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Amendamentul 1
Vittorio Prodi

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât trebuie amintit faptul că 
bioeconomia reprezintă un sector 
important în cadrul pieței interne, 
aducând beneficii suplimentare în ceea ce 
privește sustenabilitatea, competitivitatea și 
reducerea dependenței de importurile de 
energie și de materii prime;

A. întrucât trebuie amintit faptul că 
bioeconomia reprezintă un cadru care 
cuprinde numeroase domenii și prin care 
se urmărește sustenabilitatea, 
competitivitatea și reducerea dependenței 
de importurile de energie și de materii 
prime; creându-se în final o economie cu 
circuit închis și rezistentă la schimbările 
climatice;

Or. en

Amendamentul 2
Marita Ulvskog

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât trebuie amintit faptul că 
bioeconomia reprezintă un sector
important în cadrul pieței interne, 
aducând beneficii suplimentare în ceea ce 
privește sustenabilitatea, competitivitatea
și reducerea dependenței de importurile de 
energie și de materii prime;

A. întrucât trebuie amintit faptul că 
bioeconomia reprezintă un important
factor care contribuie la îndeplinirea 
cerințelor de mediu ale Europei pentru un 
viitor sustenabil și oferă beneficii 
suplimentare în ceea ce privește o piață 
internă mai puternică, o competitivitate 
sporită și reducerea dependenței de 
importurile de energie și de materii prime;

Or. sv

Amendamentul 3
Fiona Hall
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Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât trebuie amintit faptul că 
bioeconomia reprezintă un sector important 
în cadrul pieței interne, aducând beneficii
suplimentare în ceea ce privește 
sustenabilitatea, competitivitatea și 
reducerea dependenței de importurile de 
energie și de materii prime;

A. întrucât trebuie amintit faptul că 
bioeconomia reprezintă un sector important 
în cadrul pieței interne, aducând beneficii
semnificative în ceea ce privește 
sustenabilitatea, competitivitatea, crearea 
de locuri de muncă și reducerea 
dependenței de importurile de energie și de 
materii prime;

Or. en

Amendamentul 4
Eija-Riitta Korhola

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât trebuie amintit faptul că 
bioeconomia reprezintă un sector important 
în cadrul pieței interne, aducând beneficii 
suplimentare în ceea ce privește 
sustenabilitatea, competitivitatea și 
reducerea dependenței de importurile de 
energie și de materii prime;

A. întrucât trebuie amintit faptul că 
bioeconomia reprezintă un sector important 
în cadrul pieței interne, aducând beneficii 
suplimentare în ceea ce privește emisiile 
scăzute de carbon, sustenabilitatea, 
competitivitatea și reducerea dependenței 
de importurile de energie și de materii 
prime;

Or. en

Amendamentul 5
Holger Krahmer

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât bioeconomia trebuie să ia în 
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considerare conflictele existente în 
privința obiectivelor, de exemplu în ceea 
ce privește biomasa, care este folosită 
concomitent ca sursă de alimente, materie 
primă și pentru energie, iar așteptările 
legate de bioeconomie trebuie să rămână 
realiste;

Or. de

Amendamentul 6
Vittorio Prodi

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât pe lângă cercetarea biologică 
de avangardă, bioeconomia poate recurge 
și la cunoștințele și know-how-ul 
tradiționale;

Or. en

Amendamentul 7
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. salută sprijinul Comisiei pentru o 
schimbare radicală a abordării UE față de 
producția, consumul, prelucrarea, 
depozitarea, reciclarea și eliminarea 
resurselor biologice; este de opinie că o 
economie bazată pe bioproduse poate 
contribui la competitivitatea industriei 
europene și poate oferi oportunități de 
încadrare în muncă și de afaceri, în 
special pentru dezvoltarea regiunilor 
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rurale și de coastă, însă numai dacă se 
desfășoară în limita parametrilor 
reprezentați de eficiența utilizării 
resurselor și sustenabilitate;

Or. en

Amendamentul 8
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul -1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1a. subliniază faptul că biomasa susține 
de asemenea o serie de bunuri publice, 
funcție care ar trebui menținută pentru a 
asigura faptul că serviciile de bază, care 
nu sunt recompensate pe piață, pot fi 
oferite în continuare societății: peisajele 
agricole și forestiere, biodiversitatea 
suprafețelor agricole și forestiere, 
disponibilitatea și calitatea apei, 
funcționalitatea solului, stabilitatea 
climatică, calitatea aerului și rezistența la 
inundații și incendii;

Or. en

Amendamentul 9
Eija-Riitta Korhola

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că exploatarea la nivelul 
Uniunii a sinergiilor și a economiilor de 
scară din domeniul bioeconomiei a fost 
limitată de absența unei coordonări;
subliniază faptul că Uniunea poate aduce o 

1. consideră că exploatarea la nivelul 
Uniunii a sinergiilor și a economiilor de 
scară din domeniul bioeconomiei a fost 
limitată de absența unei coordonări;
subliniază faptul că Uniunea poate aduce o 
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valoare adăugată prin încurajarea și 
facilitatea cooperării prin intermediul 
rețelelor și al programelor de finanțare;
consideră, totuși, că acest lucru nu 
presupune o abordare de sus în jos 
deoarece bioeconomia se va dezvolta 
printr-o abordare integrată la toate 
nivelurile: la nivel local, la nivelul statelor 
membre și la nivelul Uniunii;

valoare adăugată prin încurajarea și 
facilitatea cooperării prin intermediul 
rețelelor și al programelor de finanțare;
consideră că, pe lângă obiectivele specifice 
de creștere a ponderii resurselor naturale 
regenerabile folosite în producția și 
consumul de bunuri, bioeconomia se va 
dezvolta printr-o abordare integrată la toate 
nivelurile: la nivel local, la nivelul statelor 
membre și la nivelul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 10
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că exploatarea la nivelul 
Uniunii a sinergiilor și a economiilor de 
scară din domeniul bioeconomiei a fost 
limitată de absența unei coordonări;
subliniază faptul că Uniunea poate aduce o 
valoare adăugată prin încurajarea și 
facilitatea cooperării prin intermediul 
rețelelor și al programelor de finanțare;
consideră, totuși, că acest lucru nu 
presupune o abordare de sus în jos 
deoarece bioeconomia se va dezvolta 
printr-o abordare integrată la toate 
nivelurile: la nivel local, la nivelul statelor 
membre și la nivelul Uniunii;

1. consideră că exploatarea la nivelul 
Uniunii a sinergiilor din domeniul 
bioeconomiei a fost limitată de absența 
unei coordonări; subliniază faptul că 
Uniunea poate aduce o valoare adăugată 
prin crearea unui cadru politic clar,
încurajarea și facilitatea cooperării prin 
intermediul rețelelor și al programelor de 
finanțare;

Or. en

Amendamentul 11
Eija-Riitta Korhola

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. încurajează Comisia să asigure 
acceptabilitatea utilizării biomasei și 
disponibilitatea acesteia pentru a garanta 
condițiile de funcționare ale industriilor 
existente bazate pe bioproduse, care 
reprezintă temelia viitoarei bioeconomii;

Or. en

Amendamentul 12
Jolanta Emilia Hibner

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută, în acest sens, recentul anunț al 
Comisiei de lansare a unui observator 
bioeconomic care să elaboreze un cadru 
pentru politicile regionale, naționale și 
europene din acest domeniu, precum și
apelul la candidatură pentru constituirea
unui grup de experți în cadrul Grupului 
european pentru bioeconomie;

2. salută, în acest sens, recentul anunț al 
Comisiei de lansare a unui observator 
bioeconomic care să elaboreze un cadru 
pentru politicile regionale, naționale și 
europene din acest domeniu, precum și
crearea unui grup permanent de experți în
domeniul bioeconomiei care să contribuie 
la ameliorarea sinergiilor și coerenței 
dintre politici, inițiative și sectoarele 
economice legate de bioeconomie la 
nivelul UE, stabilind legături cu 
mecanismele existente;

Or. pl

Amendamentul 13
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută, în acest sens, recentul anunț al 
Comisiei de lansare a unui observator 
bioeconomic care să elaboreze un cadru 
pentru politicile regionale, naționale și 
europene din acest domeniu, precum și 
apelul la candidatură pentru constituirea 
unui grup de experți în cadrul Grupului 
european pentru bioeconomie;

2. salută, în acest sens, recentul anunț al 
Comisiei de lansare a unui observator 
bioeconomic care să elaboreze un cadru 
pentru politicile regionale, naționale și 
europene din acest domeniu, precum și
apelul la candidatură pentru constituirea 
unui grup de experți în cadrul Grupului 
european pentru bioeconomie; consideră 
că unul dintre subiectele care ar trebui 
analizate imediat este cererea și oferta 
sustenabilă de biomasă în legătură cu 
segmentele de înaltă valoare ale 
economiei bazate pe bioproduse;

Or. en

Amendamentul 14
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că, la nivelul Uniunii, trebuie 
dezvoltate complementarități și sinergii 
mai importante cu alte domenii și 
programe, în special cu programul Orizont 
2020 și cu PAC;

3. consideră că, la nivelul Uniunii, trebuie 
dezvoltate complementarități și sinergii 
mai importante cu alte domenii și 
programe, în special cu Orizont 2020, cu 
FEDER și cu PAC; solicită Comisiei să 
dezvolte o abordare integrată a 
bioeconomiei, care să fie bazată și să 
necesite o strategie multifond la nivel 
regional, național și european (O2020, 
politica de coeziune, PAC, energie);

Or. en

Amendamentul 15
Eija-Riitta Korhola
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că, la nivelul Uniunii, trebuie
dezvoltate complementarități și sinergii 
mai importante cu alte domenii și 
programe, în special cu programul Orizont 
2020 și cu PAC;

3. consideră că, la nivelul Uniunii, trebuie
sprijinite complementarități și sinergii mai 
importante cu alte domenii și programe, în 
special cu eficiența utilizării resurselor, cu
Orizont 2020 și cu PAC; este de opinie că 
UE ar trebui să promoveze bioeconomia 
cu emisii scăzute de carbon și pe plan 
internațional, în special în cadrul 
proceselor Rio+20 și UNFCCC;

Or. en

Amendamentul 16
Vittorio Prodi

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că, la nivelul Uniunii, trebuie 
dezvoltate complementarități și sinergii 
mai importante cu alte domenii și 
programe, în special cu programul Orizont 
2020 și cu PAC;

3. consideră că, la nivelul Uniunii, trebuie 
dezvoltate complementarități și sinergii 
mai importante cu alte domenii și 
programe, în special cu programul Orizont 
2020, cu PAC, cu strategia UE privind 
biocombustibilii, cu strategia privind 
materiile prime și cu directiva-cadru 
privind deșeurile;

Or. en

Amendamentul 17
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că, la nivelul Uniunii, trebuie 
dezvoltate complementarități și sinergii 
mai importante cu alte domenii și 
programe, în special cu programul Orizont 
2020 și cu PAC;

3. consideră că, la nivelul Uniunii, trebuie 
dezvoltate complementarități și sinergii 
mai importante cu alte domenii și 
programe, în special cu Orizont 2020, cu 
politica structurală și de coeziune și cu 
PAC;

Or. en

Amendamentul 18
Vittorio Prodi

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază importanța zonelor rurale 
și rolul pe care acestea îl pot juca în 
dezvoltarea unei bioeconomii sustenabile, 
în special în ceea ce privește reziduurile 
folosite pentru alimentarea biorafinăriilor 
și/sau a instalațiilor (în cascadă) de 
conversie a biomasei în gaz; propune, în 
acest context, să fie promovate acțiuni la 
nivelul întregii comunități pentru 
remedierea solurilor poluate, contribuind 
astfel la producția de culturi energetice; 
reamintește importanța coordonării 
sistemelor de colectare a deșeurilor în 
zonele rurale și urbane;

Or. en

Amendamentul 19
Vittorio Prodi

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută inițiativa de reducere a decalajului 
dintre cercetare și inovare în cadrul 
programului Orizont 2020, precum și cea 
de a reduce barierele din calea cercetării 
interdisciplinare și a programelor comune, 
având în vedere larga gamă de produse 
finale ale bioeconomiei, adică energia și 
produsele industriale;

4. salută inițiativa de reducere a decalajului 
dintre cercetare și inovare în cadrul 
programului Orizont 2020, precum și cea 
de a reduce barierele din calea cercetării 
interdisciplinare și a programelor comune, 
având în vedere larga gamă de produse 
finale ale bioeconomiei, adică energia și 
produsele industriale și tehnologiile-cheie 
care vor implementate;

Or. en

Amendamentul 20
Marita Ulvskog

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că, pentru ca sursele de 
bioenergie să poată avea succes pe termen 
lung, acestea trebuie să fie competitive
atât din punct de vedere al prețului, cât și 
din punct de vedere al calității în condiții 
de piață normale; salută revizuirea în curs 
a legislației Uniunii privind biocarburanții 
pentru a se asigura luarea în considerare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră asociate 
schimbării indirecte a utilizării terenurilor
(ILUC) la stabilirea și calcularea 
obiectivelor;

5. consideră că sursele de bioenergie nu 
pot să fie competitive din punctul de 
vedere al prețului și din punctul de vedere 
al calității atâta timp cât combustibilii 
fosili sunt subvenționați și taxele pe 
energie pun în dezavantaj sursele 
alternative regenerabile; salută revizuirea 
în curs a legislației Uniunii privind 
biocarburanții pentru a se asigura luarea în 
considerare a emisiilor de gaze cu efect de 
seră asociate schimbării indirecte a 
utilizării terenurilor (ILUC) la stabilirea și 
calcularea obiectivelor; consideră că ar 
putea fi necesară o nouă politică ce 
include, printre altele, stimulente de piață 
modificate, în vederea promovării pieței 
de biocombustibili mai avansați și a 
reducerii efectelor negative în ceea ce 
privește utilizarea indirectă a terenurilor.

Or. sv
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Amendamentul 21
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că, pentru ca sursele de 
bioenergie să poată avea succes pe termen
lung, acestea trebuie să fie competitive atât 
din punct de vedere al prețului, cât și din 
punct de vedere al calității în condiții de 
piață normale; salută revizuirea în curs a
legislației Uniunii privind biocarburanții 
pentru a se asigura luarea în considerare 
a emisiilor de gaze cu efect de seră 
asociate schimbării indirecte a utilizării 
terenurilor (ILUC) la stabilirea și 
calcularea obiectivelor;

5. consideră că, pentru ca sursele de 
bioenergie să poată avea succes pe termen 
lung, acestea trebuie să fie utilizate în mod 
sustenabil; în plus, este esențial să se 
asigure faptul că noile forme de utilizare 
a biomasei nu pun în pericol producția și 
securitatea alimentară, nu doar în 
interiorul Uniunii, ci și în țările în curs de 
dezvoltare, și nu duc la practici 
nesustenabile de conversie a utilizării 
terenurilor sau de acaparare a terenurilor;

Or. en

Amendamentul 22
Jolanta Emilia Hibner

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că, pentru ca sursele de 
bioenergie să poată avea succes pe termen 
lung, acestea trebuie să fie competitive atât 
din punct de vedere al prețului, cât și din 
punct de vedere al calității în condiții de 
piață normale; salută revizuirea în curs a 
legislației Uniunii privind biocarburanții 
pentru a se asigura luarea în considerare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră asociate 
schimbării indirecte a utilizării terenurilor
(ILUC) la stabilirea și calcularea 
obiectivelor;

5. consideră că, pentru ca sursele de 
bioenergie să poată avea succes pe termen 
lung, acestea trebuie să fie competitive atât 
din punct de vedere al prețului, cât și din 
punct de vedere al calității în condiții de 
piață normale; salută revizuirea în curs a 
legislației Uniunii privind biocarburanții 
pentru a se asigura luarea în considerare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră asociate 
schimbării indirecte a utilizării terenurilor
(ILUC) la stabilirea și calcularea 
obiectivelor și pentru a se promova 
dezvoltarea de noi tehnologii care permit 
o utilizare mai amplă a materiilor prime 
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cum ar fi deșeurile, reziduurile și 
materialele ligno-celulozice și celulozice 
în cadrul procesului de producție a 
biocombustibililor;

Or. pl

Amendamentul 23
Ismail Ertug

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că, pentru ca sursele de 
bioenergie să poată avea succes pe termen 
lung, acestea trebuie să fie competitive atât 
din punct de vedere al prețului, cât și din 
punct de vedere al calității în condiții de 
piață normale; salută revizuirea în curs a 
legislației Uniunii privind biocarburanții 
pentru a se asigura luarea în considerare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră asociate 
schimbării indirecte a utilizării terenurilor 
(ILUC) la stabilirea și calcularea 
obiectivelor;

5. consideră că, pentru ca sursele de 
bioenergie să poată avea succes pe termen 
lung, acestea trebuie să fie competitive atât 
din punct de vedere al prețului, cât și din 
punct de vedere al calității în condiții de 
piață normale; salută revizuirea în curs a 
legislației Uniunii privind biocarburanții 
pentru a se asigura luarea în considerare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră asociate 
schimbării indirecte a utilizării terenurilor 
(ILUC) la stabilirea și calcularea 
obiectivelor; consideră că influența 
surselor de bioenergie asupra prețurilor la 
alimente ar trebui să fie, de asemenea, 
luată în considerare;

Or. de

Amendamentul 24
Alejo Vidal-Quadras

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că, pentru ca sursele de 
bioenergie să poată avea succes pe termen 
lung, acestea trebuie să fie competitive atât 
din punct de vedere al prețului, cât și din 
punct de vedere al calității în condiții de 

5. consideră că, pentru ca sursele de 
bioenergie să poată avea succes pe termen 
lung, acestea trebuie să fie competitive atât 
din punct de vedere al prețului, cât și din 
punct de vedere al calității în condiții de 
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piață normale; salută revizuirea în curs a 
legislației Uniunii privind biocarburanții 
pentru a se asigura luarea în considerare 
a emisiilor de gaze cu efect de seră 
asociate schimbării indirecte a utilizării 
terenurilor (ILUC) la stabilirea și 
calcularea obiectivelor;

piață normale; salută revizuirea în curs a 
legislației Uniunii privind biocarburanții 
pentru a se reduce efectele negative ale
schimbării indirecte a utilizării terenurilor
(ILUC) în ceea ce privește emisiile de gaze 
cu efect de seră;

Or. en

Amendamentul 25
Fiona Hall

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că, pentru ca sursele de 
bioenergie să poată avea succes pe termen 
lung, acestea trebuie să fie competitive atât 
din punct de vedere al prețului, cât și din 
punct de vedere al calității în condiții de 
piață normale; salută revizuirea în curs a 
legislației Uniunii privind biocarburanții 
pentru a se asigura luarea în considerare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră asociate 
schimbării indirecte a utilizării terenurilor
(ILUC) la stabilirea și calcularea 
obiectivelor;

5. consideră că, pentru ca sursele de 
bioenergie să poată avea succes pe termen 
lung, acestea trebuie să fie competitive atât 
din punct de vedere al prețului, cât și din 
punct de vedere al calității în condiții de 
piață normale; salută revizuirea în curs a 
legislației Uniunii privind biocarburanții 
pentru a se asigura luarea în considerare pe 
deplin a emisiilor de gaze cu efect de seră 
asociate schimbării indirecte a utilizării 
terenurilor (ILUC) la stabilirea și 
calcularea obiectivelor prin aplicarea unor 
factori ILUC specifici materiilor prime;

Or. en

Amendamentul 26
Vittorio Prodi

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că, pentru ca sursele de 5. consideră că, pentru ca sursele de 
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bioenergie să poată avea succes pe termen 
lung, acestea trebuie să fie competitive atât 
din punct de vedere al prețului, cât și din 
punct de vedere al calității în condiții de 
piață normale; salută revizuirea în curs a 
legislației Uniunii privind biocarburanții 
pentru a se asigura luarea în considerare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră asociate 
schimbării indirecte a utilizării terenurilor
(ILUC) la stabilirea și calcularea 
obiectivelor;

bioenergie să poată avea succes pe termen 
lung, acestea trebuie să fie competitive atât 
din punct de vedere al prețului, cât și din 
punct de vedere al calității în condiții de 
piață normale; salută revizuirea în curs a 
legislației Uniunii privind biocarburanții 
pentru a se asigura luarea în considerare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră asociate 
schimbării indirecte a utilizării terenurilor
(ILUC) la stabilirea și calcularea 
obiectivelor și solicită stabilirea unor 
indicatori și standarde de sustenabilitate;

Or. en

Amendamentul 27
Fiona Hall

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. menționează că se preconizează ca 
bioenergia să contribuie în proporție de 
peste 50 % la obiectivul UE pentru 2020 
privind sursele regenerabile de energie, 
conform previziunilor statelor membre; 
subliniază, prin urmare, necesitatea unor 
criterii stricte de sustenabilitate pentru 
biomasa în stare solidă și gazoasă; 
subliniază că propunerea viitoare a 
Comisiei privind criteriile de 
sustenabilitate a biomasei trebuie să 
includă contabilizarea corectă a 
carbonului pentru a asigura obținerea 
unor reduceri reale ale emisiilor de gaze 
cu efect de seră; invită Comisia să 
prezinte cât mai curând această 
propunere legislativă;

Or. en



AM\931802RO.doc 17/25 PE508.076v01-00

RO

Amendamentul 28
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. salută, prin urmare, revizuirea în curs 
a legislației Uniunii privind 
biocarburanții pentru a se asigura luarea 
în considerare a emisiilor de gaze cu efect 
de seră asociate schimbării indirecte a 
utilizării terenurilor (ILUC) la stabilirea 
și calcularea obiectivelor; în plus, 
propune să se includă factorii ILUC în 
criteriile de sustenabilitate privind 
biocombustibilii și biolichidele în cadrul 
Directivei privind energia din surse 
regenerabile;

Or. en

Amendamentul 29
Fiona Hall

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază importanța și imensul 
potențial pe care îl prezintă eficiența 
utilizării resurselor și eficiența 
energetică; subliniază că este necesar „să 
se producă  mai mult din mai puțin”, 
astfel încât bioeconomia să rămână 
sustenabilă;

Or. en

Amendamentul 30
Claude Turmes
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în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. îndeamnă industria să asume un rol de 
lider în ceea ce privește dezvoltarea 
bioeconomiei în Uniune și, prin urmare,
solicită crearea unui mediu mai favorabil 
întreprinderilor prin măsuri precum 
reducerea timpului necesar pentru 
comercializare, adaptarea politicilor de 
cercetare și de inovare la nevoile 
diferitelor sectoare, îmbunătățirea 
accesului la finanțarea de risc, în special 
al IMM-urilor, și încurajarea 
antreprenoriatului în acest sector;

6. consideră că industria trebuie să joace
un rol în dezvoltarea bioeconomiei; este 
însă de opinie că ar trebui elaborat un 
cadru normativ clar la nivelul Uniunii 
prin care să se stabilească niște criterii de 
sustenabilitate lipsite de ambiguități, 
pentru a se asigura că investițiile și 
eforturile din domeniul cercetării și 
inovării aduc beneficii acelor sectoare în 
care utilizarea biomasei s-a dovedit a fi 
mai eficientă;

Or. en

Amendamentul 31
Vittorio Prodi

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. îndeamnă industria să asume un rol de 
lider în ceea ce privește dezvoltarea
bioeconomiei în Uniune și, prin urmare, 
solicită crearea unui mediu mai favorabil 
întreprinderilor prin măsuri precum 
reducerea timpului necesar pentru 
comercializare, adaptarea politicilor de 
cercetare și de inovare la nevoile diferitelor 
sectoare, îmbunătățirea accesului la 
finanțarea de risc, în special al IMM-urilor, 
și încurajarea antreprenoriatului în acest 
sector;

6. îndeamnă industria să asume un rol de 
lider în ceea ce privește dezvoltarea unei 
bioeconomii sustenabile în Uniune și, prin 
urmare, solicită crearea unui mediu mai 
favorabil întreprinderilor prin măsuri 
precum reducerea timpului necesar pentru 
comercializare, adaptarea politicilor de 
cercetare și de inovare la nevoile diferitelor 
sectoare, îmbunătățirea accesului la 
finanțarea de risc, în special al IMM-urilor, 
și încurajarea unui nou stil antreprenorial 
în ceea ce privește dinamica ecosistemului 
și drepturile omului;

Or. en



AM\931802RO.doc 19/25 PE508.076v01-00

RO

Amendamentul 32
Eija-Riitta Korhola

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. îndeamnă industria să asume un rol de 
lider în ceea ce privește dezvoltarea 
bioeconomiei în Uniune și, prin urmare, 
solicită crearea unui mediu mai favorabil 
întreprinderilor prin măsuri precum 
reducerea timpului necesar pentru 
comercializare, adaptarea politicilor de 
cercetare și de inovare la nevoile diferitelor 
sectoare, îmbunătățirea accesului la 
finanțarea de risc, în special al IMM-urilor, 
și încurajarea antreprenoriatului în acest 
sector;

6. îndeamnă industria să asume un rol de 
lider în ceea ce privește dezvoltarea 
bioeconomiei în Uniune și, prin urmare, 
solicită crearea unui mediu mai favorabil 
întreprinderilor prin măsuri precum 
reducerea timpului necesar pentru 
comercializare, adaptarea politicilor de 
cercetare și de inovare la nevoile diferitelor 
sectoare, îmbunătățirea accesului la 
finanțarea de risc, în special al industriilor 
existente și în curs de dezvoltare bazate pe 
bioproduse și al IMM-urilor, și încurajarea 
antreprenoriatului în acest sector;

Or. en

Amendamentul 33
Holger Krahmer

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. este conștient de faptul că dezvoltarea 
în continuare a bioeconomiei presupune 
noi sarcini științifice care depășesc 
limitele unui domeniu științific sau 
granițele unei țări și va face necesare noi 
forme de cooperare între cercetători și 
partenerii industriali în vederea 
accelerării procesului de transpunere în 
practică; 

Or. de
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Amendamentul 34
Vittorio Prodi

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că este esențial să se 
protejeze proprietatea intelectuală pentru 
produsele și procesele legate de 
bioeconomie dacă Europa dorește să își 
asigure competitivitatea globală pe piața 
internațională; 

Or. en

Amendamentul 35
Holger Krahmer

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază faptul că, în unele state 
membre, incertitudinea juridică și 
scepticismul larg răspândit împiedică 
cercetarea și aplicațiile economice ale 
noilor rezultate ale cercetărilor;

Or. de

Amendamentul 36
Ismail Ertug

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că finanțarea publică are un 7. consideră că finanțarea publică are un 
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rol de jucat în orientarea capitalului din 
sectorul privat spre sprijinirea 
comercializării din cadrul sectorului 
biotehnologiei.

rol de jucat în orientarea capitalului din 
sectorul privat spre sprijinirea 
comercializării din cadrul sectorului 
biotehnologiei, având în vedere faptul că 
acest lucru presupune ca sectorul privat 
să contribuie într-o măsură mai mare la 
finanțare și să nu își revendice toate 
profiturile.

Or. de

Amendamentul 37
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că finanțarea publică are un 
rol de jucat în orientarea capitalului din 
sectorul privat spre sprijinirea 
comercializării din cadrul sectorului 
biotehnologiei.

7. consideră că finanțarea publică are un 
rol de jucat în orientarea capitalului din 
sectorul privat spre sprijinirea 
comercializării din cadrul sectorului 
biotehnologiei; sprijină intenția Comisiei 
de a institui parteneriate de tip public-
privat (PPP) pentru industriile bazate pe 
bioproduse;

Or. en

Amendamentul 38
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că este necesar să se 
faciliteze un acces mai bun al IMM-urilor 
la finanțare prin investiții în lansarea de 
noi afaceri, capital de risc și sprijinirea 
transferului de tehnologie, precum și prin 
adoptarea unor reglementări mai puțin 
complexe și valorizarea cunoștințelor în 
domeniul bioeconomiei; sugerează 
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crearea unui grup pentru IMM-uri care 
să acorde consultanță Grupului pentru 
bioeconomie și să asigure o abordare 
bazată pe întreprinderi; în plus, 
subliniază rolul important pe care îl au 
parteneriatele de tip public-privat (PPP) 
în accelerarea tranziției către o 
bioeconomie; consideră că IMM-urile 
joacă un rol esențial în transpunerea 
cercetărilor științifice în aplicații și a 
introducerii acestora pe piață sub formă 
de noi produse sau tehnici;

Or. en

Amendamentul 39
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că strategia în domeniul 
bioeconomiei ar trebui să adopte ca 
principiu director o ierarhie a biomasei și 
să sprijine o „utilizare în cascadă” a 
biomasei: orientată în primul rând către 
aplicațiile de mare valoare, cum ar fi 
biochimia și biomaterialele, iar apoi către 
aplicațiile cu valoare mai scăzută 
(biocombustibili, bioenergie);

Or. en

Amendamentul 40
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)



AM\931802RO.doc 23/25 PE508.076v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. consideră că din planul de acțiune 
stabilit în comunicare lipsesc 
instrumentele și măsurile practice pentru 
eliminarea potențialelor bariere sau 
riscuri în cadrul procesului de tranziție la 
o bioeconomie; ar trebui să se acorde o 
atenție specială reglementărilor care se 
suprapun sau sunt contradictorii, dar și 
disponibilității capitalului de risc;

Or. en

Amendamentul 41
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. solicită să se includă în sistemul 
european de etichetare ecologică 
bioprodusele care satisfac standarde de 
nivel înalt și cerințe de sustenabilitate și 
să se încurajeze adoptarea acestora în 
statele membre prin achiziții publice verzi 
sau impozite mai scăzute; 

Or. en

Amendamentul 42
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 7 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. constată că, în Europa, puține state 
membre au desfășurat activități pentru a 
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sprijini dezvoltarea bioeconomiei și că 
strategiile sunt elaborate mai ales de 
guvernele naționale; un bun exemplu în 
acest sens îl reprezintă strategia regională 
transfrontalieră privind bioeconomia Bio-
based Delta Europe (sud-vestul Țărilor de 
Jos și Flandra); consideră că trebuie 
consolidate inițiativele locale și regionale 
prin punerea în aplicare a strategiilor 
bioeconomice, în lumina strategiilor de 
specializare inteligente, la toate nivelurile 
de cooperare (UE, național, regional, 
local) și prin coordonarea activităților 
transsectoriale.

Or. en

Amendamentul 43
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. solicită extinderea Directivei privind 
proiectarea ecologică pentru a include 
dimensiuni care nu sunt legate de energie, 
cum ar fi o componentă de reciclare, o 
componentă privind bioprodusele și 
utilizarea resurselor primare;

Or. en

Amendamentul 44
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 7 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7d. consideră că inițiativele ascendente 
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sunt importante pentru crearea unei 
societăți bazate pe bioproduse și că o 
abordare bazată de întreprinderi și pe 
cerere, combinată cu o abordare bazată pe 
guvern, este esențială; ar trebui să existe 
posibilități adecvate pentru inițiative 
regionale cum sunt cele din Helsinki, sud-
vestul Țărilor de Jos, nord-vestul Franței, 
Renania de Nord-Westfalia (Germania), 
regiunea Helsinki (Finlanda), Steiermark 
(Austria) etc.; invită Comisia să sprijine 
astfel de rețele și grupuri în vederea 
promovării schimbului de experiențe; 

Or. en


