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Grozījums Nr. 10
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada [datums] Regulas (ES) 
Nr. .../2013, ar ko izveido Pētniecības un 
inovācijas programmu “Apvārsnis 2020” 
(2014.–2020. gadam)20, mērķis ir radīt 
lielāku ietekmi uz pētniecību un inovāciju, 
apvienojot pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” un privātā sektora 
līdzekļus publiskā un privātā sektora 
partnerībās, kas izveidotas tajās galvenajās 
jomās, kurās pētniecības un inovācijas 
pasākumi var palīdzēt īstenot Savienības 
plašākos mērķus konkurētspējas jomā un 
novērst sociālās problēmas. Savienība šajās 
partnerībās var iesaistīties, sniedzot 
finansiālu ieguldījumu kopuzņēmumos, kas 
izveidoti, pamatojoties uz Līguma 
187. pantu atbilstoši Lēmumam
Nr. 1982/2006/EK.

(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada [datums] Regulas (ES) 
Nr. .../2013, ar ko izveido Pētniecības un 
inovācijas programmu “Apvārsnis 2020” 
(2014.–2020. gadam)20, mērķis ir radīt 
lielāku ietekmi uz pētniecību un inovāciju, 
apvienojot pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” un privātā sektora 
līdzekļus publiskā un privātā sektora 
partnerībās, kas izveidotas tajās galvenajās 
jomās, kurās pētniecības un inovācijas 
pasākumi var palīdzēt īstenot Savienības 
plašākos mērķus konkurētspējas jomā, 
kombinēt ar privātiem ieguldījumiem un 
novērst sociālās problēmas. Šo partnerību 
pamatā vajadzētu būt ilgtermiņa 
saistībām, tostarp līdzsvarotam visu 
partneru ieguldījumam, tām būtu jānes 
atbildība par mērķu sasniegšanu, un tām 
vajadzētu būt saskaņotām ar Savienības 
pētniecības, attīstības un inovācijas 
stratēģiskajiem mērķiem. Šo partnerību 
pārvaldībai un darbībai vajadzētu būt 
atklātai, pārredzamai, efektīvai un 
lietderīgai, un būtu jādod iespēja tajās 
piedalīties plašam ieinteresētu personu 
lokam, kas darbojas savās specifiskajās 
jomās. Savienība šajās partnerībās var 
iesaistīties, sniedzot finansiālu ieguldījumu 
kopuzņēmumos, kas izveidoti, 
pamatojoties uz Līguma 187. pantu 
atbilstoši Lēmumam Nr. 1982/2006/EK.

__________________ __________________
20 OV … [H2020 FP] 20 OV … [H2020 FP]

Or. en



PE524.654v01-00 4/12 AM\1011509LV.doc

LV

Grozījums Nr. 11
Jens Nilsson

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) BIC ir bezpeļņas organizācija, kas tika 
izveidota, lai pārstāvētu nozaru grupu, kura 
atbalsta biorūpniecības kopējo tehnoloģiju 
ierosmi. Kopuzņēmuma biedri pārstāv visu 
biovērtību ķēdi, un to veido lielās 
rūpniecības nozares, mazie un vidējie 
uzņēmumi (MVU), reģionālās kopas, 
Eiropas tirdzniecības asociācijas un 
Eiropas tehnoloģiju platformas. BIC 
mērķis ir nodrošināt un veicināt 
biorūpniecības tehnoloģisko un 
saimniecisko attīstību Eiropā. Dalībai 
kopuzņēmumā var pieteikties jebkura 
ieinteresētā persona biovērtību ķēdē. 
Biedriem piemēro atklātuma un 
pārredzamības vispārējos principus, 
veicinot plašu nozares pārstāvju 
iesaistīšanos.

(7) BIC ir bezpeļņas organizācija, kas tika 
izveidota, lai pārstāvētu nozaru grupu, kura 
atbalsta biorūpniecības kopējo tehnoloģiju 
ierosmi. Kopuzņēmuma biedri pārstāv visu 
biovērtību ķēdi, un to veido lielās 
rūpniecības nozares, mazie un vidējie 
uzņēmumi (MVU), reģionālās kopas, 
Eiropas tirdzniecības asociācijas un 
Eiropas tehnoloģiju platformas. BIC 
mērķis ir nodrošināt un veicināt 
biorūpniecības tehnoloģisko un 
saimniecisko attīstību Eiropā. Dalībai 
kopuzņēmumā var pieteikties jebkura 
ieinteresētā persona biovērtību ķēdē. 
Biedriem un lēmumu pieņēmējiem 
piemēro atklātuma un pārredzamības 
vispārējos principus, veicinot plašu nozares 
pārstāvju iesaistīšanos.

Or. sv

Grozījums Nr. 12
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) BIC ir bezpeļņas organizācija, kas tika 
izveidota, lai pārstāvētu nozaru grupu, kura 
atbalsta biorūpniecības kopējo tehnoloģiju 
ierosmi. Kopuzņēmuma biedri pārstāv visu 
biovērtību ķēdi, un to veido lielās 
rūpniecības nozares, mazie un vidējie 
uzņēmumi (MVU), reģionālās kopas, 
Eiropas tirdzniecības asociācijas un 

(7) BIC ir bezpeļņas organizācija, kas tika 
izveidota, lai pārstāvētu nozaru grupu, kura 
atbalsta biorūpniecības kopējo tehnoloģiju 
ierosmi. Kopuzņēmuma biedri pārstāv visu 
biovērtību ķēdi, un to veido lielās 
rūpniecības nozares, mazie un vidējie 
uzņēmumi (MVU), reģionālās kopas, 
Eiropas tirdzniecības asociācijas un 
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Eiropas tehnoloģiju platformas. BIC 
mērķis ir nodrošināt un veicināt 
biorūpniecības tehnoloģisko un 
saimniecisko attīstību Eiropā. Dalībai 
kopuzņēmumā var pieteikties jebkura 
ieinteresētā persona biovērtību ķēdē. 
Biedriem piemēro atklātuma un 
pārredzamības vispārējos principus, 
veicinot plašu nozares pārstāvju 
iesaistīšanos.

Eiropas tehnoloģiju platformas. BIC 
mērķis ir nodrošināt un veicināt 
biorūpniecības tehnoloģisko un 
saimniecisko attīstību Eiropā. Dalībai 
kopuzņēmumā var pieteikties jebkura 
ieinteresētā persona biovērtību ķēdē. 
Biedriem piemēro pamatprogrammā 
paredzētos atklātuma un pārredzamības 
vispārējos principus, veicinot pēc iespējas 
plašāku nozares pārstāvju un MVU
iesaistīšanos.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Jens Nilsson

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Daži no Savienības apjomīgākajiem 
biomasas resursiem ir atrodami tās 
mazapdzīvotākajos reģionos. Šā iemesla 
dēļ ir ārkārtīgi svarīgi, lai kopuzņēmuma 
darbs un piedāvātās iespējas sasniegtu arī 
šos attālākos reģionus.

Or. sv

Grozījums Nr. 14
Jens Nilsson

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Biorūpniecības kopējā tehnoloģiju 
ierosme mazinās dažādās tirgus kļūmes, 
kas kaitē privātam ieguldījumam 
pirmskonkurences posma pētniecības, 
demonstrējumu un ieviešanas darbībās 

(11) Biorūpniecības kopējā tehnoloģiju 
ierosme mazinās dažādās tirgus kļūmes, 
kas kaitē privātam ieguldījumam 
pirmskonkurences posma pētniecības, 
demonstrējumu un ieviešanas darbībās 
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biorūpniecības jomā Eiropā. Proti, šai 
ierosmei ir jānodrošina uzticamas biomasas 
piegādes pieejamība, ņemot vērā citus 
konkurējošus sociālos un vides 
pieprasījumus, un tai ir jāatbalsta moderno 
pārstrādes tehnoloģiju, lielapjoma 
demonstrējumu pasākumu un politikas 
instrumentu attīstība, tādējādi mazinot 
privāto pētniecības un inovāciju 
ieguldījumu risku ilgtspējīgu un 
konkurētspējīgu bioproduktu un 
biodegvielu izstrādē.

biorūpniecības jomā Eiropā. Proti, šai 
ierosmei ir jānodrošina uzticamas un 
ilgtspējīgas biomasas piegādes pieejamība, 
ņemot vērā citus konkurējošus sociālos un 
vides pieprasījumus, un tai ir jāatbalsta 
liela un maza apjoma moderno pārstrādes 
tehnoloģiju, lielapjoma demonstrējumu 
pasākumu un politikas instrumentu 
attīstība, tādējādi mazinot privāto 
pētniecības un inovāciju ieguldījumu risku 
ilgtspējīgu un konkurētspējīgu bioproduktu 
un biodegvielu izstrādē.

Or. sv

Grozījums Nr. 15
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Biorūpniecības kopējā tehnoloģiju 
ierosme mazinās dažādās tirgus kļūmes, 
kas kaitē privātam ieguldījumam 
pirmskonkurences posma pētniecības, 
demonstrējumu un ieviešanas darbībās 
biorūpniecības jomā Eiropā. Proti, šai 
ierosmei ir jānodrošina uzticamas 
biomasas piegādes pieejamība, ņemot vērā 
citus konkurējošus sociālos un vides 
pieprasījumus, un tai ir jāatbalsta 
moderno pārstrādes tehnoloģiju, lielapjoma 
demonstrējumu pasākumu un politikas 
instrumentu attīstība, tādējādi mazinot 
privāto pētniecības un inovāciju 
ieguldījumu risku ilgtspējīgu un 
konkurētspējīgu bioproduktu un 
biodegvielu izstrādē.

(11) Biorūpniecības kopējā tehnoloģiju 
ierosme mazinās dažādās tirgus kļūmes, 
kas kaitē privātam ieguldījumam 
pirmskonkurences posma pētniecības, 
demonstrējumu un ieviešanas darbībās 
biorūpniecības jomā Eiropā. Proti, šai 
ierosmei ir jāatbalsta moderno pārstrādes 
tehnoloģiju, lielapjoma demonstrējumu 
pasākumu un politikas instrumentu 
attīstība, tādējādi mazinot privāto 
pētniecības un inovāciju ieguldījumu risku 
ilgtspējīgu un konkurētspējīgu bioproduktu 
un biodegvielu izstrādē un ļaujot visām 
ieinteresētajām personām, tostarp no 
lauku rajoniem, gūt labumu no šādas 
iniciatīvas.

Or. en
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Grozījums Nr. 16
Jens Nilsson

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Kopējai tehnoloģiju ierosmei 
biorūpniecības jomā ir jāizpaužas kā 
publiskā un privātā sektora partnerībai, 
kuras mērķis ir palielināt ieguldījumu 
ilgtspējīgas biorūpniecības nozares 
attīstībai Eiropā. Tai ir jānodrošina vides 
un sociāli ekonomiskie ieguvumi Eiropas 
pilsoņiem, jāuzlabo Eiropas konkurētspēja 
un jāpalīdz izveidot tādu Eiropu, kas ir 
galvenā tirgus dalībniece moderno 
bioproduktu un biodegvielu pētniecības, 
demonstrējumu un ieviešanas jomā.

(12) Kopīgai tehnoloģiju ierosmei 
biorūpniecības jomā būtu jāizpaužas kā 
publiskā un privātā sektora partnerībai, 
kuras mērķis ir palielināt un paplašināt 
ieguldījumu ilgtspējīgas biorūpniecības 
nozares attīstībai Eiropā. Tai ir jānodrošina 
vides un sociāli ekonomiskie ieguvumi 
Eiropas pilsoņiem, jāuzlabo Eiropas 
konkurētspēja un jāpalīdz izveidot tādu 
Eiropu, kas ir galvenā tirgus dalībniece 
moderno bioproduktu un biodegvielu 
pētniecības, demonstrējumu un ieviešanas 
jomā.

Or. sv

Grozījums Nr. 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Kopējai tehnoloģiju ierosmei 
biorūpniecības jomā ir jāizpaužas kā 
publiskā un privātā sektora partnerībai, 
kuras mērķis ir palielināt ieguldījumu 
ilgtspējīgas biorūpniecības nozares 
attīstībai Eiropā. Tai ir jānodrošina vides 
un sociāli ekonomiskie ieguvumi Eiropas 
pilsoņiem, jāuzlabo Eiropas konkurētspēja 
un jāpalīdz izveidot tādu Eiropu, kas ir 
galvenā tirgus dalībniece moderno 
bioproduktu un biodegvielu pētniecības, 
demonstrējumu un ieviešanas jomā.

(12) Kopējai tehnoloģiju ierosmei 
biorūpniecības jomā ir jāizpaužas kā 
publiskā un privātā sektora partnerībai, 
kuras mērķis ir palielināt ieguldījumu 
ilgtspējīgas biorūpniecības nozares 
attīstībai Eiropā, jo biorūpniecība var 
sniegt būtisku ieguldījumu gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
mērķa sasniegšanā līdz 2020. gadam. Tai 
ir jānodrošina vides un sociāli ekonomiskie 
ieguvumi Eiropas pilsoņiem, jāuzlabo 
Eiropas konkurētspēja un jāpalīdz izveidot 
tādu Eiropu, kas ir galvenā tirgus 
dalībniece moderno bioproduktu un 
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biodegvielu pētniecības, demonstrējumu un 
ieviešanas jomā.

Or. ro

Grozījums Nr. 18
Jens Nilsson

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Mērķis saistībā ar kopējo tehnoloģiju 
ierosmi biorūpniecības jomā ir ieviest tādu 
pētniecības un inovācijas pasākumu 
programmu Eiropā, kas novērtēs to 
atjaunojamu bioloģisko resursu 
pieejamību, kurus var izmantot 
biomateriālu ražošanai, un, pamatojoties uz 
to, atbalstīs ilgtspējīgu biovērtības ķēžu 
izveidi. Šie pasākumi jāveic, sadarbojoties
visās biovērtību ķēdēs iesaistītajām 
ieinteresētajām personām, tostarp primārās 
ražošanas un pārstrādes nozarēm, 
patērētāju zīmoliem, MVU, pētniecības un 
tehnoloģiju centriem, kā arī augstskolām.

(13) Mērķis saistībā ar kopējo tehnoloģiju 
ierosmi biorūpniecības jomā ir ieviest tādu 
pētniecības un inovācijas pasākumu 
programmu Eiropā, kas novērtēs to 
atjaunojamu bioloģisko resursu 
pieejamību, kurus var izmantot 
biomateriālu ražošanai, un, pamatojoties uz 
to, atbalstīs ilgtspējīgu biovērtības ķēžu 
izveidi. Šie pasākumi būtu jāveic, visās 
biovērtību ķēdēs iesaistītajām 
ieinteresētajām personām īstenojot atklātu 
un pārredzamu sadarbību, tostarp 
primārās ražošanas un pārstrādes nozarēm, 
patērētāju zīmoliem, MVU, pētniecības un 
tehnoloģiju centriem, kā arī augstskolām.

Or. sv

Grozījums Nr. 19
Vasilica Viorica Dăncilă

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Mērķis saistībā ar kopējo tehnoloģiju 
ierosmi biorūpniecības jomā ir ieviest tādu 
pētniecības un inovācijas pasākumu 
programmu Eiropā, kas novērtēs to 
atjaunojamu bioloģisko resursu 

(13) Mērķis saistībā ar kopīgo tehnoloģiju 
ierosmi biorūpniecības jomā ir ieviest tādu 
pētniecības un inovācijas pasākumu 
programmu Eiropā ― biorūpniecībai esot 
bioekonomikas svarīgākajai daļai 
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pieejamību, kurus var izmantot 
biomateriālu ražošanai, un, pamatojoties uz 
to, atbalstīs ilgtspējīgu biovērtības ķēžu 
izveidi. Šie pasākumi jāveic, sadarbojoties 
visās biovērtību ķēdēs iesaistītajām 
ieinteresētajām personām, tostarp primārās 
ražošanas un pārstrādes nozarēm, 
patērētāju zīmoliem, MVU, pētniecības un 
tehnoloģiju centriem, kā arī augstskolām.

attiecībā uz izaugsmes un jaunu darbvietu 
izveides sekmēšanu ―, kas novērtēs to 
atjaunojamu bioloģisko resursu 
pieejamību, kurus var izmantot 
biomateriālu ražošanai, un, pamatojoties uz 
to, atbalstīs ilgtspējīgu biovērtības ķēžu 
izveidi. Šie pasākumi jāveic, sadarbojoties 
visās biovērtību ķēdēs iesaistītajām 
ieinteresētajām personām, tostarp primārās 
ražošanas un pārstrādes nozarēm, 
patērētāju zīmoliem, MVU, pētniecības un 
tehnoloģiju centriem, kā arī augstskolām.

Or. ro

Grozījums Nr. 20
Jens Nilsson

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai gūtu maksimālu ietekmi, BBI 
kopuzņēmumam ir jānodrošina cieša 
sinerģija ar citām Savienības programmām, 
piemēram, izglītības, vides, konkurētspējas 
un MVU jomā, kā arī jānodrošina sinerģija 
ar Kohēzijas politikas līdzekļiem un Lauku 
attīstības politiku, kas jo īpaši var palīdzēt 
stiprināt valstu un reģionu pētniecības un 
inovācijas spējas, ņemot vērā gudras 
specializācijas stratēģijas.

(16) Lai gūtu maksimālu ietekmi, BBI 
kopuzņēmumam ir jānodrošina cieša 
sinerģija ar citām Savienības programmām, 
piemēram, izglītības, vides, konkurētspējas 
un MVU jomā, kā arī jānodrošina sinerģija 
ar Kohēzijas politikas līdzekļiem un Lauku 
attīstības politiku, kas jo īpaši var palīdzēt 
stiprināt valstu un reģionu pētniecības un 
inovācijas spējas, ņemot vērā gudras 
specializācijas stratēģijas. Ir ārkārtīgi 
svarīgi, lai informācija par kopuzņēmuma 
darbību un iespējām sniegt atbalstu 
ilgtspējīgu biovērtību ķēžu izveidei tiktu 
sniegta attiecīgajām ieinteresētajām 
personām.

Or. sv

Grozījums Nr. 21
Jens Nilsson
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Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai īstenotu izvirzītos mērķus, BBI 
kopuzņēmuma finanšu atbalsts galvenokārt 
izpaužas kā dotācijas biedriem pēc tam, 
kad ir izsludināts atklāts un 
konkurētspējīgs aicinājums iesniegt 
priekšlikumus.

(20) Lai īstenotu izvirzītos mērķus, BBI 
kopuzņēmuma finanšu atbalsts galvenokārt 
izpaužas kā dotācijas biedriem pēc tam, 
kad ir izsludināts atklāts, pārredzams un
konkurētspējīgs aicinājums iesniegt 
priekšlikumus.

Or. sv

Grozījums Nr. 22
Jens Nilsson

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Lai nodrošinātu, ka mazi dalībnieki 
un finansētāji arī gūst labumu līdzīgā 
veidā, visi ieguldījumi un projektu atlase 
ir pilnībā pārredzama un atklāta.

Or. sv

Grozījums Nr. 23
Jens Nilsson

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) sekmēt biorūpniecības kopējās 
tehnoloģiju ierosmes mērķu sasniegšanu 
attiecībā uz resursu ziņā efektīvāku un 
ilgtspējīgāku ekonomiku ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni un lielāku 
ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību, jo 
īpaši lauku rajonos, izveidojot ilgtspējīgu 

(b) sekmēt biorūpniecības kopējās 
tehnoloģiju ierosmes mērķu sasniegšanu 
attiecībā uz resursu ziņā efektīvāku un 
ilgtspējīgāku ekonomiku ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni un lielāku 
ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību, jo 
īpaši lauku rajonos un rajonos ar 
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un konkurētspējīgu biorūpniecību Eiropā, 
kā pamatā ir modernas biorafinēšanas 
iekārtas, kuras ilgtspējīgi iegūst biomasu, 
jo īpaši:

apjomīgiem biomasas resursiem un 
bioproduktu attīstības potenciālu, 
izveidojot ilgtspējīgu un konkurētspējīgu 
biorūpniecību Eiropā, kā pamatā ir 
modernas biorafinēšanas iekārtas, kuras 
ilgtspējīgi iegūst biomasu, jo īpaši:

Or. sv

Grozījums Nr. 24
Jens Nilsson

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Demonstrēt tehnoloģijas, kas no Eiropā 
iegūtas biomasas dod iespēju ražot jaunus 
ķīmisko vielu veidošanas elementus, 
jaunus materiālus un jaunus patēriņa 
produktus, ar ko aizstāj nepieciešamību pēc 
fosilā devuma;

(c) Demonstrēt un sekmēt liela un maza 
apjoma tehnoloģiskos risinājumus, kas no 
Eiropā ilgtspējīgi iegūtas biomasas dod 
iespēju ražot jaunus ķīmisko vielu 
veidošanas elementus, jaunus materiālus un 
jaunus patēriņa produktus, ar ko aizstāj 
nepieciešamību pēc fosilā devuma;

Or. sv

Grozījums Nr. 25
Jens Nilsson

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) Izstrādāt uzņēmējdarbības modeļus, kas 
ekonomikas tirgus dalībniekus integrē visā 
vērtību ķēdē no biomasas piegādes līdz 
biorafinēšanas iekārtām un līdz 
patērētājiem, kuri izmanto biomateriālus, 
ķīmiskās vielas un degvielu, tostarp 
veidojot jaunus pārnozaru 
starpsavienojumus un atbalstot pārnozaru 
kopas; kā arī

(d) Izstrādāt uzņēmējdarbības modeļus, kas 
ekonomikas tirgus dalībniekus integrē visā 
vērtību ķēdē no biomasas piegādes līdz 
biorafinēšanas iekārtām un līdz 
patērētājiem, kuri izmanto biomateriālus, 
ķīmiskās vielas un degvielu, tostarp 
veidojot jaunus pārnozaru 
starpsavienojumus, sekmējot jaunu 
starpreģionu un starpvalstu sadarbību un 
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atbalstot pārnozaru kopas; kā arī

Or. sv

Grozījums Nr. 26
Jens Nilsson

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) izveidot pamata biorafinēšanas 
rūpnīcas, kurās izmanto tehnoloģijas un 
uzņēmējdarbības modeļus, kas paredzēti 
biomateriāliem, ķīmiskām vielām un 
degvielai un kas apliecina tādus 
uzlabojumus izmaksu un veikuma ziņā, 
kuri spēj konkurēt ar fosilām alternatīvām.

(e) izveidot pamata biorafinēšanas 
rūpnīcas, kurās izmanto ilgtspējīgas 
tehnoloģijas un uzņēmējdarbības modeļus, 
kas paredzēti biomateriāliem, ķīmiskām 
vielām un degvielai un kas apliecina tādus 
uzlabojumus izmaksu un veikuma ziņā, 
kuri spēj konkurēt ar fosilām alternatīvām.

Or. sv

Grozījums Nr. 27
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
I pielikums – 11. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attiecīgo valstu vai reģionālo 
pētniecības un inovācijas programmu 
statuss un potenciālo sadarbības jomu 
apzināšana, tostarp atbilstīgu tehnoloģiju 
ieviešana;

(a) attiecīgo valstu vai reģionālo 
pētniecības un inovācijas programmu 
statuss un potenciālo sadarbības jomu 
apzināšana, tostarp atbilstīgu tehnoloģiju 
ieviešana, lai nodrošinātu sinerģiju un 
izvairītos no dublēšanās;

Or. en


