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Predlog spremembe 1
Vittorio Prodi

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je ponovno treba poudariti, da je
biogospodarstvo pomemben sektor na 
notranjem trgu, saj nudi dodatne koristi
za okoljsko trajnost, konkurenčnost in 
manjšo odvisnost od uvoza energije in 
surovin;

A. ker je treba ponovno poudariti, da 
predstavlja biogospodarstvo okvir, ki 
zajema številna področja in si prizadeva
za okoljsko trajnost, konkurenčnost in 
manjšo odvisnost od uvoza energije in 
surovin, s čimer ustvarja sklenjen krog in 
gospodarstvo, odporno na podnebne 
spremembe;

Or. en

Predlog spremembe 2
Marita Ulvskog

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je ponovno treba poudariti, da je 
biogospodarstvo pomemben sektor na 
notranjem trgu, saj nudi dodatne koristi za
okoljsko trajnost, konkurenčnost in manjšo 
odvisnost od uvoza energije in surovin;

A. ker je ponovno treba poudariti, da je 
biogospodarstvo pomemben dejavnik, ki 
prispeva k izpolnjevanju okoljskih zahtev 
Evrope za trajnostno prihodnost in nudi 
dodatne koristi kar zadeva močnejši
notranji trg, večjo konkurenčnost in 
manjšo odvisnost od uvoza energije in 
surovin;

Or. sv

Predlog spremembe 3
Fiona Hall

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je ponovno treba poudariti, da je 
biogospodarstvo pomemben sektor na 
notranjem trgu, saj nudi dodatne koristi za
okoljsko trajnost, konkurenčnost in manjšo 
odvisnost od uvoza energije in surovin;

A. ker je ponovno treba poudariti, da je 
biogospodarstvo pomemben sektor na 
notranjem trgu, saj nudi znatne koristi kar 
zadeva okoljsko trajnost, ustvarjanje 
delovnih mest, konkurenčnost in manjšo 
odvisnost od uvoza energije in surovin;

Or. en

Predlog spremembe 4
Eija-Riitta Korhola

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je ponovno treba poudariti, da je 
biogospodarstvo pomemben sektor na 
notranjem trgu, saj nudi dodatne koristi za
okoljsko trajnost, konkurenčnost in manjšo 
odvisnost od uvoza energije in surovin;

A. ker je ponovno treba poudariti, da je 
biogospodarstvo pomemben sektor na 
notranjem trgu, saj nudi dodatne koristi kar 
zadeva nizke emisije ogljika, okoljsko 
trajnost, konkurenčnost in manjšo 
odvisnost od uvoza energije in surovin;

Or. en

Predlog spremembe 5
Holger Krahmer

Osnutek mnenja
Uvodna izjava Aa (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker se mora biogospodarstvo soočati z 
obstoječimi nasprotji med zastavljenimi 
cilji, na primer v zvezi z biomaso, ki je 
predmet sočasnega povpraševanja kot vir 
hrane, surovin in energije, zaradi česar se 
morajo pričakovanja, povezana z 
biogospodarstvom, gibati v mejah 
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izvedljivega;

Or. de

Predlog spremembe 6
Vittorio Prodi

Osnutek mnenja
Uvodna izjava Aa (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker se lahko biogospodarstvo razen na 
vrhunske biološke raziskave opre na 
tradicionalno znanje in strokovne 
izkušnje;

Or. en

Predlog spremembe 7
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek -1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. pozdravlja dejstvo, da Komisija 
podpira korenite spremembe v pristopu 
Evropske unije do proizvodnje, porabe, 
predelave, skladiščenja, recikliranja in 
odstranjevanja bioloških virov; je 
prepričan, da lahko biogospodarstvo v 
Evropi prispeva h konkurenčnosti 
evropske industrije ter zagotavlja delovna 
mesta in poslovne priložnosti, zlasti za 
razvoj podeželja in obalnih območij, 
vendar le, če upošteva parametre 
učinkovite rabe virov in trajnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 8
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek - 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1a. poudarja, da raba biomase prispeva 
tudi k vzdrževanju širokega nabora javnih 
dobrin, ki jih je treba ohraniti in tako 
zagotoviti, da bodo družbi še naprej na 
voljo osnovne storitve, ki jih trg ne 
nagrajuje: kmetijska in gozdna krajina, 
kmetijska zemljišča in biotska 
raznovrstnost gozdov, kakovost in 
razpoložljivost vode, funkcionalnost tal, 
stabilno podnebje, kakovost zraka ter 
odpornost na poplave in požare;

Or. en

Predlog spremembe 9
Eija-Riitta Korhola

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da je zaradi pomanjkljive 
usklajenosti omejeno izkoriščanje sinergij 
in ekonomije obsega v zvezi z 
biogospodarstvom v Uniji; poudarja, da 
lahko Unija s spodbujanjem in 
omogočanjem sodelovanja prek mrež in 
programov financiranja ustvarja dodano 
vrednost; vendar meni, da za to ni 
potreben pristop od zgoraj navzdol, saj se 
bo biogospodarstvo razvilo s celostnim 
pristopom na vseh ravneh, in sicer na 
lokalni ravni ter ravni držav članic in 
Unije;

1. meni, da je zaradi pomanjkljive 
usklajenosti omejeno izkoriščanje sinergij 
in ekonomije obsega v zvezi z 
biogospodarstvom v Uniji; poudarja, da 
lahko Unija s spodbujanjem in 
omogočanjem sodelovanja prek mrež in 
programov financiranja ustvarja dodano 
vrednost; meni, da se bo biogospodarstvo
skupaj s posebnimi cilji za povečanje 
deleža obnovljivih naravnih virov, ki se 
uporabljajo pri proizvodnji in porabi 
blaga, razvilo s celostnim pristopom na 
vseh ravneh, in sicer na lokalni ravni ter na
ravni držav članic in Unije;
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Predlog spremembe 10
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da je zaradi pomanjkljive 
usklajenosti omejeno izkoriščanje sinergij
in ekonomije obsega v zvezi z 
biogospodarstvom v Uniji; poudarja, da 
lahko Unija s spodbujanjem in 
omogočanjem sodelovanja prek mrež in 
programov financiranja ustvarja dodano 
vrednost; vendar meni, da za to ni 
potreben pristop od zgoraj navzdol, saj se 
bo biogospodarstvo razvilo s celostnim 
pristopom na vseh ravneh, in sicer na 
lokalni ravni ter ravni držav članic in 
Unije;

1. meni, da je zaradi pomanjkljive 
usklajenosti omejeno izkoriščanje sinergij 
v zvezi z biogospodarstvom v Uniji;
poudarja, da lahko Unija z zagotovitvijo 
jasnega okvira politike ter spodbujanjem 
in omogočanjem sodelovanja prek mrež in 
programov financiranja ustvarja dodano 
vrednost;

Or. en

Predlog spremembe 11
Eija-Riitta Korhola

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. spodbuja Komisijo, naj zagotovi 
sprejemljivost rabe biomase in njeno 
razpoložljivost, da bi zaščitila obratovalne 
pogoje v obstoječih biotehnoloških 
industrijah, ki predstavljajo temelj 
bodočega biogospodarstva;

Or. en
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Predlog spremembe 12
Jolanta Emilia Hibner

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. zato pozdravlja nedavno sporočilo
Komisije o zagonu biogospodarskega 
observatorija za opredelitev regionalnih in 
nacionalnih politik ter politik EU na tem 
področju, kot tudi njen poziv 
strokovnjakom, naj se prijavijo za
sodelovanje z evropskim odborom za
biogospodarstvo;

2. zato pozdravlja nedavno napoved
Komisije o zagonu biogospodarskega 
observatorija za opredelitev regionalnih in 
nacionalnih politik ter politik EU na tem 
področju kot tudi vzpostavitev stalnega 
odbora strokovnjakov za biogospodarstvo, 
ki bo na ravni EU prispeval h krepitvi 
sinergij in skladnosti med politikami, 
pobudami in gospodarskimi panogami, 
povezanimi z biogospodarstvom, in jih 
povezal z obstoječimi mehanizmi;

Or. pl

Predlog spremembe 13
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. zato pozdravlja nedavno sporočilo
Komisije o zagonu biogospodarskega 
observatorija za opredelitev regionalnih in 
nacionalnih politik ter politik EU na tem 
področju, kot tudi njen poziv 
strokovnjakom, naj se prijavijo za 
sodelovanje z evropskim odborom za 
biogospodarstvo;

2. zato pozdravlja nedavno napoved
Komisije o zagonu biogospodarskega 
observatorija za opredelitev regionalnih in 
nacionalnih politik ter politik EU na tem 
področju kot tudi njen poziv 
strokovnjakom, naj se prijavijo za 
sodelovanje z evropskim odborom za 
biogospodarstvo; meni, da je eno izmed 
vprašanj, ki bi jih bilo treba nemudoma 
preučiti, zagotavljanje trajnostne ponudbe 
in povpraševanja po biomasi v okviru 
segmentov biogospodarstva, ki ustvarjajo 
visoko vrednost;
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Predlog spremembe 14
Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da bi bilo treba na ravni Unije 
izboljšati sinergije in komplementarnost z 
drugimi področji politik in programi, zlasti 
z Obzorjem 2020 in skupno kmetijsko 
politiko;

3. meni, da bi bilo treba na ravni Unije 
izboljšati sinergije in komplementarnost z 
drugimi področji politik in programi, zlasti 
z Obzorjem 2020, Evropskim skladom za 
regionalni razvoj in skupno kmetijsko 
politiko; poziva Komisijo, naj vzpostavi 
celosten pristop k biogospodarstvu, ki 
temelji na strategiji financiranja iz več 
skladov (Obzorje 2020, kohezijska 
politika, skupna kmetijska politika, 
energija) tako na regionalni ravni kot tudi 
na nacionalni in evropski ravni ter takšno 
strategijo tudi zahteva;

Or. en

Predlog spremembe 15
Eija-Riitta Korhola

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da bi bilo treba na ravni Unije
izboljšati sinergije in komplementarnost z 
drugimi področji politik in programi, zlasti 
z Obzorjem 2020 in skupno kmetijsko 
politiko;

3. meni, da bi bilo treba na ravni Unije
podpreti večje sinergije in 
komplementarnost z drugimi področji 
politik in programi, zlasti z učinkovito 
rabo virov, Obzorjem 2020 in skupno 
kmetijsko politiko; meni, da bi morala 
Evropska unija spodbujati nizkoogljično 
biogospodarstvo tudi na mednarodni 
ravni, zlasti v procesih, ki potekajo v 
okviru konference Rio+20 in Okvirne 



PE508.076v01-00 10/24 AM\931802SL.doc

SL

konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja;

Or. en

Predlog spremembe 16
Vittorio Prodi

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da bi bilo treba na ravni Unije 
izboljšati sinergije in komplementarnost z 
drugimi področji politik in programi, zlasti 
z Obzorjem 2020 in skupno kmetijsko 
politiko;

3. meni, da bi bilo treba na ravni Unije 
izboljšati sinergije in komplementarnost z 
drugimi področji politik in programi, zlasti 
z Obzorjem 2020, skupno kmetijsko 
politiko, strategijo EU za biogoriva, 
strategijo za surovine in okvirno direktivo 
o odpadkih;

Or. en

Predlog spremembe 17
Britta Thomsen

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da bi bilo treba na ravni Unije 
izboljšati sinergije in komplementarnost z
drugimi področji politik in programi, zlasti 
z Obzorjem 2020 in skupno kmetijsko 
politiko;

3. meni, da bi bilo treba na ravni Unije 
izboljšati sinergije in komplementarnost z 
drugimi področji politik in programi, zlasti 
z Obzorjem 2020, strukturno in kohezijsko 
politiko ter skupno kmetijsko politiko;

Or. en

Predlog spremembe 18
Vittorio Prodi
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Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja pomembnost podeželskih 
območij in vlogo, ki jo lahko imajo pri 
razvoju trajnostnega biogospodarstva, 
zlasti z vidika ostankov za oskrbo 
biorafinerij in/ali (kaskadno) oskrbo 
obratov za pretvorbo biomase v plin; v 
zvezi s tem predlaga, da bi bilo treba na 
ravni skupnosti spodbujati ukrepe za 
sanacijo onesnaženih tal, s čimer bi 
prispevali k proizvodnji energetskih 
rastlin; opozarja na pomen usklajevanja 
sistemov za zbiranje odpadkov tako na 
podeželju kot tudi v mestih;

Or. en

Predlog spremembe 19
Vittorio Prodi

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja namero o premostitvi 
razkoraka med raziskavami in inovacijami 
znotraj Obzorja 2020 in odpravi ovir za 
interdisciplinarne raziskave in skupne 
programe, saj so končni proizvodi
biogospodarstva – energija in industrijski 
proizvodi – raznovrstni;

4. pozdravlja namero o premostitvi 
razkoraka med raziskavami in inovacijami 
znotraj Obzorja 2020 in odpravi ovir za 
interdisciplinarne raziskave in skupne 
programe glede na raznovrstnost končnih 
proizvodov biogospodarstva – energija in 
industrijski proizvodi – in ključnih 
tehnologij, ki se bodo uporabljale;

Or. en

Predlog spremembe 20
Marita Ulvskog
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Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da so viri bioenergije lahko 
dolgoročno uspešni le, če konkurirajo s 
ceno in kakovostjo storitev v običajnih 
tržnih pogojih; pozdravlja sedanji pregled 
zakonodaje Unije o biogorivih, da bi 
zagotovili, da se pri oblikovanju in 
izračunu ciljev upoštevajo emisije 
toplogrednih plinov, povezane s 
posrednimi spremembami rabe zemljišč;

5. meni, da viri bioenergije ne morejo 
konkurirati s ceno in kakovostjo, dokler 
bodo fosilna goriva še naprej deležna 
subvencij in dokler bodo obnovljiva 
nadomestna goriva zaradi obdavčitve 
energije v slabšem položaju; pozdravlja 
sedanji pregled zakonodaje Unije o 
biogorivih, da bi zagotovili, da se pri 
oblikovanju in izračunu ciljev upoštevajo 
emisije toplogrednih plinov, povezane s 
posrednimi spremembami rabe zemljišč;
meni, da bo verjetno potrebna nova 
politika, ki bo med drugim vključevala 
tudi drugačne tržne spodbude, za 
spodbujanje trga z naprednejšimi 
biogorivi in zmanjšanje škodljivih 
učinkov, povezanih s posredno rabo 
zemljišč;

Or. sv

Predlog spremembe 21
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da so viri bioenergije lahko 
dolgoročno uspešni le, če konkurirajo s 
ceno in kakovostjo storitev v običajnih 
tržnih pogojih; pozdravlja sedanji pregled 
zakonodaje Unije o biogorivih, da bi 
zagotovili, da se pri oblikovanju in 
izračunu ciljev upoštevajo emisije 
toplogrednih plinov, povezane s 
posrednimi spremembami rabe zemljišč;

5. meni, da so viri bioenergije lahko 
dolgoročno uspešni le, če je njihova raba 
trajnostna; prav tako je treba nujno 
zagotoviti, da nove oblike rabe biomase ne 
bodo ogrozile proizvodnje in varnosti 
hrane ne le v Uniji, ampak tudi v državah 
v razvoju, in da to ne bo privedlo do 
netrajnostnih sprememb rabe zemljišč ali 
praks njihovega prisvajanja;

Or. en
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Predlog spremembe 22
Jolanta Emilia Hibner

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da so viri bioenergije lahko 
dolgoročno uspešni le, če konkurirajo s 
ceno in kakovostjo storitev v običajnih 
tržnih pogojih; pozdravlja sedanji pregled 
zakonodaje Unije o biogorivih, da bi 
zagotovili, da se pri oblikovanju in 
izračunu ciljev upoštevajo emisije 
toplogrednih plinov, povezane s 
posrednimi spremembami rabe zemljišč;

5. meni, da so viri bioenergije lahko 
dolgoročno uspešni le, če konkurirajo s 
ceno in kakovostjo v običajnih tržnih 
pogojih; pozdravlja sedanji pregled 
zakonodaje Unije o biogorivih, da bi 
zagotovili, da se pri oblikovanju in 
izračunu ciljev upoštevajo emisije 
toplogrednih plinov, povezane s 
posrednimi spremembami rabe zemljišč, in 
spodbudili razvoj novih tehnologij, ki 
bodo v proizvodnji biogoriv omogočale 
boljšo izrabo surovin, kot so odpadki, 
ostanki ter lesna celuloza in celuloza;

Or. pl

Predlog spremembe 23
Ismail Ertug

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da so viri bioenergije lahko 
dolgoročno uspešni le, če konkurirajo s 
ceno in kakovostjo storitev v običajnih 
tržnih pogojih; pozdravlja sedanji pregled 
zakonodaje Unije o biogorivih, da bi 
zagotovili, da se pri oblikovanju in 
izračunu ciljev upoštevajo emisije 
toplogrednih plinov, povezane s 
posrednimi spremembami rabe zemljišč;

5. meni, da so viri bioenergije lahko 
dolgoročno uspešni le, če konkurirajo s 
ceno in kakovostjo v običajnih tržnih 
pogojih; pozdravlja sedanji pregled 
zakonodaje Unije o biogorivih, da bi 
zagotovili, da se pri oblikovanju in 
izračunu ciljev upoštevajo emisije 
toplogrednih plinov, povezane s 
posrednimi spremembami rabe zemljišč;
meni, da je treba upoštevati tudi vpliv 
virov bioenergije na cene hrane;
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Or. de

Predlog spremembe 24
Alejo Vidal-Quadras

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da so viri bioenergije lahko 
dolgoročno uspešni le, če konkurirajo s 
ceno in kakovostjo storitev v običajnih 
tržnih pogojih; pozdravlja sedanji pregled 
zakonodaje Unije o biogorivih, da bi 
zagotovili, da se pri oblikovanju in 
izračunu ciljev upoštevajo emisije
toplogrednih plinov, povezane s 
posrednimi spremembami rabe zemljišč;

5. meni, da so viri bioenergije lahko 
dolgoročno uspešni le, če konkurirajo s 
ceno in kakovostjo v običajnih tržnih 
pogojih; pozdravlja sedanji pregled 
zakonodaje Unije o biogorivih, da bi 
ublažili negativne učinke posrednih 
sprememb rabe zemljišč v smislu emisij
toplogrednih plinov;

Or. en

Predlog spremembe 25
Fiona Hall

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da so viri bioenergije lahko 
dolgoročno uspešni le, če konkurirajo s 
ceno in kakovostjo storitev v običajnih 
tržnih pogojih; pozdravlja sedanji pregled 
zakonodaje Unije o biogorivih, da bi 
zagotovili, da se pri oblikovanju in 
izračunu ciljev upoštevajo emisije 
toplogrednih plinov, povezane s 
posrednimi spremembami rabe zemljišč;

5. meni, da so viri bioenergije lahko 
dolgoročno uspešni le, če konkurirajo s 
ceno in kakovostjo v običajnih tržnih 
pogojih; pozdravlja sedanji pregled 
zakonodaje Unije o biogorivih, da bi 
zagotovili, da se pri oblikovanju in 
izračunu ciljev z uporabo dejavnikov 
surovin, povezanih s posrednimi 
spremembami rabe zemljišč, v celoti
upoštevajo emisije toplogrednih plinov, 
povezane s posrednimi spremembami rabe 
zemljišč;

Or. en
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Predlog spremembe 26
Vittorio Prodi

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da so viri bioenergije lahko 
dolgoročno uspešni le, če konkurirajo s 
ceno in kakovostjo storitev v običajnih 
tržnih pogojih; pozdravlja sedanji pregled 
zakonodaje Unije o biogorivih, da bi 
zagotovili, da se pri oblikovanju in 
izračunu ciljev upoštevajo emisije 
toplogrednih plinov, povezane s 
posrednimi spremembami rabe zemljišč;

5. meni, da so viri bioenergije lahko 
dolgoročno uspešni le, če konkurirajo s 
ceno in kakovostjo v običajnih tržnih 
pogojih; pozdravlja sedanji pregled 
zakonodaje Unije o biogorivih, da bi 
zagotovili, da se pri oblikovanju in 
izračunu ciljev upoštevajo emisije 
toplogrednih plinov, povezane s 
posrednimi spremembami rabe zemljišč, in 
poziva k določitvi kazalnikov in 
standardov trajnosti;

Or. en

Predlog spremembe 27
Fiona Hall

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. ugotavlja, da naj bi bioenergija po 
napovedih držav članic predstavljala več 
kot 50 % cilja za obnovljive vire energije 
EU za leto 2020; zato izpostavlja potrebo 
po strogih merilih trajnosti za trdno in 
plinasto biomaso; poudarja, da mora 
prihodnji predlog Komisije za merila 
trajnosti biomase vključevati pravilen 
izračun emisij ogljika, da se zagotovo 
dosežejo resnični prihranki emisij 
toplogrednih plinov; poziva Komisijo, naj 
nemudoma pripravi ta predlog;

Or. en
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Predlog spremembe 28
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. zato pozdravlja sedanji pregled 
zakonodaje Unije o biogorivih, da bi 
zagotovili, da se pri oblikovanju in 
izračunu ciljev upoštevajo emisije 
toplogrednih plinov, povezane s 
posrednimi spremembami rabe zemljišč; 
poleg tega predlaga, naj se dejavniki, 
povezani s posrednimi spremembami rabe 
zemljišč, vključijo v merila trajnosti za 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva iz direktive o obnovljivih virih 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 29
Fiona Hall

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. izpostavlja pomen in izjemen potencial 
učinkovite rabe virov in energetske 
učinkovitosti; poudarja potrebo po 
uporabi načela „proizvedi več z manj“, da 
bo biogospodarstvo tudi v prihodnje 
trajnostno;

Or. en
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Predlog spremembe 30
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva industrijo, naj poganja razvoj
biogospodarstva v Uniji, in zato poziva k 
vzpostavitvi podjetjem prijaznega okolja z 
ukrepi, ki bodo zmanjšali čas, potreben za 
vstop izdelka na trg, uskladili politike
raziskav in inovacij s potrebami točno 
določenih sektorjev, izboljšali dostop do 
tveganega kapitala, zlasti za mala in 
srednje velika podjetja, in spodbujali 
podjetništvo v tem sektorju;

6. meni, da ima industrija svojo vlogo pri 
razvoju biogospodarstva; vendar meni, da 
je treba na ravni Unije vzpostaviti jasen 
regulativni okvir, ki bo določil 
nedvoumna merila trajnosti in tako 
zagotovil, da bodo naložbe in prizadevanja 
na področju raziskav in inovacij koristila 
tistim sektorjem, v katerih je raba biomase 
dokazano učinkovitejša;

Or. en

Predlog spremembe 31
Vittorio Prodi

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva industrijo, naj poganja razvoj 
biogospodarstva v Uniji, in zato poziva k 
vzpostavitvi podjetjem prijaznega okolja z 
ukrepi, ki bodo zmanjšali čas, potreben za 
vstop izdelka na trg, uskladili politike 
raziskav in inovacij s potrebami točno 
določenih sektorjev, izboljšali dostop do 
tveganega kapitala, zlasti za mala in 
srednje velika podjetja, in spodbujali
podjetništvo v tem sektorju;

6. poziva industrijo, naj poganja razvoj
trajnostnega biogospodarstva v Uniji, in 
zato poziva k vzpostavitvi podjetjem 
prijaznega okolja z ukrepi, ki bodo 
zmanjšali čas, potreben za vstop izdelka na 
trg, uskladili politike raziskav in inovacij s 
potrebami točno določenih sektorjev, 
izboljšali dostop do tveganega kapitala, 
zlasti za mala in srednje velika podjetja, in 
spodbujali nov podjetniški pristop, kar 
zadeva dinamiko ekosistemov in človekove 
pravice;

Or. en
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Predlog spremembe 32
Eija-Riitta Korhola

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva industrijo, naj poganja razvoj 
biogospodarstva v Uniji, in zato poziva k 
vzpostavitvi podjetjem prijaznega okolja z 
ukrepi, ki bodo zmanjšali čas, potreben za 
vstop izdelka na trg, uskladili politike 
raziskav in inovacij s potrebami točno 
določenih sektorjev, izboljšali dostop do 
tveganega kapitala, zlasti za mala in 
srednje velika podjetja, in spodbujali 
podjetništvo v tem sektorju;

6. poziva industrijo, naj poganja razvoj 
biogospodarstva v Uniji, in zato poziva k 
vzpostavitvi podjetjem prijaznega okolja z 
ukrepi, ki bodo zmanjšali čas, potreben za 
vstop izdelka na trg, uskladili politike 
raziskav in inovacij s potrebami točno 
določenih sektorjev, izboljšali dostop do 
tveganega kapitala, zlasti za obstoječe in 
nastajajoče biopanoge ter mala in srednje 
velika podjetja, in spodbujali podjetništvo 
v tem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 33
Holger Krahmer

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. se zaveda, da je nadaljnji razvoj 
biogospodarstva povezan z obsežnimi 
znanstvenimi nalogami, ki bodo presegale 
meje posameznih znanstvenih področij in 
posameznih držav, in da bo zahteval nove 
oblike sodelovanja med raziskovalci in 
industrijskimi partnerji, da bi zagotovili 
hitrejši prenos raziskav v prakso; 

Or. de

Predlog spremembe 34
Vittorio Prodi
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Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 a. meni, da je zaščita intelektualne 
lastnine za proizvode in procese na 
področju biogospodarstva bistvenega 
pomena, če si želi Evropa zagotoviti 
konkurenčnost na mednarodnem trgu; 

Or. en

Predlog spremembe 35
Holger Krahmer

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. opozarja, da pravne negotovosti in 
močno razširjeni dvomi v nekaterih 
državah članicah onemogočajo raziskave 
in znanstveno uporabo novih rezultatov, 
ki jih te prinašajo;

Or. de

Predlog spremembe 36
Ismail Ertug

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da lahko javne finance pomagajo 
pri pridobivanju finančnega vzvoda iz 
zasebnega sektorja za trženje na področju 
biotehnologije.

7. meni, da lahko javne finance pomagajo 
pri pritegnitvi finančnih sredstev iz 
zasebnega sektorja za trženje na področju 
biotehnologije, saj bi to pomenilo, da bi 
zasebni sektor moral prispevati večji delež 
financiranja, ne pa si zgolj lastiti pravice 
do udeležbe v dobičkih.
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Or. de

Predlog spremembe 37
Britta Thomsen

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da lahko javne finance pomagajo 
pri pridobivanju finančnega vzvoda iz 
zasebnega sektorja za trženje na področju 
biotehnologije.

7. meni, da lahko javne finance pomagajo 
pri pritegnitvi finančnih sredstev iz 
zasebnega sektorja za trženje na področju 
biotehnologije; podpira namero Komisije 
za vzpostavitev javno-zasebnih partnerstev 
v biotehnoloških industrijskih panogah.

Or. en

Predlog spremembe 38
Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. meni, da je treba malim in srednjim 
podjetjem omogočiti boljši dostop do 
financiranja, kar je mogoče doseči z 
vlaganjem v ustanavljanje novih podjetij, 
s tveganim kapitalom in s podporo za 
prenos tehnologije, ter da je treba 
vzpostaviti manj zapletene predpise in 
ovrednotenje znanja na področju 
biogospodarstva; predlaga ustanovitev 
odbora malih in srednjih podjetij, ki bo 
svetoval odboru za biogospodarstvo in 
zagotovil uveljavljanje pristopa, ki temelji 
na podjetništvu; poudarja tudi pomembno 
vlogo javno-zasebnih partnerstev pri 
pospeševanju prehoda v biogospodarstvo; 
je prepričan, da imajo mala in srednja 
podjetja ključno vlogo pri prenosu 
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rezultatov znanstvenih raziskav v prakso 
in pri uvajanju novih proizvodov in metod 
na trg;

Or. en

Predlog spremembe 39
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. meni, da bi strategija za 
biogospodarstvo morala privzeti vodilno 
načelo hierarhije uporabe biomase in 
podpirati njeno „kaskadno uporabo“: 
najprej bi se morala osredotočiti na 
aplikacije višje vrednosti, kot so 
biokemijske snovi in biomateriali, šele 
nato pa na aplikacije nižjih vrednosti 
(biogoriva, bioenergija);

Or. en

Predlog spremembe 40
Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. meni, da akcijski načrt iz sporočila ne 
vsebuje dovolj praktičnih ukrepov in 
orodij za spopadanje z morebitnimi 
ovirami ali tveganji, ki se lahko pojavijo 
med prehodom v biogospodarstvo; 
posebno pozornost bi bilo treba nameniti 
prekrivanju med predpisi in 
nasprotujočim si predpisom ter 
razpoložljivosti tveganega kapitala;
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Predlog spremembe 41
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. poziva k vključitvi bioproizvodov, ki 
izpolnjujejo visoke standarde in zahteve 
glede trajnosti, v evropski sistem 
okoljskega označevanja in k spodbujanju 
njihovega uveljavljanja v državah 
članicah s pomočjo ukrepov na področju 
zelenih javnih naročil ali nižje obdavčitve;

Or. en

Predlog spremembe 42
Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 7 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7c. ugotavlja, da v Evropi le nekaj držav 
članic izvaja dejavnosti, namenjene 
podpiranju razvoja biogospodarstva, in da 
strategije na tem področju večinoma 
oblikujejo nacionalne vlade; čezmejna 
strategija za regionalno biogospodarstvo 
na območju biotehnološke evropske delte 
(jugozahod Nizozemske in Flamska) 
predstavlja dober zgled takšne strategije; 
meni, da je treba lokalne in regionalne 
pobude okrepiti z izvajanjem strategij za 
biogospodarstvo, in sicer v okviru strategij 
za pametno specializacijo, na vseh ravneh 
sodelovanja (na ravni Evropske unije ter 
na nacionalni, regionalni in lokalni 
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ravni) ter z usklajevanjem medsektorskih 
dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 43
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7c. poziva, naj se področje uporabe 
direktive o okoljsko primerni zasnovi 
izdelkov razširi tako, da bo zajemalo tudi 
neenergetske razsežnosti, kot so 
reciklirana vsebina, biološka vsebina in 
uporaba primarnih virov;

Or. en

Predlog spremembe 44
Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 7 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7d. meni, da so pobude od spodaj navzgor 
pomembne za ustvarjanje biotehnološke 
družbe in da je pristop, ki temelji na 
podjetništvu in povpraševanju in se izvaja 
skupaj s pristopom, ki ga usmerjajo vlade, 
bistvenega pomena; regionalnim 
pobudam, kot se izvajajo v Helsinkih, na 
jugozahodu Nizozemske, severozahodu 
Francije, Severnem Porenju-Vestfaliji 
(Nemčija), v helsinški regiji (Finska), na 
avstrijskem Štajerskem itd., je treba 
zagotoviti ustrezne možnosti; poziva 
Komisijo, naj podpira takšne mreže in 
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grozde, da bi spodbudila izmenjavo 
izkušenj; 

Or. en


