą hierarchii biomasy i 
wspierać kaskadowe wykorzystanie 
biomasy: w pierwszej kolejności na rzecz 
zastosowań o dużej wartości, takich jak 
biochemikalia i biomateriały, a następnie 
na rzecz zastosowań o niższej wartości 
(biopaliwa, bioenergia);

Or. en
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Poprawka 40
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7 b. uważa, że w planie działania 
określonym w komunikacie brak jest 
praktycznych środków i instrumentów 
pozwalających zlikwidować potencjalne 
bariery lub czynniki ryzyka przy 
przechodzeniu do biogospodarki; należy 
zwrócić szczególną uwagę na pokrywające 
się lub sprzeczne ze sobą przepisy i 
dostępność kapitału wysokiego ryzyka;

Or. en

Poprawka 41
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7 b. domaga się włączenia do 
europejskiego programu oznakowania 
ekologicznego produktów opartych na 
biotechnologii spełniających wysokie 
standardy i wymogi w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i zachęca do ich 
wykorzystaniu w państwach 
członkowskich za pośrednictwem 
zielonych zamówień publicznych lub ulg 
podatkowych; 

Or. en
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Poprawka 42
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7 c. zauważa, że w Europie niewiele 
państw członkowskich prowadzi działania 
wspierające rozwój biogospodarki, a 
strategie w tym obszarze są głównie 
opracowywane przez rządy krajowe; 
dobrym przykładem jest transgraniczna 
regionalna strategia w zakresie 
biogospodarki „Bio-based Delta Europe” 
(w południowo-zachodniej części Holandii 
i we Flandrii); uważa, że konieczne jest 
wzmocnienie inicjatyw lokalnych i 
regionalnych przez wdrożenie strategii 
biogospodarki w świetle strategii 
inteligentnej specjalizacji na wszystkich 
poziomach współpracy: unijnym, 
krajowym, regionalnym, lokalnym i 
koordynacja działań międzysektorowych;

Or. en

Poprawka 43
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7 c. wzywa do rozszerzenia zakresu 
dyrektywy dotyczącej ekoprojektu na 
kwestie niezwiązane z energią, takie jak 
zawartość recyklingu, zawartość 
biologiczna i wykorzystanie surowców;

Or. en
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Poprawka 44
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 7 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7 d. jest zdania, że w procesie tworzenia 
społeczeństwa opartego na zasobach 
biologicznych szczególne znaczenie mają 
inicjatywy oddolne oraz że niezbędne jest 
tutaj podejście stymulowane 
przedsiębiorczością i popytem, połączone z 
rozwiązaniem proponowanym przez 
władze; należy zapewnić odpowiednie 
możliwości inicjatywom regionalnym, 
takim jak inicjatywy w Helsinkach, w 
południowo-zachodniej Holandii, 
północno-zachodniej Francji, Nadrenii 
Północnej-Westfalii (Niemcy), regionie 
Helsinek (Finlandia), Styrii (Austria) itd.;  
wzywa Komisję do wspierania takich sieci 
i klastrów w celu propagowania wymiany 
doświadczeń; 

Or. en


