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Tarkistus 10
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–
2020) […] annetulla Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o …/201320 pyritään aikaansaamaan 
nykyistä suurempia vaikutuksia 
tutkimukseen ja innovointiin yhdistämällä 
Horisontti 2020 -puiteohjelman ja 
yksityisen sektorin rahoitusta julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksissa 
keskeisillä aloilla, joilla tutkimus ja 
innovointi voivat edistää Euroopan 
laajempia kilpailukykytavoitteita ja auttaa 
vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin. 
Unioni voi osallistua näihin 
kumppanuuksiin myöntämällä unionin 
rahoitustukea yhteisyrityksille, jotka on 
perustettu päätöksen N:o 1982/2006/EY 
mukaisesti perussopimuksen 187 artiklan 
nojalla.

(3) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–
2020) … 2013 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o …/2013 pyritään vaikuttamaan 
laajemmin tutkimukseen ja innovointiin 
yhdistämällä Horisontti 2020 -puiteohjelma
ja yksityisen sektorin rahoitus julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksissa 
keskeisillä aloilla, joilla tutkimuksella ja 
innovoinnilla voidaan edistää laajempia 
kilpailukykyyn liittyviä unionin tavoitteita, 
saada liikkeelle yksityisiä investointeja ja
auttaa vastaamaan yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Tällaisten kumppanuuksien 
olisi perustuttava pitkäaikaiseen 
sitoutumiseen ja kaikkien kumppaneiden 
tasapuoliseen panokseen, niiden pitäisi 
olla vastuussa omien tavoitteidensa 
saavuttamisesta ja ne olisi sovitettava 
yhteen unionin strategisten tutkimus-, 
kehitys- ja innovaatiotavoitteiden kanssa. 
Tällaisten kumppanuuksien hallinnon ja 
toteutuksen olisi oltava avointa, 
vaikuttavaa ja tehokasta ja monenlaisille 
erityisaloillaan aktiivisille sidosryhmille 
olisi annettava mahdollisuus osallistua 
niihin. Unioni voi osallistua näihin 
kumppanuuksiin myöntämällä unionin 
rahoitustukea yhteisyrityksille, jotka on 
perustettu päätöksen N:o 1982/2006/EY 
mukaisesti perussopimuksen 187 artiklan 
nojalla.

__________________ __________________
20 EUVL [...] [Horisontti 2020 
-puiteohjelma].

20 EUVL [...] [Horisontti 2020 
-puiteohjelma].

Or. en
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Tarkistus 11
Jens Nilsson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) BIC on voittoa tavoittelematon 
organisaatio, joka on perustettu 
edustamaan biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteistä 
teknologia-aloitetta tukevaa yritysryhmää. 
Sen jäsenistö koostuu suurista 
teollisuuslaitoksista, pienistä ja 
keskisuurista yrityksistä (pk-yritykset), 
alueellisista klustereista, eurooppalaisista 
elinkeinoelämän järjestöistä ja 
eurooppalaisista teknologiayhteisöistä, ja 
kattaa näin biopohjaisten 
teollisuudenalojen koko arvoketjun. BICin 
tavoitteena on turvata Euroopan 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
teknologinen ja taloudellinen kehitys ja 
edistää sitä. Mitkä tahansa sidosryhmät 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
arvoketjussa voivat halutessaan hakea sen 
jäsenyyttä. BIC noudattaa 
jäsenyyspolitiikassaan yleisiä avoimuuden 
ja läpinäkyvyyden periaatteita, millä se 
varmistaa laajan eri alan toimijoiden 
mukanaolon.

(7) BIC on voittoa tavoittelematon 
organisaatio, joka on perustettu 
edustamaan biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteistä 
teknologia-aloitetta tukevaa yritysryhmää. 
Sen jäsenistö koostuu suurista 
teollisuuslaitoksista, pienistä ja 
keskisuurista yrityksistä (pk-yritykset), 
alueellisista klustereista, eurooppalaisista 
elinkeinoelämän järjestöistä ja 
eurooppalaisista teknologiayhteisöistä, ja 
kattaa näin biopohjaisten 
teollisuudenalojen koko arvoketjun. BICin 
tavoitteena on turvata Euroopan 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
teknologinen ja taloudellinen kehitys ja 
edistää sitä. Mitkä tahansa sidosryhmät 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
arvoketjussa voivat halutessaan hakea sen 
jäsenyyttä. BIC noudattaa jäsenyys- ja 
päätöksentekopolitiikassaan yleisiä 
avoimuuden periaatteita, millä se varmistaa 
laajan eri alan toimijoiden mukanaolon.

Or. sv

Tarkistus 12
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) BIC on voittoa tavoittelematon (7) BIC on voittoa tavoittelematon 
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organisaatio, joka on perustettu 
edustamaan biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteistä 
teknologia-aloitetta tukevaa yritysryhmää. 
Sen jäsenistö koostuu suurista 
teollisuuslaitoksista, pienistä ja 
keskisuurista yrityksistä (pk-yritykset), 
alueellisista klustereista, eurooppalaisista 
elinkeinoelämän järjestöistä ja 
eurooppalaisista teknologiayhteisöistä, ja 
kattaa näin biopohjaisten 
teollisuudenalojen koko arvoketjun. BICin 
tavoitteena on turvata Euroopan 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
teknologinen ja taloudellinen kehitys ja 
edistää sitä. Mitkä tahansa sidosryhmät 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
arvoketjussa voivat halutessaan hakea sen 
jäsenyyttä. BIC noudattaa 
jäsenyyspolitiikassaan yleisiä avoimuuden 
ja läpinäkyvyyden periaatteita, millä se 
varmistaa laajan eri alan toimijoiden 
mukanaolon.

organisaatio, joka on perustettu 
edustamaan biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteistä 
teknologia-aloitetta tukevaa yritysryhmää. 
Sen jäsenistö koostuu suurista 
teollisuuslaitoksista, pienistä ja 
keskisuurista yrityksistä (pk-yritykset), 
alueellisista klustereista, eurooppalaisista 
elinkeinoelämän järjestöistä ja 
eurooppalaisista teknologiayhteisöistä, ja 
kattaa näin biopohjaisten 
teollisuudenalojen koko arvoketjun. BICin 
tavoitteena on turvata Euroopan 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
teknologinen ja taloudellinen kehitys ja 
edistää sitä. Mitkä tahansa sidosryhmät 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
arvoketjussa voivat halutessaan hakea sen 
jäsenyyttä. BIC noudattaa 
jäsenyyspolitiikassaan yleisiä avoimuuden 
periaatteita sellaisina kuin ne ovat 
vahvistettuina puiteohjelmassa, millä se 
varmistaa mahdollisimman laajan eri alan 
toimijoiden ja pk-yritysten mukanaolon.

Or. en

Tarkistus 13
Jens Nilsson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Jotkut unionin merkittävimmistä 
biomassavaroista sijaitsevat unionin 
harvimmin asutuilla alueilla. Sen vuoksi 
on tärkeää, että yhteisyrityksen toimet ja 
tarjottavat mahdollisuudet ulotetaan myös 
näille syrjäisimmille alueille.

Or. sv
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Tarkistus 14
Jens Nilsson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisen teknologia-aloitteen pitäisi 
lieventää erityyppisiä markkinahäiriöitä, 
jotka jarruttavat yksityisiä investointeja 
biopohjaisten teollisuudenalojen kilpailua 
edeltävään tutkimus-, demonstrointi- ja 
käyttöönottotoimintaan Euroopassa. Sen 
avulla olisi erityisesti varmistettava 
luotettava biomassan saatavuus ja samalla 
otettava huomioon muut kilpailevat 
sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät 
vaatimukset sekä tuettava edistyneiden 
jalostustekniikoiden kehittämistä, laajan 
mittakaavan demonstrointitoimia ja 
poliittisia välineitä ja vähennettävä näin 
kestävien ja kilpailukykyisten biotuotteiden 
ja biopolttoaineiden kehittämiseen 
tehtävien yksityisten tutkimus- ja 
innovointi-investointien riskejä.

(11) Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisen teknologia-aloitteen pitäisi 
lieventää erityyppisiä markkinahäiriöitä, 
jotka jarruttavat yksityisiä investointeja 
biopohjaisten teollisuudenalojen kilpailua 
edeltävään tutkimus-, demonstrointi- ja 
käyttöönottotoimintaan Euroopassa. Sen 
avulla olisi erityisesti varmistettava 
luotettava biomassan saatavuus ja 
kestävyys ja samalla otettava huomioon 
muut kilpailevat sosiaaliset ja ympäristöön 
liittyvät vaatimukset sekä tuettava suuri- ja 
pienimuotoisten edistyneiden 
jalostustekniikoiden kehittämistä, laajan 
mittakaavan demonstrointitoimia ja 
poliittisia välineitä ja vähennettävä näin 
kestävien ja kilpailukykyisten biotuotteiden 
ja biopolttoaineiden kehittämiseen 
tehtävien yksityisten tutkimus- ja 
innovointi-investointien riskejä.

Or. sv

Tarkistus 15
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Biopohjaisten teollisuudenalojen
yhteisen teknologia-aloitteen pitäisi 
lieventää erityyppisiä markkinahäiriöitä, 
jotka jarruttavat yksityisiä investointeja 
biopohjaisten teollisuudenalojen kilpailua 
edeltävään tutkimus-, demonstrointi- ja 
käyttöönottotoimintaan Euroopassa. Sen 

(11) Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisen teknologia-aloitteen pitäisi 
lieventää erityyppisiä markkinahäiriöitä, 
jotka jarruttavat yksityisiä investointeja 
biopohjaisten teollisuudenalojen kilpailua 
edeltävään tutkimus-, demonstrointi- ja 
käyttöönottotoimintaan Euroopassa. Sen 
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avulla olisi erityisesti varmistettava 
luotettava biomassan saatavuus ja 
samalla otettava huomioon muut 
kilpailevat sosiaaliset ja ympäristöön 
liittyvät vaatimukset sekä tuettava 
edistyneiden jalostustekniikoiden 
kehittämistä, laajan mittakaavan 
demonstrointitoimia ja poliittisia välineitä 
ja vähennettävä näin kestävien ja 
kilpailukykyisten biotuotteiden ja 
biopolttoaineiden kehittämiseen tehtävien 
yksityisten tutkimus- ja 
innovointi-investointien riskejä.

avulla olisi erityisesti tuettava edistyneiden 
jalostustekniikoiden kehittämistä, laajan 
mittakaavan demonstrointitoimia ja 
poliittisia välineitä ja vähennettävä näin 
kestävien ja kilpailukykyisten biotuotteiden 
ja biopolttoaineiden kehittämiseen 
tehtävien yksityisten tutkimus- ja 
innovointi-investointien riskejä, millä 
mahdollistettaisiin, että kaikki 
sidosryhmät, maaseutualueiden toimijat 
mukaan lukien, voisivat hyötyä tällaisesta 
aloitteesta.

Or. en

Tarkistus 16
Jens Nilsson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisen teknologia-aloitteen olisi oltava 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuushanke, jolla pyritään 
lisäämään investointeja kestävien 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
kehittämiseen Euroopassa. Sen olisi 
tarjottava sosioekonomisia ja 
ympäristöhyötyjä Euroopan kansalaisille, 
parannettava Euroopan kilpailukykyä ja 
autettava osaltaan nostamaan Eurooppa 
keskeiseksi toimijaksi kehittyneiden 
biopolttoaineiden ja biotuotteiden 
tutkimuksessa, demonstraatiossa ja 
käyttöönotossa.

(12) Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisen teknologia-aloitteen olisi oltava 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuushanke, jolla pyritään 
lisäämään ja monipuolistamaan
investointeja kestävien biopohjaisten 
teollisuudenalojen kehittämiseen 
Euroopassa. Sen olisi tarjottava 
sosioekonomisia ja ympäristöhyötyjä 
Euroopan kansalaisille, parannettava 
Euroopan kilpailukykyä ja autettava 
osaltaan nostamaan Eurooppa keskeiseksi 
toimijaksi kehittyneiden biopolttoaineiden 
ja biotuotteiden tutkimuksessa, 
demonstraatiossa ja käyttöönotossa.

Or. sv

Tarkistus 17
Vasilica Viorica Dăncilă
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisen teknologia-aloitteen olisi oltava 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuushanke, jolla pyritään 
lisäämään investointeja kestävien 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
kehittämiseen Euroopassa. Sen olisi 
tarjottava sosioekonomisia ja 
ympäristöhyötyjä Euroopan kansalaisille, 
parannettava Euroopan kilpailukykyä ja 
autettava osaltaan nostamaan Eurooppa 
keskeiseksi toimijaksi kehittyneiden 
biopolttoaineiden ja biotuotteiden 
tutkimuksessa, demonstraatiossa ja 
käyttöönotossa.

(12) Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisen teknologia-aloitteen olisi oltava 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuushanke, jolla pyritään 
lisäämään investointeja kestävien 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
kehittämiseen Euroopassa, sillä 
biotekniikkateollisuus voi merkittävällä 
tavalla vaikuttaa älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun tavoitteiden 
saavuttamiseen vuoteen 2020 mennessä. 
Sen olisi tarjottava sosioekonomisia ja 
ympäristöhyötyjä unionin kansalaisille, 
parannettava Euroopan kilpailukykyä ja 
autettava osaltaan nostamaan Eurooppa 
keskeiseksi toimijaksi kehittyneiden 
biopolttoaineiden ja biotuotteiden 
tutkimuksessa, demonstraatiossa ja 
käyttöönotossa.

Or. ro

Tarkistus 18
Jens Nilsson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisen teknologia-aloitteen tavoitteena on 
toteuttaa Euroopassa tutkimus- ja 
innovointitoimien ohjelma sellaisten 
uusiutuvien biologisten resurssien, joita 
voidaan käyttää biopohjaisten materiaalien 
valmistuksessa, saatavuuden 
kartoittamiseksi, ja siten tukea kestävien 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
arvoketjujen syntymistä. Nämä toimet olisi 

(13) Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisen teknologia-aloitteen tavoitteena on 
toteuttaa Euroopassa tutkimus- ja 
innovointitoimien ohjelma sellaisten 
uusiutuvien biologisten resurssien, joita 
voidaan käyttää biopohjaisten materiaalien 
valmistuksessa, saatavuuden 
kartoittamiseksi, ja siten tukea kestävien 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
arvoketjujen syntymistä. Nämä toimet olisi 
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toteutettava sidosryhmien välisellä 
yhteistyöllä koko biopohjaisten 
teollisuudenalojen arvoketjujen laajuudelta 
aina alkutuotannosta ja 
jalostusteollisuudesta tuotemerkkeihin, 
pk-yrityksiin, tutkimus- ja 
teknologiakeskuksiin sekä yliopistoihin.

toteutettava sidosryhmien välisellä 
avoimella yhteistyöllä koko biopohjaisten 
teollisuudenalojen arvoketjujen laajuudelta 
aina alkutuotannosta ja 
jalostusteollisuudesta tuotemerkkeihin, 
pk-yrityksiin, tutkimus- ja 
teknologiakeskuksiin sekä yliopistoihin.

Or. sv

Tarkistus 19
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisen teknologia-aloitteen tavoitteena on 
toteuttaa Euroopassa tutkimus- ja 
innovointitoimien ohjelma sellaisten 
uusiutuvien biologisten resurssien, joita 
voidaan käyttää biopohjaisten materiaalien 
valmistuksessa, saatavuuden 
kartoittamiseksi, ja siten tukea kestävien 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
arvoketjujen syntymistä. Nämä toimet olisi 
toteutettava sidosryhmien välisellä 
yhteistyöllä koko biopohjaisten 
teollisuudenalojen arvoketjujen laajuudelta 
aina alkutuotannosta ja 
jalostusteollisuudesta tuotemerkkeihin, 
pk-yrityksiin, tutkimus- ja 
teknologiakeskuksiin sekä yliopistoihin.

(13) Biopohjainen teollisuus on 
biotalouden kulmakivi, sillä se edistää 
kasvua ja työpaikkojen syntymistä. Niinpä
biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisen 
teknologia-aloitteen tavoitteena on 
toteuttaa Euroopassa tutkimus- ja 
innovointitoimien ohjelma, jolla voidaan 
kartoittaa sellaisten uusiutuvien
biologisten resurssien saatavuutta, joita 
voidaan käyttää biopohjaisten materiaalien 
valmistuksessa, ja siten tukea kestävien 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
arvoketjujen syntymistä. Nämä toimet olisi 
toteutettava sidosryhmien välisellä 
yhteistyöllä koko biopohjaisten 
teollisuudenalojen arvoketjujen laajuudelta 
aina alkutuotannosta ja 
jalostusteollisuudesta tuotemerkkeihin, 
pk-yrityksiin, tutkimus- ja 
teknologiakeskuksiin sekä yliopistoihin.

Or. ro

Tarkistus 20
Jens Nilsson
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Mahdollisimman suuren vaikutuksen 
aikaansaamiseksi biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen olisi 
luotava vahvoja synergioita muiden 
unionin ohjelmien kanssa sellaisilla aloilla 
kuin koulutus, ympäristö, kilpailukyky ja 
pk-yritykset, sekä koheesiopolitiikan 
rahastojen ja maaseudun 
kehittämispolitiikan kanssa, mikä voi 
erityisesti auttaa vahvistamaan kansallisia 
ja alueellisia tutkimus- ja 
innovointivalmiuksia älykkään 
erikoistumisen strategioiden yhteydessä.

(16) Mahdollisimman suuren vaikutuksen 
aikaansaamiseksi biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen olisi 
luotava vahvoja synergioita muiden 
unionin ohjelmien kanssa sellaisilla aloilla 
kuin koulutus, ympäristö, kilpailukyky ja 
pk-yritykset, sekä koheesiopolitiikan 
rahastojen ja maaseudun 
kehittämispolitiikan kanssa, mikä voi 
erityisesti auttaa vahvistamaan kansallisia 
ja alueellisia tutkimus- ja 
innovointivalmiuksia älykkään 
erikoistumisen strategioiden yhteydessä. 
On erittäin tärkeää, että asianomaisille 
toimijoille tiedotetaan yhteisyrityksen 
toiminnasta ja sen mahdollisuuksista 
tukea kestävien biopohjaisten 
teollisuudenalojen arvoketjujen 
syntymistä.

Or. sv

Tarkistus 21
Jens Nilsson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tavoitteidensa saavuttamiseksi 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen olisi tarjottava taloudellista 
tukea pääasiassa avustusten muodossa, 
joita osallistujille myönnetään avoimien ja 
kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen 
perusteella.

(20) Tavoitteidensa saavuttamiseksi 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen olisi tarjottava taloudellista 
tukea pääasiassa avustusten muodossa, 
joita osallistujille myönnetään avoimien, 
selkeiden ja kilpailuun perustuvien 
ehdotuspyyntöjen perusteella.

Or. sv
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Tarkistus 22
Jens Nilsson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Kaikki tuet ja hankkeiden valinta 
on tehtävä avoimesti ja selkeästi, sillä 
näin voidaan varmistaa, että myös 
pienemmät toimijat ja rahoittajat hyötyvät 
yhdenvertaisesti.

Or. sv

Tarkistus 23
Jens Nilsson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edistää biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisen teknologia-aloitteen tavoitteita, 
jotka koskevat resurssitehokkaampaa ja 
kestävämpää vähähiilistä taloutta ja 
talouskasvun ja työllisyyden lisäämistä 
erityisesti maaseutualueilla kehittämällä 
eurooppalainen kestävä ja kilpailukykyinen 
biopohjainen teollisuus, joka perustuu 
biomassan kestävällä tavalla hankkiviin 
kehittyneisiin biojalostamoihin ja 
erityisesti:

b) edistää biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisen teknologia-aloitteen tavoitteita, 
jotka koskevat resurssitehokkaampaa ja 
kestävämpää vähähiilistä taloutta ja 
talouskasvun ja työllisyyden lisäämistä 
erityisesti maaseutualueilla ja alueilla, 
joiden biomassavarat ovat merkittävät ja 
joilla on potentiaalia kehittää biotuotteita,
kehittämällä eurooppalainen kestävä ja 
kilpailukykyinen biopohjainen teollisuus, 
joka perustuu biomassan kestävällä tavalla 
hankkiviin kehittyneisiin biojalostamoihin 
ja erityisesti:

Or. sv

Tarkistus 24
Jens Nilsson
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) demonstroidaan tekniikoita, joiden 
avulla eurooppalaisesta biomassasta 
saadaan uusia kemiallisia rakenneosia, 
uusia materiaaleja ja uusia 
kulutushyödykkeitä ja jotka korvaavat 
fossiilispohjaisten tuotantopanosten 
tarpeen;

c) demonstroidaan ja edistetään suuri- ja 
pienimuotoisia teknisiä ratkaisuja, joiden 
avulla eurooppalaisesta kestävästä 
biomassasta saadaan uusia kemiallisia 
rakenneosia, uusia materiaaleja ja uusia 
kulutushyödykkeitä ja jotka korvaavat 
fossiilispohjaisten tuotantopanosten 
tarpeen;

Or. sv

Tarkistus 25
Jens Nilsson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kehittää liiketoimintamalleja, jotka 
yhdistävät talouden toimijat koko 
arvoketjussa biomassan tuotannosta ja 
biojalostamoista biopohjaisten 
materiaalien, kemikaalien ja polttoaineiden 
kuluttajiin, myös luomalla uusia 
monialaisia yhteyksiä ja tukemalla eri 
toimialojen välisiä keskittymiä; sekä

d) kehittää liiketoimintamalleja, jotka 
yhdistävät talouden toimijat koko 
arvoketjussa biomassan tuotannosta ja 
biojalostamoista biopohjaisten 
materiaalien, kemikaalien ja polttoaineiden 
kuluttajiin, myös luomalla uusia 
monialaisia yhteyksiä, edistämällä 
alueiden välistä ja rajat ylittävää 
yhteistyötä ja tukemalla eri toimialojen 
välisiä keskittymiä sekä tiiviimpää 
alueiden välistä yhteistyötä; sekä

Or. sv

Tarkistus 26
Jens Nilsson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) perustetaan edelläkävijöinä toimivia 
biojalostamoita, joissa käytetään 
biopohjaisten materiaalien, kemikaalien ja 
polttoaineiden teknologioita ja 
liiketoimintamalleja ja joiden 
kustannushyödyt ja suorituskyky tekevät 
niistä osoitettavasti kilpailukykyisiä 
fossiilispohjaisiin vaihtoehtoihin nähden.

e) perustetaan edelläkävijöinä toimivia 
biojalostamoita, joissa käytetään kestävien 
biopohjaisten materiaalien, kemikaalien ja 
polttoaineiden teknologioita ja 
liiketoimintamalleja ja joiden 
kustannushyödyt ja suorituskyky tekevät 
niistä osoitettavasti kilpailukykyisiä 
fossiilispohjaisiin vaihtoehtoihin nähden.

Or. sv

Tarkistus 27
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 11 osa – 4 kohta – vv alakohta

Komission teksti Tarkistus

(vv) asiaan liittyvien kansallisten tai 
alueellisten tutkimus- ja 
innovointiohjelmien tilanne ja mahdollisten 
yhteistyöalojen kartoittaminen, muun 
muassa asiaankuuluvien teknologioiden 
käyttöönotossa;

(vv) asiaan liittyvien kansallisten tai 
alueellisten tutkimus- ja 
innovointiohjelmien tilanne ja mahdollisten 
yhteistyöalojen kartoittaminen, muun 
muassa asiaankuuluvien teknologioiden 
käyttöönotossa, synergioiden 
aikaansaamiseksi ja päällekkäisyyden 
välttämiseksi;

Or. en


