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Muudatusettepanek 10
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 
2013. aasta määruse (EL) nr .../2013 
(millega luuakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogramm Horisont 
202020 aastateks 2014–2020) eesmärk on 
saavutada teadusuuringute ja innovatsiooni 
suuremat mõju, viies raamprogrammi 
Horisont 2020 ning erasektori rahalised 
vahendid kokku peamiste valdkondade 
avaliku ja erasektori partnerluses, milles 
teadusuuringud ja innovatsioon saavad 
aidata saavutada liidu üldisemad 
konkurentsivõimega seotud eesmärgid ning 
ületada ühiskondlikke probleeme. Liit võib 
sellistes partnerlussuhetes osaleda rahaliste 
toetuste või aluslepingu artikli 187 alusel 
otsuse 1982/2006/EÜ kohaselt asutatud 
ühisettevõtete vormis.

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 
2013. aasta määruse (EL) nr .../2013 
(millega luuakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogramm Horisont 
202020 aastateks 2014–2020) eesmärk on 
saavutada teadusuuringute ja innovatsiooni 
suuremat mõju, viies raamprogrammi 
Horisont 2020 ning erasektori rahalised 
vahendid kokku peamiste valdkondade 
avaliku ja erasektori partnerluses, milles 
teadusuuringud ja innovatsioon saavad 
aidata saavutada liidu üldisemad 
konkurentsivõimega seotud eesmärgid, 
võimendada erainvesteeringuid ning 
ületada ühiskondlikke probleeme. Nende 
partnerlussuhete alus võiks olla 
pikaajaline kohustus, sealhulgas kõigi 
partnerite tasakaalustatud panus, nende 
eesmärkide täitmine peaks olema 
kohustuslik ja need peaksid olema 
kooskõlastatud liidu strateegiliste 
eesmärkidega teadus- ja arendustegevuse 
ning innovatsiooni valdkonnas. 
Partnerlussuhete juhtimine ja toimimine 
peaks olema avatud, läbipaistev, tõhus ja 
tulemuslik ning andma 
osalemisvõimaluse paljudele eri 
sidusrühmadele, kes on tegevad oma 
konkreetses valdkonnas. Liit võib sellistes 
partnerlussuhetes osaleda rahaliste toetuste 
või aluslepingu artikli 187 alusel otsuse 
1982/2006/EÜ kohaselt asutatud 
ühisettevõtete vormis.

__________________ __________________
20 ELT ... [raamprogramm Horisont 2020]. 20 ELT ... [raamprogramm Horisont 2020].

Or. en
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Muudatusettepanek 11
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) BTK on mittetulunduslik 
organisatsioon, mis loodi esindama 
tööstusharu rühma, mis toetab biotoorainel 
põhinevate tööstusharude ühist 
tehnoloogiaalgatust. Selle liikmed 
esindavad kogu biotoorainel põhinevat 
väärtusahelat ning nende seas on 
suurtööstused, väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad (VKEd), 
piirkondlikud klastrid, Euroopa 
kutseühingud ning Euroopa 
tehnoloogiaplatvormid. BTK eesmärk on 
edendada Euroopas biotoorainel 
põhinevate tööstusharude tehnoloogilist ja 
majanduslikku arengut. Liikmelisust 
võivad taotleda kõik biotoorainel 
põhinevasse väärtusahelasse kuuluvad 
huvitatud sidusrühmad. Konsortsium 
rakendab liikmelisuse suhtes avatuse ja 
läbipaistvuse üldpõhimõtteid, tagades 
ettevõtjate laialdase kaasamise.

(7) BTK on mittetulunduslik 
organisatsioon, mis loodi esindama 
tööstusharu rühma, mis toetab biotoorainel 
põhinevate tööstusharude ühist 
tehnoloogiaalgatust. Selle liikmed 
esindavad kogu biotoorainel põhinevat 
väärtusahelat ning nende seas on 
suurtööstused, väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad (VKEd), 
piirkondlikud klastrid, Euroopa 
kutseühingud ning Euroopa 
tehnoloogiaplatvormid. BTK eesmärk on 
edendada Euroopas biotoorainel 
põhinevate tööstusharude tehnoloogilist ja 
majanduslikku arengut. Liikmelisust 
võivad taotleda kõik biotoorainel 
põhinevasse väärtusahelasse kuuluvad 
huvitatud sidusrühmad. Konsortsium 
rakendab liikmelisuse ja otsustusprotsessi
suhtes avatuse ja läbipaistvuse 
üldpõhimõtteid, tagades ettevõtjate 
laialdase kaasamise.

Or. sv

Muudatusettepanek 12
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) BTK on mittetulunduslik 
organisatsioon, mis loodi esindama 
tööstusharu rühma, mis toetab biotoorainel 

(7) BTK on mittetulunduslik 
organisatsioon, mis loodi esindama 
tööstusharu rühma, mis toetab biotoorainel 
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põhinevate tööstusharude ühist 
tehnoloogiaalgatust. Selle liikmed 
esindavad kogu biotoorainel põhinevat 
väärtusahelat ning nende seas on 
suurtööstused, väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad (VKEd), 
piirkondlikud klastrid, Euroopa 
kutseühingud ning Euroopa 
tehnoloogiaplatvormid. BTK eesmärk on 
edendada Euroopas biotoorainel 
põhinevate tööstusharude tehnoloogilist ja 
majanduslikku arengut. Liikmelisust 
võivad taotleda kõik biotoorainel 
põhinevasse väärtusahelasse kuuluvad 
huvitatud sidusrühmad. Konsortsium 
rakendab liikmelisuse suhtes avatuse ja 
läbipaistvuse üldpõhimõtteid, tagades 
ettevõtjate laialdase kaasamise.

põhinevate tööstusharude ühist 
tehnoloogiaalgatust. Selle liikmed 
esindavad kogu biotoorainel põhinevat 
väärtusahelat ning nende seas on 
suurtööstused, väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad (VKEd), 
piirkondlikud klastrid, Euroopa 
kutseühingud ning Euroopa 
tehnoloogiaplatvormid. BTK eesmärk on 
edendada Euroopas biotoorainel 
põhinevate tööstusharude tehnoloogilist ja 
majanduslikku arengut. Liikmelisust 
võivad taotleda kõik biotoorainel 
põhinevasse väärtusahelasse kuuluvad 
huvitatud sidusrühmad. Konsortsium 
rakendab liikmelisuse suhtes 
raamprogrammis kehtestatud avatuse ja 
läbipaistvuse üldpõhimõtteid, tagades 
ettevõtjate ja VKEde võimalikult laialdase 
kaasamise.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Mõned liidu suurimatest biomassi 
ressurssidest asuvad liidu hõredaimalt 
asustatud piirkondades. Seepärast on 
äärmiselt tähtis, et ühisettevõte jõuaks 
oma töö ja pakutavate võimalustega ka 
neisse äärepoolsematesse piirkondadesse.

Or. sv

Muudatusettepanek 14
Jens Nilsson
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Biotoorainel põhinevate tööstusharude 
ühine tehnoloogiaalgatus peaks 
leevendama erinevaid turutõrkeid, mis 
heidutavad investeerimast Euroopas 
biotoorainel põhinevate tööstusharude 
teadus-, tutvustus- ja 
kasutuselevõtutegevusse enne 
konkurentsivõime saavutamist. Eelkõige 
peaks algatus tagama kindlate 
biomassitarnete olemasolu, võttes arvesse 
teisi võistlevaid sotsiaalseid ja 
keskkonnaga seotud nõudmisi, ning 
toetama täiustatud töötlemistehnoloogia, 
suuremahulise tutvustustegevuse ja 
poliitiliste meetmete arendamist, 
vähendades seeläbi erasektori teadus- ja 
innovatsiooniinvesteeringute riski 
jätkusuutlike ja konkurentsivõimeliste 
bioressursipõhiste toodete ja biokütuste 
arendamisel.

(11) Biotoorainel põhinevate tööstusharude 
ühine tehnoloogiaalgatus peaks 
leevendama erinevaid turutõrkeid, mis 
heidutavad investeerimast Euroopas 
biotoorainel põhinevate tööstusharude 
teadus-, tutvustus- ja 
kasutuselevõtutegevusse enne 
konkurentsivõime saavutamist. Eelkõige 
peaks algatus tagama kindlate ja säästvate
biomassitarnete olemasolu, võttes arvesse 
teisi võistlevaid sotsiaalseid ja 
keskkonnaga seotud nõudmisi, ning 
toetama suure- ja väikesemahulise 
täiustatud töötlemistehnoloogia, 
suuremahulise tutvustustegevuse ja 
poliitiliste meetmete arendamist, 
vähendades seeläbi erasektori teadus- ja 
innovatsiooniinvesteeringute riski 
jätkusuutlike ja konkurentsivõimeliste 
bioressursipõhiste toodete ja biokütuste 
arendamisel.

Or. sv

Muudatusettepanek 15
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Biotoorainel põhinevate tööstusharude
ühine tehnoloogiaalgatus peaks 
leevendama erinevaid turutõrkeid, mis 
heidutavad investeerimast Euroopas 
biotoorainel põhinevate tööstusharude 
teadus-, tutvustus- ja 
kasutuselevõtutegevusse enne 
konkurentsivõime saavutamist. Eelkõige 
peaks algatus tagama kindlate 

(11) Biotoorainel põhinevate tööstusharude 
ühine tehnoloogiaalgatus peaks 
leevendama erinevaid turutõrkeid, mis 
heidutavad investeerimast Euroopas 
biotoorainel põhinevate tööstusharude 
teadus-, tutvustus- ja 
kasutuselevõtutegevusse enne 
konkurentsivõime saavutamist. Eelkõige 
peaks algatus toetama täiustatud 
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biomassitarnete olemasolu, võttes arvesse 
teisi võistlevaid sotsiaalseid ja 
keskkonnaga seotud nõudmisi, ning
toetama täiustatud töötlemistehnoloogia, 
suuremahulise tutvustustegevuse ja 
poliitiliste meetmete arendamist, 
vähendades seeläbi erasektori teadus- ja 
innovatsiooniinvesteeringute riski 
jätkusuutlike ja konkurentsivõimeliste 
bioressursipõhiste toodete ja biokütuste 
arendamisel.

töötlemistehnoloogia, suuremahulise 
tutvustustegevuse ja poliitiliste meetmete 
arendamist, vähendades seeläbi erasektori 
teadus- ja innovatsiooniinvesteeringute 
riski jätkusuutlike ja konkurentsivõimeliste 
bioressursipõhiste toodete ja biokütuste 
arendamisel ning aidates kõigil 
sidusrühmadel, kaasa arvatud 
maapiirkondade sidusrühmadel, saada 
sellisest algatusest kasu.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Biotoorainel põhinevate tööstusharude 
ühine tehnoloogiaalgatus peaks olema 
avaliku ja erasektori partnerlus, mille 
eesmärk on suurendada Euroopas 
investeeringuid jätkusuutlike biotoorainel 
põhinevate tööstusharude arendamisse. See 
peaks tooma Euroopa kodanikele 
keskkonnaalast ja sotsiaalmajanduslikku 
kasu, suurendama Euroopa 
konkurentsivõimet ning aitama saavutada 
Euroopal võtmeroll täiustatud 
bioressursipõhiste toodete ja biokütuste 
teadusuuringute, tutvustamise ja 
kasutuselevõtu alal.

(12) Biotoorainel põhinevate tööstusharude 
ühine tehnoloogiaalgatus peaks olema 
avaliku ja erasektori partnerlus, mille 
eesmärk on suurendada ja laiendada
Euroopas investeeringuid jätkusuutlike 
biotoorainel põhinevate tööstusharude 
arendamisse. See peaks tooma Euroopa 
kodanikele keskkonnaalast ja 
sotsiaalmajanduslikku kasu, suurendama 
Euroopa konkurentsivõimet ning aitama 
saavutada Euroopal võtmeroll täiustatud 
bioressursipõhiste toodete ja biokütuste
teadusuuringute, tutvustamise ja 
kasutuselevõtu alal.

Or. sv

Muudatusettepanek 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Biotoorainel põhinevate tööstusharude 
ühine tehnoloogiaalgatus peaks olema 
avaliku ja erasektori partnerlus, mille 
eesmärk on suurendada Euroopas 
investeeringuid jätkusuutlike biotoorainel 
põhinevate tööstusharude arendamisse. See 
peaks tooma Euroopa kodanikele 
keskkonnaalast ja sotsiaalmajanduslikku 
kasu, suurendama Euroopa 
konkurentsivõimet ning aitama saavutada 
Euroopal võtmeroll täiustatud 
bioressursipõhiste toodete ja biokütuste 
teadusuuringute, tutvustamise ja 
kasutuselevõtu alal.

(12) Biotoorainel põhinevate tööstusharude 
ühine tehnoloogiaalgatus peaks olema 
avaliku ja erasektori partnerlus, mille 
eesmärk on suurendada Euroopas 
investeeringuid jätkusuutlike biotoorainel 
põhinevate tööstusharude arendamisse, sest 
biotööstus saab anda suure panuse aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
saavutamisse 2020. aastaks. See peaks 
tooma Euroopa kodanikele keskkonnaalast 
ja sotsiaalmajanduslikku kasu, suurendama 
Euroopa konkurentsivõimet ning aitama 
saavutada Euroopal võtmeroll täiustatud 
bioressursipõhiste toodete ja biokütuste 
teadusuuringute, tutvustamise ja 
kasutuselevõtu alal.

Or. ro

Muudatusettepanek 18
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Biotoorainel põhinevate tööstusharude 
ühise tehnoloogiaalgatuse eesmärk on 
rakendada Euroopas teadusuuringute ja 
innovatsiooni programmi, milles 
hinnatakse selliste taastuvate bioloogiliste 
ressursside olemasolu, mida saaks kasutada 
bioressursipõhiste materjalide tootmiseks, 
ning toetatakse sellest lähtudes 
jätkusuutlike biotoorainel põhinevate 
väärtusahelate loomist. Kõnealust tegevust 
tuleks viia ellu koostöös huvirühmadega 
biotoorainel põhinevate väärtusahelate 
kõigist osadest, kaasa arvatud 
esmatootmine ja töötlev tööstus, 
tarbekaupade tootjad, VKEd ning teadus-
ja tehnoloogiakeskused ja ülikoolid.

(13) Biotoorainel põhinevate tööstusharude 
ühise tehnoloogiaalgatuse eesmärk on 
rakendada Euroopas teadusuuringute ja 
innovatsiooni programmi, milles 
hinnatakse selliste taastuvate bioloogiliste 
ressursside olemasolu, mida saaks kasutada 
bioressursipõhiste materjalide tootmiseks, 
ning toetatakse sellest lähtudes 
jätkusuutlike biotoorainel põhinevate 
väärtusahelate loomist. Kõnealust tegevust 
tuleks viia ellu avatud ja läbipaistvas
koostöös huvirühmadega biotoorainel 
põhinevate väärtusahelate kõigist osadest, 
kaasa arvatud esmatootmine ja töötlev 
tööstus, tarbekaupade tootjad, VKEd ning 
teadus- ja tehnoloogiakeskused ja 
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ülikoolid.

Or. sv

Muudatusettepanek 19
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Biotoorainel põhinevate tööstusharude 
ühise tehnoloogiaalgatuse eesmärk on 
rakendada Euroopas teadusuuringute ja 
innovatsiooni programmi, milles 
hinnatakse selliste taastuvate bioloogiliste 
ressursside olemasolu, mida saaks kasutada 
bioressursipõhiste materjalide tootmiseks, 
ning toetatakse sellest lähtudes 
jätkusuutlike biotoorainel põhinevate 
väärtusahelate loomist. Kõnealust tegevust 
tuleks viia ellu koostöös huvirühmadega 
biotoorainel põhinevate väärtusahelate 
kõigist osadest, kaasa arvatud 
esmatootmine ja töötlev tööstus, 
tarbekaupade tootjad, VKEd ning teadus-
ja tehnoloogiakeskused ja ülikoolid.

(13) Biotööstus on biomajanduse 
nurgakivi majanduskasvu stimuleerimise 
ja töökohtade loomise poolest ja 
biotoorainel põhinevate tööstusharude 
ühise tehnoloogiaalgatuse eesmärk on 
rakendada Euroopas teadusuuringute ja 
innovatsiooni programmi, milles 
hinnatakse selliste taastuvate bioloogiliste 
ressursside olemasolu, mida saaks kasutada 
bioressursipõhiste materjalide tootmiseks, 
ning toetatakse sellest lähtudes 
jätkusuutlike biotoorainel põhinevate 
väärtusahelate loomist. Kõnealust tegevust 
tuleks viia ellu koostöös huvirühmadega 
biotoorainel põhinevate väärtusahelate 
kõigist osadest, kaasa arvatud 
esmatootmine ja töötlev tööstus, 
tarbekaupade tootjad, VKEd ning teadus-
ja tehnoloogiakeskused ja ülikoolid.

Or. ro

Muudatusettepanek 20
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Mõju maksimeerimiseks peaks 
biotoorainel põhinevate tööstusharude 
ühisettevõte arendama tihedat sünergiat 
teiste liidu programmidega sellistes 

(16) Mõju maksimeerimiseks peaks 
biotoorainel põhinevate tööstusharude 
ühisettevõte arendama tihedat sünergiat 
teiste liidu programmidega sellistes 
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valdkondades nagu haridus, keskkond, 
konkurentsivõime ja VKEd, ning 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite ja maaelu 
arengu poliitikaga, mis saavad aidata 
spetsiifiliselt tugevdada riikide ja 
piirkondade suutlikkust teadusuuringuteks 
ja innovatsiooniks arukate 
spetsialiseerumisstrateegiate kontekstis.

valdkondades nagu haridus, keskkond, 
konkurentsivõime ja VKEd, ning 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite ja maaelu 
arengu poliitikaga, mis saavad aidata 
spetsiifiliselt tugevdada riikide ja 
piirkondade suutlikkust teadusuuringuteks 
ja innovatsiooniks arukate 
spetsialiseerumisstrateegiate kontekstis. 
Määrava tähtsusega on see, et asjaomaste 
ettevõtjatega jagatakse teavet ühisettevõtte 
jõupingutuste ja biotoorainel põhinevate 
säästvate väärtusahelate loomise 
toetamisvõimaluste kohta.

Or. sv

Muudatusettepanek 21
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Oma eesmärkide saavutamiseks peaks 
BPT ühisettevõte pakkuma rahalist tuge, 
eelkõige andes toetusi osalejatele, lähtudes 
avatud ja konkurentsipõhistest 
projektikonkurssidest.

(20) Oma eesmärkide saavutamiseks peaks 
BPT ühisettevõte pakkuma rahalist tuge, 
eelkõige andes toetusi osalejatele, lähtudes 
avatud ja läbipaistvatest
konkurentsipõhistest projektikonkurssidest.

Or. sv

Muudatusettepanek 22
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Selleks et tagada väiksemate 
ettevõtjate ja rahastajate samaväärne 
soosimine, peavad kõik toetused, näiteks 
projektide valimine, olema täielikult 
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läbipaistvad ja avatud.

Or. sv

Muudatusettepanek 23
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) aidata kaasa biotoorainel põhinevate 
tööstusharude ühise tehnoloogiaalgatuse 
eesmärkidele saavutada ressursitõhusam ja 
jätkusuutlikum vähese CO2-heitega 
majandus ning suurendada majanduskasvu 
ja tööhõivet eriti maapiirkondades, 
arendades Euroopas jätkusuutlikke ja 
konkurentsivõimelisi biotoorainel 
põhinevaid tööstusharusid täiustatud ja 
säästval viisil biomassi hankivate 
biorafineerimistehaste abil, ning eelkõige:

(b) aidata kaasa biotoorainel põhinevate 
tööstusharude ühise tehnoloogiaalgatuse 
eesmärkidele saavutada ressursitõhusam ja 
jätkusuutlikum vähese CO2-heitega 
majandus ning suurendada majanduskasvu 
ja tööhõivet eriti maapiirkondades ja 
suurte biomassi ressurssidega ning 
bioressursipõhiste toodete 
arengupotentsiaaliga piirkondades, 
arendades Euroopas jätkusuutlikke ja 
konkurentsivõimelisi biotoorainel 
põhinevaid tööstusharusid täiustatud ja
säästval viisil biomassi hankivate 
biorafineerimistehaste abil, ning eelkõige:

Or. sv

Muudatusettepanek 24
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tutvustada tehnoloogiaid, mis 
võimaldavad saada Euroopa biomassist 
uusi keemilisi lähteaineid, uusi materjale ja 
uusi tarbekaupu ning mis vähendavad 
vajadust fossiilsete ressursside järele;

(c) tutvustada ja edendada suure- ja 
väikesemahulisi tehnoloogilisi lahendusi, 
mis võimaldavad saada Euroopa säästvast
biomassist uusi keemilisi lähteaineid, uusi 
materjale ja uusi tarbekaupu ning mis 
vähendavad vajadust fossiilsete ressursside 
järele;
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Muudatusettepanek 25
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) arendada ärimudeleid, mis 
integreerivad ettevõtjaid kogu väärtusahela 
ulatuses alates biomassi tarnimisest kuni 
biorafineerimistehasteni ning 
bioressursipõhiste materjalide, kemikaalide 
ja kütuste tarbijateni, sealhulgas uute 
sektoritevaheliste vastastikuste ühenduste 
loomise teel ning toetades tööstusharude 
üleseid klastreid;

(d) arendada ärimudeleid, mis 
integreerivad ettevõtjaid kogu väärtusahela 
ulatuses alates biomassi tarnimisest kuni 
biorafineerimistehasteni ning 
bioressursipõhiste materjalide, kemikaalide 
ja kütuste tarbijateni, sealhulgas uute 
sektoritevaheliste vastastikuste ühenduste 
loomise ja uute piirkondadevaheliste ja 
rahvusvaheliste koostöösidemete 
edendamise teel ning toetades 
tööstusharude üleseid klastreid;

Or. sv

Muudatusettepanek 26
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) luua juhtivaid biorafineerimistehaseid, 
mis kasutavad bioressursipõhiste 
materjalide, kemikaalide ning kütuste 
tehnoloogiaid ja ärimudeleid ning näitavad 
kulude ja tulemuslikkuse arendamist 
tasemele, mis suudab konkureerida 
fossiilkütustel põhinevate alternatiividega.

(e) luua juhtivaid biorafineerimistehaseid, 
mis kasutavad säästvaid bioressursipõhiste 
materjalide, kemikaalide ning kütuste 
tehnoloogiaid ja ärimudeleid ning näitavad 
kulude ja tulemuslikkuse arendamist 
tasemele, mis suudab konkureerida 
fossiilkütustel põhinevate alternatiividega.

Or. sv

Muudatusettepanek 27
Lambert van Nistelrooij
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 11. jagu – punkt 4 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) asjassepuutuvate riiklike või 
piirkondlike teadus- ja 
innovatsiooniprogrammide staatus ning 
võimalike koostöövaldkondade 
määratlemine, kaasa arvatud 
asjassepuutuvate tehnoloogiate 
kasutuselevõtt;

(a) asjassepuutuvate riiklike või 
piirkondlike teadus- ja 
innovatsiooniprogrammide staatus ning 
võimalike koostöövaldkondade 
määratlemine, kaasa arvatud 
asjassepuutuvate tehnoloogiate 
kasutuselevõtt koostoime võimaldamiseks 
ja kattumiste vältimiseks;

Or. en


