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Pakeitimas 10
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2013 m. … Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. …/2013, 
kuriuo sukuriama bendroji mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 
2020“ (2014–2020 m.)20, tikslas – padaryti 
didesnį poveikį moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, sujungiant bendrosios 
programos „Horizontas 2020“ ir privačiojo 
sektoriaus lėšas ir sudarant VPSP 
susitarimus pagrindinėse srityse, kuriose 
moksliniai tyrimai ir inovacijos gali padėti 
siekti platesnių Sąjungos konkurencingumo 
tikslų ir spręsti visuomenės uždavinius. 
Sąjunga gali dalyvauti tuose partnerystės 
susitarimuose mokėdama finansinius 
įnašus bendrosioms įmonėms, įsteigtoms 
remiantis Sutarties 187 straipsniu pagal 
Sprendimą Nr. 1982/2006/EB;

(3) 2013 m. […] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. …/2013, 
kuriuo sukuriama Bendroji mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 
2020“ (2014–2020 m.)20, tikslas – padaryti 
didesnį poveikį moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms sujungiant bendrosios 
programos „Horizontas 2020“ ir privačiojo 
sektoriaus lėšas ir sudarant viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės susitarimus 
pagrindinėse srityse, kuriose moksliniai 
tyrimai ir inovacijos gali padėti siekti 
platesnių Sąjungos konkurencingumo 
tikslų, pritraukti privačiųjų investicijų ir 
spręsti visuomenės uždavinius. Tos 
partnerystės turėtų būti grindžiamos 
ilgalaikiu įsipareigojimu, įskaitant 
suderintą visų partnerių indėlį, jos turėtų 
būti atskaitingos už pažangą siekiant savo 
tikslų ir suderintos su strateginiais 
Sąjungos tikslais mokslinių tyrimų, 
technologinės plėtros ir inovacijų srityje. 
Tų partnerysčių valdymas ir veikimas 
turėtų būti atviras, skaidrus, veiksmingas 
ir efektyvus ir suteikti galimybę dalyvauti 
įvairiems suinteresuotiesiems subjektams, 
vykdantiems veiklą savo konkrečioje 
srityje. Sąjunga gali dalyvauti tose 
partnerystėse mokėdama finansinius įnašus 
bendrosioms įmonėms, įsteigtoms 
remiantis Sutarties 187 straipsniu pagal 
Sprendimą Nr. 1982/2006/EB;

__________________ __________________
20 OL … [H2020 FP]. 20 OL … [H2020 FP].

Or. en
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Pakeitimas 11
Jens Nilsson

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) BPS konsorciumas yra ne pelno 
organizacija, kuri buvo sukurta atstovauti 
biologinės pramonės sektorių JTI 
remiančiai pramonės grupei. Jos nariai –
didelės bendrovės, mažos ir vidutinės 
įmonės (MVĮ), regioniniai klasteriai, 
Europos prekybos asociacijos ir Europos 
technologijų programų vykdytojai – susiję 
su visa biologinės pramonės vertės 
grandine. BPS konsorciumo tikslas yra 
Europoje užtikrinti ir skatinti technologinę 
ir ekonominę biologinės pramonės sektorių 
plėtrą. Bet kuri suinteresuotoji šalis, 
susijusi su bet kuriuo biologinės pramonės 
vertės grandinės komponentu, gali pateikti 
paraišką dėl narystės. Narystės klausimais 
BPS konsorciumas taiko bendruosius 
atvirumo ir skaidrumo principus ir taip 
užtikrina platų sektorių įsitraukimą;

(7) BPS konsorciumas yra ne pelno 
organizacija, kuri buvo sukurta atstovauti 
biologinės pramonės sektorių JTI 
remiančiai pramonės grupei. Jos nariai –
didelės bendrovės, mažos ir vidutinės 
įmonės (MVĮ), regioniniai klasteriai, 
Europos prekybos asociacijos ir Europos 
technologijų programų vykdytojai – susiję 
su visa biologinės pramonės vertės 
grandine. BPS konsorciumo tikslas –
užtikrinti ir skatinti technologinę ir 
ekonominę biologinės pramonės sektorių 
plėtrą Europoje. Bet kuri suinteresuotoji 
šalis, susijusi su bet kuriuo biologinės 
pramonės vertės grandinės komponentu, 
gali pateikti paraišką dėl narystės. Narystės 
ir sprendimų priėmimo klausimais BPS 
konsorciumas taiko bendruosius atvirumo 
ir skaidrumo principus ir taip užtikrina 
platų sektorių įsitraukimą;

Or. sv

Pakeitimas 12
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) BPS konsorciumas yra ne pelno 
organizacija, kuri buvo sukurta atstovauti 
biologinės pramonės sektorių JTI 
remiančiai pramonės grupei. Jos nariai –
didelės bendrovės, mažos ir vidutinės 
įmonės (MVĮ), regioniniai klasteriai, 
Europos prekybos asociacijos ir Europos 

(7) BPS konsorciumas yra ne pelno 
organizacija, kuri buvo sukurta atstovauti 
biologinės pramonės sektorių JTI 
remiančiai pramonės grupei. Jos nariai –
didelės bendrovės, mažos ir vidutinės 
įmonės (MVĮ), regioniniai klasteriai, 
Europos prekybos asociacijos ir Europos 
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technologijų programų vykdytojai – susiję 
su visa biologinės pramonės vertės 
grandine. BPS konsorciumo tikslas yra 
Europoje užtikrinti ir skatinti technologinę 
ir ekonominę biologinės pramonės sektorių 
plėtrą. Bet kuri suinteresuotoji šalis, 
susijusi su bet kuriuo biologinės pramonės 
vertės grandinės komponentu, gali pateikti 
paraišką dėl narystės. Narystės klausimais 
BPS konsorciumas taiko bendruosius 
atvirumo ir skaidrumo principus ir taip 
užtikrina platų sektorių įsitraukimą;

technologijų programų vykdytojai – susiję 
su visa biologinės pramonės vertės 
grandine. BPS konsorciumo tikslas yra 
Europoje užtikrinti ir skatinti technologinę 
ir ekonominę biologinės pramonės sektorių 
plėtrą. Bet kuri suinteresuotoji šalis, 
susijusi su bet kuriuo biologinės pramonės 
vertės grandinės komponentu, gali pateikti 
paraišką dėl narystės. Narystės klausimais 
BPS konsorciumas taiko bendrojoje 
programoje nustatytus bendruosius 
atvirumo ir skaidrumo principus ir taip 
užtikrina kuo platesnį sektorių ir MVĮ
įsitraukimą;

Or. en

Pakeitimas 13
Jens Nilsson

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) kai kurie didžiausi Sąjungos 
biomasės ištekliai randami rečiausiai
apgyvendintuose regionuose. Todėl 
būtina, kad bendrosios įmonės darbas ir 
siūlomos galimybės taip pat pasiektų šiuos 
atokesnius regionus;

Or. sv

Pakeitimas 14
Jens Nilsson

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) biologinės pramonės sektorių JTI 
turėtų sušvelninti įvairių tipų rinkos 

(11) biologinės pramonės sektorių JTI 
turėtų sušvelninti įvairių tipų rinkos 
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nepakankamumą, kuris atgraso nuo 
privačių investicijų į ikikonkurencinę 
biologinės pramonės sektorių mokslinių 
tyrimų, demonstracinę ir diegimo veiklą 
Europoje. Visų pirma, ja turėtų būti 
užtikrintas patikimas biomasės tiekimas, 
turint omenyje kitus konkurencingus 
socialinius ir aplinkos apsaugos 
reikalavimus, ir paremta pažangių 
apdorojimo technologijų, didelio masto 
demonstracinės veiklos ir politikos 
priemonių plėtra, taip sumažinant privačių 
investicijų į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, skirtus tvarių ir konkurencingų 
biologinių produktų ir biodegalų plėtrai, 
riziką;

nepakankamumą, kuris atgraso nuo 
privačių investicijų į ikikonkurencinę 
biologinės pramonės sektorių mokslinių 
tyrimų, demonstracinę ir diegimo veiklą 
Europoje. Visų pirma, ja turėtų būti 
užtikrintas patikimas ir tvarus biomasės 
tiekimas, turint omenyje kitus 
konkurencingus socialinius ir aplinkos 
apsaugos reikalavimus, ir paremta didelio 
ir nedidelio masto pažangių apdorojimo 
technologijų, didelio masto demonstracinės 
veiklos ir politikos priemonių plėtra, taip 
sumažinant privačių investicijų į 
mokslinius tyrimus ir inovacijas, skirtus 
tvarių ir konkurencingų biologinių 
produktų ir biodegalų plėtrai, riziką;

Or. sv

Pakeitimas 15
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) biologinės pramonės sektorių JTI 
turėtų sušvelninti įvairių tipų rinkos 
nepakankamumą, kuris atgraso nuo 
privačių investicijų į ikikonkurencinę 
biologinės pramonės sektorių mokslinių 
tyrimų, demonstracinę ir diegimo veiklą 
Europoje. Visų pirma, ja turėtų būti 
užtikrintas patikimas biomasės tiekimas, 
turint omenyje kitus konkurencingus 
socialinius ir aplinkos apsaugos 
reikalavimus, ir paremta pažangių 
apdorojimo technologijų, didelio masto 
demonstracinės veiklos ir politikos 
priemonių plėtra, taip sumažinant privačių 
investicijų į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, skirtus tvarių ir konkurencingų 
biologinių produktų ir biodegalų plėtrai, 
riziką;

(11) biologinės pramonės sektorių JTI 
turėtų sušvelninti įvairių tipų rinkos 
nepakankamumą, kuris atgraso nuo 
privačių investicijų į ikikonkurencinę 
biologinės pramonės sektorių mokslinių 
tyrimų, demonstracinę ir diegimo veiklą 
Europoje. Visų pirma, ja turėtų būti 
paremta pažangių apdorojimo technologijų, 
didelio masto demonstracinės veiklos ir 
politikos priemonių plėtra, taip sumažinant 
privačių investicijų į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, skirtus tvarių ir konkurencingų 
biologinių produktų ir biodegalų plėtrai, 
riziką ir suteikiant galimybę visoms 
suinteresuotosioms šalims ir kaimo 
vietovėse pasinaudoti tokia iniciatyva;
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Pakeitimas 16
Jens Nilsson

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) biologinės pramonės sektorių JTI 
turėtų būti VPSP, kuria siekiama didinti 
investicijas į tvaraus biologinės pramonės 
sektoriaus plėtrą Europoje. Ji turėtų atnešti 
aplinkosauginės, socialinės ir ekonominės 
naudos Europos piliečiams, padidinti 
Europos konkurencingumą ir padėti 
Europai įsitvirtinti kaip reikšmingai 
pažangių biologinių produktų ir biodegalų 
mokslinių tyrimų, demonstracinės ir 
diegimo veiklos vykdytojai;

(12) biologinės pramonės sektorių JTI 
turėtų būti VPSP, kuria siekiama didinti ir 
paskirstyti investicijas į tvaraus biologinės 
pramonės sektoriaus plėtrą Europoje. Ji 
turėtų atnešti aplinkosauginės, socialinės ir 
ekonominės naudos Europos piliečiams, 
padidinti Europos konkurencingumą ir 
padėti Europai įsitvirtinti kaip reikšmingai 
pažangių biologinių produktų ir biodegalų 
mokslinių tyrimų, demonstracinės ir 
diegimo veiklos vykdytojai;

Or. sv

Pakeitimas 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) biologinės pramonės sektorių JTI 
turėtų būti VPSP, kuria siekiama didinti 
investicijas į tvaraus biologinės pramonės 
sektoriaus plėtrą Europoje. Ji turėtų atnešti 
aplinkosauginės, socialinės ir ekonominės 
naudos Europos piliečiams, padidinti 
Europos konkurencingumą ir padėti 
Europai įsitvirtinti kaip reikšmingai 
pažangių biologinių produktų ir biodegalų 
mokslinių tyrimų, demonstracinės ir 
diegimo veiklos vykdytojai;

(12) biologinės pramonės sektorių JTI 
turėtų būti VPSP, kuria siekiama didinti 
investicijas į tvaraus biologinės pramonės 
sektoriaus plėtrą Europoje, kadangi 
biologinė pramonė gali smarkiai prisidėti 
prie pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo tikslo siekimo iki 2020 m. Ji turėtų 
atnešti aplinkosauginės, socialinės ir 
ekonominės naudos Europos piliečiams, 
padidinti Europos konkurencingumą ir 
padėti Europai įsitvirtinti kaip reikšmingai 
pažangių biologinių produktų ir biodegalų 
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mokslinių tyrimų, demonstracinės ir 
diegimo veiklos vykdytojai;

Or. ro

Pakeitimas 18
Jens Nilsson

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) biologinės pramonės sektorių JTI 
tikslas – įgyvendinti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklos Europoje programą, 
pagal kurią būtų vertinama, ar esama 
atsinaujinančių biologinių išteklių, kurie 
gali būti panaudoti gaminant biologinius 
produktus ir šitaip tapti tvarių biologinės 
pramonės vertės grandinių pamatu. Ta 
veikla turėtų būti vykdoma 
bendradarbiaujant su visa biologinės 
pramonės vertės grandine susijusioms 
suinteresuotosioms šalims, įskaitant 
pirminės gamybos ir perdirbimo pramonės 
sektorius, su vartotojų prekės ženklais 
susijusius subjektus, MVĮ, mokslinių 
tyrimų ir technologijų centrus ir 
universitetus;

(13) biologinės pramonės sektorių JTI 
tikslas – įgyvendinti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklos Europoje programą, 
pagal kurią būtų vertinama, ar esama 
atsinaujinančių biologinių išteklių, kurie 
gali būti panaudoti gaminant biologinius 
produktus ir šitaip tapti tvarių biologinės 
pramonės vertės grandinių pamatu. Ta 
veikla turėtų būti vykdoma atvirai ir 
skaidriai bendradarbiaujant su visa 
biologinės pramonės vertės grandine 
susijusioms suinteresuotosioms šalims, 
įskaitant pirminės gamybos ir perdirbimo 
pramonės sektorius, su vartotojų prekės 
ženklais susijusius subjektus, MVĮ, 
mokslinių tyrimų ir technologijų centrus ir 
universitetus;

Or. sv

Pakeitimas 19
Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) biologinės pramonės sektorių JTI 
tikslas – įgyvendinti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklos Europoje programą, 

(13) biologinės pramonės sektorių JTI 
tikslas – įgyvendinti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklos Europoje programą, 
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pagal kurią būtų vertinama, ar esama 
atsinaujinančių biologinių išteklių, kurie 
gali būti panaudoti gaminant biologinius 
produktus ir šitaip tapti tvarių biologinės 
pramonės vertės grandinių pamatu. Ta 
veikla turėtų būti vykdoma 
bendradarbiaujant su visa biologinės 
pramonės vertės grandine susijusioms 
suinteresuotosioms šalims, įskaitant 
pirminės gamybos ir perdirbimo pramonės 
sektorius, su vartotojų prekės ženklais 
susijusius subjektus, MVĮ, mokslinių 
tyrimų ir technologijų centrus ir 
universitetus;

pagal kurią augimo skatinimo ir naujų 
darbo vietų kūrimo atžvilgiu biologinė 
pramonė būtų bioekonomikos kertinis 
akmuo ir pagal kurią būtų vertinama, ar 
esama atsinaujinančiųjų biologinių išteklių, 
kurie gali būti panaudoti gaminant 
biologinius produktus, ir šitaip tapti tvarių 
biologinės pramonės vertės grandinių 
pamatu. Ta veikla turėtų būti vykdoma 
bendradarbiaujant su visa biologinės 
pramonės vertės grandine susijusioms 
suinteresuotosioms šalims, įskaitant 
pirminės gamybos ir perdirbimo pramonės 
sektorius, su vartotojų prekės ženklais 
susijusius subjektus, MVĮ, mokslinių 
tyrimų ir technologijų centrus ir 
universitetus;

Or. ro

Pakeitimas 20
Jens Nilsson

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekdama didžiausio poveikio BPS 
bendroji įmonė turėtų plėtoti glaudžią 
sinergiją su kitomis Sąjungos programomis 
tokiose srityse, kaip švietimas, aplinka, 
konkurencingumas ir MVĮ, taip pat su 
sanglaudos politikos fondais ir kaimo 
plėtros politika, nes jie pirmiausia gali 
padėti sustiprinti nacionalinius ir 
regioninius mokslinių tyrimų ir inovacijų 
pajėgumus, aktualius pažangiosioms 
specializacijų strategijoms;

(16) siekdama didžiausio poveikio BPS 
bendroji įmonė turėtų plėtoti glaudžią 
sinergiją su kitomis Sąjungos programomis 
tokiose srityse, kaip švietimas, aplinka, 
konkurencingumas ir MVĮ, taip pat su 
sanglaudos politikos fondais ir kaimo 
plėtros politika, nes jie pirmiausia gali 
padėti stiprinti nacionalinius ir regioninius 
mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumus, 
aktualius pažangiosioms specializacijų 
strategijoms. Labai svarbu, kad 
atitinkamoms suinteresuotosioms šalims 
būtų teikiama informacija apie bendrosios 
įmonės veiklą ir galimybes remti tvarias 
biologines pramonės vertės grandines;

Or. sv
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Pakeitimas 21
Jens Nilsson

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekdama tikslų BPS bendroji įmonė 
didžiąją dalį finansinės paramos dalyviams 
turėtų teikti dotacijomis pagal atvirus 
konkursinius kvietimus teikti pasiūlymus;

(20) siekdama tikslų BPS bendroji įmonė 
didžiąją dalį finansinės paramos dalyviams 
turėtų teikti dotacijomis pagal atvirus ir 
skaidrius konkursinius kvietimus teikti 
pasiūlymus;

Or. sv

Pakeitimas 22
Jens Nilsson

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) siekiant užtikrinti, kad smulkesni 
dalyviai ir finansininkai taip pat gautų 
panašios naudos, visi įnašai ir projektų 
atranka yra visiškai skaidrūs ir atviri;

Or. sv

Pakeitimas 23
Jens Nilsson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) padėti siekti biologinės pramonės 
sektorių jungtinės technologijų iniciatyvos 
(JTI) tikslų – kurti efektyviau išteklius 

b) padėti siekti biologinės pramonės 
sektorių jungtinės technologijų iniciatyvos 
(JTI) tikslų – kurti efektyviau išteklius 
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naudojančią ir tvarią mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomiką; didinti 
ekonomikos augimą ir užimtumą, ypač 
kaimo vietovėse, Europoje plėtojant tvarius 
ir konkurencingus biologinės pramonės 
sektorius, kuriuose naudojami pažangūs, 
tvariai biomase aprūpinami biologinio 
perdirbimo įrenginiai, ir ypač:

naudojančią ir tvarią mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomiką; didinti 
ekonomikos augimą ir užimtumą, ypač 
kaimo vietovėse ir vietovėse, kuriose yra 
didelių biomasės išteklių ir galimybių 
vystyti biologinius produktus, Europoje 
plėtojant tvarius ir konkurencingus 
biologinės pramonės sektorius, kuriuose 
naudojami pažangūs, tvariai biomase 
aprūpinami biologinio perdirbimo 
įrenginiai, ir ypač:

Or. sv

Pakeitimas 24
Jens Nilsson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pademonstruoti technologijas, kurios
sudaro sąlygas iš Europoje gaunamos 
biomasės sukurti naujus cheminius 
polimerų segmentus, naujas medžiagas ir 
naujus vartotojų produktus, kuriais 
panaikinama būtinybė naudotis iškastiniais 
ištekliais pagrįstomis žaliavomis;

c) pademonstruoti ir skatinti didelio ir 
nedidelio masto technologinius 
sprendimus, kurie sudaro sąlygas iš 
tvarios Europoje gaunamos biomasės 
sukurti naujus cheminius polimerų 
segmentus, naujas medžiagas ir naujus 
vartotojų produktus, kuriais panaikinama 
būtinybė naudotis iškastiniais ištekliais 
pagrįstomis žaliavomis;

Or. sv

Pakeitimas 25
Jens Nilsson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) plėtoti verslo modelius, kurie integruoja 
viso vertės grandinės ekonominio proceso 

d) plėtoti verslo modelius, kurie integruoja 
viso vertės grandinės ekonominio proceso 
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(nuo biomasės tiekimo iki biologinio 
perdirbimo įrenginių ir biologinių 
medžiagų, biologinių cheminių medžiagų ir 
biodegalų vartotojus) dalyvius, įskaitant 
tuo, kad būtų kuriami nauji tarpšakiniai 
ryšiai ir remiami tarpsektoriniai klasteriai; 
ir

(nuo biomasės tiekimo iki biologinio 
perdirbimo įrenginių ir biologinių 
medžiagų, biologinių cheminių medžiagų ir 
biodegalų vartotojus) dalyvius, įskaitant 
tuo, kad būtų kuriami nauji tarpšakiniai 
ryšiai, kuriais bus prisidedama prie naujo 
tarpregioninio ir tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo, ir remiami 
tarpsektoriniai klasteriai; 

Or. sv

Pakeitimas 26
Jens Nilsson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) sukurti pavyzdinius biologinio 
perdirbimo įrenginius, kuriuose 
naudojamos biologinėms medžiagoms, 
biocheminėms medžiagoms ir biodegalams 
skirtos technologijos ir verslo modeliai, ir 
parodyti, kad sąnaudos ir rezultatai 
pagerėja tiek, kad būtų galima konkuruoti 
su iškastiniais ištekliais pagrįstomis 
alternatyvomis.

e) sukurti pavyzdinius biologinio 
perdirbimo įrenginius, kuriuose 
naudojamos tvarioms biologinėms 
medžiagoms, biocheminėms medžiagoms 
ir biodegalams skirtos technologijos ir 
verslo modeliai, ir parodyti, kad sąnaudos 
ir rezultatai pagerėja tiek, kad būtų galima 
konkuruoti su iškastiniais ištekliais 
pagrįstomis alternatyvomis.

Or. sv

Pakeitimas 27
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 11 dalies 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atitinkamų nacionalinių ar regioninių 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programų 
būklės ir galimų bendradarbiavimo sričių, 
įskaitant atitinkamų technologijų diegimą, 

a) atitinkamų nacionalinių ar regioninių 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programų 
būklės ir galimų bendradarbiavimo sričių, 
įskaitant atitinkamų technologijų diegimą, 
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nustatymo; nustatymo, siekiant sudaryti sąlygas 
sąveikai ir išvengti dubliavimosi.

Or. en


