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Pozměňovací návrh 1
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že biohospodářství je jedním 
z klíčových prvků pro inteligentní, 
ekologicky zaměřený růst v Evropě a že 
politika regionálního rozvoje sehrává 
ústřední úlohu při provádění strategie 
Evropa 2020; připomíná, že vzhledem ke 
svému intenzivnímu tematickému 
zaměření politika regionálního stále více 
podporuje inteligentní, udržitelný 
a inkluzivní růst; poznamenává, že sedm z 
jedenácti cílů regionální politiky přímo či 
nepřímo souvisí s biohospodářstvím; 
připomíná, že biohospodářství má 
významný dopad na regiony a že 
podporuje hospodářský růst a vytváření 
pracovních míst;

1. zdůrazňuje, že biohospodářství je jedním 
z klíčových prvků pro inteligentní, 
ekologicky zaměřený růst v Evropě a že 
politika regionálního rozvoje sehrává 
ústřední úlohu při provádění strategie 
Evropa 2020; poznamenává, že sedm z 
jedenácti cílů regionální politiky přímo či 
nepřímo souvisí s biohospodářstvím; 
připomíná, že vzhledem ke svému 
intenzivnímu tematickému zaměření 
politika regionálního rozvoje podporuje 
inteligentnější, udržitelnější a inkluzivní 
růst; připomíná, že biohospodářství má 
významný dopad na regiony a že 
podporuje hospodářský růst a vytváření 
pracovních míst;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že biohospodářství je jedním 
z klíčových prvků pro inteligentní, 
ekologicky zaměřený růst v Evropě a že 
politika regionálního rozvoje sehrává 
ústřední úlohu při provádění strategie 
Evropa 2020; připomíná, že vzhledem ke 
svému intenzivnímu tematickému zaměření 
politika regionálního stále více podporuje 
inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst; 

1. zdůrazňuje, že biohospodářství musí být 
součástí soudržného mezioborového a 
meziodvětvového přístupu v 
rámci Evropské unie a že je jedním 
z klíčových prvků pro inteligentní, 
ekologicky zaměřený růst v Evropě a že 
politika regionálního rozvoje sehrává 
ústřední úlohu při provádění strategie 
Evropa 2020; připomíná, že vzhledem ke 
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poznamenává, že sedm z jedenácti cílů 
regionální politiky přímo či nepřímo 
souvisí s biohospodářstvím; připomíná, že 
biohospodářství má významný dopad na 
regiony a že podporuje hospodářský růst a
vytváření pracovních míst;

svému intenzivnímu tematickému zaměření 
politika regionálního rozvoje stále více 
podporuje inteligentní, udržitelný 
a inkluzivní růst; poznamenává, že sedm z 
jedenácti cílů regionální politiky přímo či 
nepřímo souvisí s biohospodářstvím; 
připomíná, že biohospodářství má 
významný dopad na regiony a že 
podporuje hospodářský růst, vytváření 
pracovních míst a budoucí 
konkurenceschopnost Evropské unie;

Or. pt

Pozměňovací návrh 3
Younous Omarjee

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že biohospodářství je jedním 
z klíčových prvků pro inteligentní, 
ekologicky zaměřený růst v Evropě a že 
politika regionálního rozvoje sehrává 
ústřední úlohu při provádění strategie 
Evropa 2020; připomíná, že vzhledem ke 
svému intenzivnímu tematickému 
zaměření politika regionálního stále více 
podporuje inteligentní, udržitelný 
a inkluzivní růst; poznamenává, že sedm z 
jedenácti cílů regionální politiky přímo či 
nepřímo souvisí s biohospodářstvím; 
připomíná, že biohospodářství má 
významný dopad na regiony a že 
podporuje hospodářský růst a vytváření 
pracovních míst;

1. zdůrazňuje, že biohospodářství je jedním 
z klíčových prvků pro inteligentní, 
ekologicky zaměřený růst v Evropě a že 
politika regionálního rozvoje sehrává 
ústřední úlohu při provádění strategie 
Evropa 2020; připomíná, že politika 
regionálního rozvoje stále více podporuje 
inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst; 
poznamenává, že sedm z jedenácti cílů 
regionální politiky přímo či nepřímo 
souvisí s biohospodářstvím; připomíná, že 
biohospodářství má významný dopad na 
regiony a že musí podporovat hospodářský 
a sociální růst, kvalitu života, ochranu 
životního prostředí, zlepšování zdraví a 
vytváření pracovních míst;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Nikos Chrysogelos
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Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vybízí k využívání Fondu soudržnosti 
pro podporu biovýroby, pokud plně 
respektuje kritéria udržitelnosti; domnívá 
se, že je důležité rovněž usnadnit 
přizpůsobování dovedností novým 
možnostem zaměstnání v oblasti 
biohospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že jak ve strategii a politice 
týkající se biohospodářství, tak i v 
nařízeních a iniciativách, které se vztahují 
k biohospodářství je nutné zavést jasnější 
pokyny a stupeň zaměření; upozorňuje, že 
je třeba zlepšit koordinaci mezi 
jednotlivými fondy (strukturálními fondy, 
společnou zemědělskou politikou a 
programem Horizont) a otevřít možnosti 
křížového financování (cross-funding); 
rovněž upozorňuje, že přechod na 
biohospodářství je dlouhodobým 
procesem, který bude vyžadovat 
houževnatost při vytváření právních 
předpisů a strategie a investice, které by 
měly dlouhodobý charakter;

2. zdůrazňuje, že jak ve strategii a politice 
týkající se biohospodářství, tak i v 
nařízeních a iniciativách, které se vztahují 
k biohospodářství je nutné zavést jasnější 
pokyny a stupeň zaměření; upozorňuje, že 
je třeba zlepšit koordinaci mezi 
jednotlivými fondy (strukturálními fondy, 
společnou zemědělskou politikou a 
programem Horizont) a jejich součinnost; 
rovněž upozorňuje, že přechod na 
biohospodářství je dlouhodobým 
procesem, který bude vyžadovat 
houževnatost při vytváření právních 
předpisů a strategie a investice, které by 
měly dlouhodobý charakter;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Nuno Teixeira
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že jak ve strategii a politice 
týkající se biohospodářství, tak i v 
nařízeních a iniciativách, které se vztahují 
k biohospodářství je nutné zavést jasnější 
pokyny a stupeň zaměření; upozorňuje, že 
je třeba zlepšit koordinaci mezi 
jednotlivými fondy (strukturálními fondy, 
společnou zemědělskou politikou a 
programem Horizont) a otevřít možnosti 
křížového financování (cross-funding); 
rovněž upozorňuje, že přechod na 
biohospodářství je dlouhodobým 
procesem, který bude vyžadovat 
houževnatost při vytváření právních 
předpisů a strategie a investice, které by 
měly dlouhodobý charakter;

2. zdůrazňuje, že jak ve strategii a politice 
týkající se biohospodářství, tak i v 
nařízeních a iniciativách, které se vztahují 
k biohospodářství je nutné zavést jasnější 
pokyny a stupeň zaměření; upozorňuje, že 
je třeba zlepšit koordinaci, dosáhnout 
součinnosti a zavést doplňkovost mezi 
řadou politik, nástrojů a zdrojů 
financování (strukturální fondy, společná 
zemědělská politika, Evropský námořní a 
rybářský fond a program Horizont) a 
otevřít možnosti křížového financování 
(cross-funding); rovněž upozorňuje, že 
přechod na biohospodářství je 
dlouhodobým procesem, který bude 
vyžadovat houževnatost při vytváření 
právních předpisů a strategie a investice, 
které by měly dlouhodobý charakter;

Or. pt

Pozměňovací návrh 7
Riikka Manner

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že jak ve strategii a politice 
týkající se biohospodářství, tak i v 
nařízeních a iniciativách, které se vztahují 
k biohospodářství je nutné zavést jasnější 
pokyny a stupeň zaměření; upozorňuje, že 
je třeba zlepšit koordinaci mezi 
jednotlivými fondy (strukturálními fondy, 
společnou zemědělskou politikou a
programem Horizont) a otevřít možnosti 
křížového financování (cross-funding); 
rovněž upozorňuje, že přechod na 

2. zdůrazňuje, že jak ve strategii a politice 
týkající se biohospodářství, tak i v 
nařízeních a iniciativách, které se vztahují 
k biohospodářství je nutné zavést jasnější 
pokyny a stupeň zaměření; upozorňuje, že 
je třeba zlepšit koordinaci mezi 
jednotlivými fondy a směrnicemi 
(strukturálními fondy, společnou 
zemědělskou politikou, společnou 
rybářskou politikou, programem Horizont, 
směrnicí o obnovitelných zdrojích energie 
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biohospodářství je dlouhodobým 
procesem, který bude vyžadovat 
houževnatost při vytváření právních 
předpisů a strategie a investice, které by 
měly dlouhodobý charakter;

a rámcovou směrnicí o odpadech) a 
otevřít možnosti křížového financování 
(cross-funding); rovněž upozorňuje, že 
přechod na biohospodářství je 
dlouhodobým procesem, který bude 
vyžadovat houževnatost při vytváření 
právních předpisů a strategie a investice, 
které by měly dlouhodobý charakter, s 
cílem vytvořit stabilní prostředí pro 
investice do biohospodářství a rovné 
podmínky hospodářské soutěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že je potřeba zavést pevný 
politický rámec pro plné využití potenciálu 
biohospodářství a pro usnadnění 
přechodu z „fosilního“ hospodářství k 
biohospodářství, které by mělo co nejlépe 
zhodnocovat místní a regionální zdroje a 
kapacity;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Younous Omarjee

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že nejvzdálenější evropské 
regiony vykazují mimořádnou biologickou 
rozmanitost a jedinečné klima a 
geomorfologické podmínky; zdůrazňuje, 
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že tyto regiony z toho důvodu skýtají 
obrovský potenciál pro výzkum a inovace 
v odvětví biohospodářství a že mohu 
sehrát ústřední úlohu při budování 
„zeleného“ růstu v evropském měřítku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že je důležité vytvořit 
středisko pro sledování a výbor expertů 
pro oblast biohospodářství; vyzdvihuje 
nutnost pravidelného konání konferencí, 
na nichž se budou setkávat hlavní 
subjekty veřejného a soukromého sektoru 
na regionální, vnitrostátní a evropské 
úrovni; žádá o vypracování plánu, který 
zajistí účinné sledování biohospodářských 
iniciativ a dobrou koordinaci nástrojů, 
bude pravidelně stanovovat konkrétní cíle 
a stanoví též zveřejňování zpráv o stavu 
pokroku prací, které budou sdělovány 
Evropskému parlamentu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná, že regionální hospodářství 
hrají klíčovou úlohu při dosahování 
inteligentního, udržitelného a inkluzivního 

3. připomíná, že regionální hospodářství 
hrají klíčovou úlohu při dosahování 
inteligentního, udržitelného a inkluzivního 
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růstu; zdůrazňuje, že znalosti a dovednosti 
nutné k mobilizaci subjektů na základě 
jejich specifických charakteristik existují 
právě v samotných regionech; zdůrazňuje 
dále, jak vysoce důležité je propojit 
inovační plány a plány trvalé udržitelnosti 
na regionální, celostátní a evropské úrovni; 
vyzývá regiony, aby rozvíjely silné 
regionální a celostátní biohospodářské 
strategie a výzkumné a inovační strategie 
zaměřené na inteligentní specializace; 
vyjadřuje podporu návrhu Komise vytvořit 
partnerství s veřejným a soukromým 
sektorem pro odvětví biohospodářství;

růstu; zdůrazňuje, že znalosti a dovednosti 
nutné k mobilizaci subjektů na základě 
jejich specifických charakteristik existují 
právě v samotných regionech; zdůrazňuje 
dále, jak vysoce důležité je propojit 
inovační plány a plány trvalé udržitelnosti 
na regionální, celostátní a evropské úrovni; 
vyzývá regiony, aby rozvíjely silné 
regionální a celostátní biohospodářské 
strategie zohledňující profil každého 
regionu a výzkumné a inovační strategie 
zaměřené na inteligentní specializace; 
vyjadřuje podporu návrhu Komise vytvořit 
partnerství s veřejným a soukromým 
sektorem pro odvětví biohospodářství;

Or. ro

Pozměňovací návrh 12
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná, že regionální hospodářství 
hrají klíčovou úlohu při dosahování 
inteligentního, udržitelného a inkluzivního 
růstu; zdůrazňuje, že znalosti a dovednosti 
nutné k mobilizaci subjektů na základě 
jejich specifických charakteristik existují 
právě v samotných regionech; zdůrazňuje 
dále, jak vysoce důležité je propojit 
inovační plány a plány trvalé udržitelnosti 
na regionální, celostátní a evropské 
úrovni; vyzývá regiony, aby rozvíjely silné 
regionální a celostátní biohospodářské 
strategie a výzkumné a inovační strategie 
zaměřené na inteligentní specializace; 
vyjadřuje podporu návrhu Komise vytvořit 
partnerství s veřejným a soukromým 
sektorem pro odvětví biohospodářství;

3. připomíná, že regionální hospodářství 
hrají klíčovou úlohu při dosahování 
inteligentního, udržitelného a inkluzivního 
růstu; zdůrazňuje, že znalosti a dovednosti 
nutné k mobilizaci subjektů na základě 
jejich specifických charakteristik existují 
právě v samotných regionech; vybízí tedy 
regionální orgány, aby se aktivně zapojily 
do rozvoje silných regionálních a 
celostátních biohospodářských strategií a 
do vytváření pokynů pro postup subjektů; 
znovu zdůrazňuje, jak vysoce důležité je 
propojit lépe inovační plány a plány trvalé 
udržitelnosti na regionální, celostátní a 
evropské úrovni;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 13
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná, že regionální hospodářství 
hrají klíčovou úlohu při dosahování 
inteligentního, udržitelného a inkluzivního 
růstu; zdůrazňuje, že znalosti a dovednosti 
nutné k mobilizaci subjektů na základě 
jejich specifických charakteristik existují 
právě v samotných regionech; zdůrazňuje 
dále, jak vysoce důležité je propojit 
inovační plány a plány trvalé udržitelnosti 
na regionální, celostátní a evropské úrovni; 
vyzývá regiony, aby rozvíjely silné 
regionální a celostátní biohospodářské 
strategie a výzkumné a inovační strategie 
zaměřené na inteligentní specializace; 
vyjadřuje podporu návrhu Komise vytvořit 
partnerství s veřejným a soukromým 
sektorem pro odvětví biohospodářství;

3. připomíná, že regionální hospodářství 
hrají klíčovou úlohu při dosahování 
inteligentního, udržitelného a inkluzivního 
růstu; zdůrazňuje, že znalosti a dovednosti 
nutné k mobilizaci subjektů na základě 
jejich specifických charakteristik existují 
právě v samotných regionech; zdůrazňuje 
dále, jak vysoce důležité je propojit 
inovační plány a plány trvalé udržitelnosti 
na regionální, celostátní a evropské úrovni; 
vyzývá regiony, aby rozvíjely silné 
regionální a celostátní biohospodářské 
strategie a výzkumné a inovační strategie 
zaměřené na inteligentní specializace; 
vyjadřuje podporu návrhu Komise vytvořit 
partnerství s veřejným a soukromým 
sektorem pro odvětví biohospodářství; 
doporučuje využít výzkumné a inovační 
strategie zaměřené na inteligentní 
specializace, aby mohly být účinněji 
využívány strukturální fondy Unie a aby 
mohlo dojít k posílení součinnosti mezi 
veřejnými a soukromými investicemi; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 14
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná, že regionální hospodářství 
hrají klíčovou úlohu při dosahování 

3. připomíná, že regionální hospodářství 
hrají klíčovou úlohu při dosahování 
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inteligentního, udržitelného a inkluzivního 
růstu; zdůrazňuje, že znalosti a dovednosti 
nutné k mobilizaci subjektů na základě 
jejich specifických charakteristik existují 
právě v samotných regionech; zdůrazňuje 
dále, jak vysoce důležité je propojit 
inovační plány a plány trvalé udržitelnosti 
na regionální, celostátní a evropské úrovni; 
vyzývá regiony, aby rozvíjely silné 
regionální a celostátní biohospodářské 
strategie a výzkumné a inovační strategie 
zaměřené na inteligentní specializace; 
vyjadřuje podporu návrhu Komise vytvořit 
partnerství s veřejným a soukromým 
sektorem pro odvětví biohospodářství;

inteligentního, udržitelného a inkluzivního 
růstu; zdůrazňuje, že znalosti a dovednosti 
nutné k mobilizaci subjektů na základě 
jejich specifických charakteristik existují 
právě v samotných regionech a že tyto 
regiony musí vsadit na přechod k 
biospolečnosti a hospodářství 
nevyužívajícímu ropu a využít přitom 
výzkumu a inovací jako faktorů změny; 
zdůrazňuje dále, jak vysoce důležité je 
propojit inovační plány a plány trvalé 
udržitelnosti na regionální, celostátní a 
evropské úrovni; vyzývá regiony, aby 
rozvíjely silné regionální a celostátní 
biohospodářské strategie a výzkumné a 
inovační strategie a uskupení zaměřené na 
inteligentní specializace, jež umožní 
účinné využití regionálních přírodních 
zdrojů; vyjadřuje podporu návrhu Komise 
vytvořit partnerství s veřejným a 
soukromým sektorem pro odvětví 
biohospodářství;

Or. pt

Pozměňovací návrh 15
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná, že regionální hospodářství 
hrají klíčovou úlohu při dosahování 
inteligentního, udržitelného a inkluzivního 
růstu; zdůrazňuje, že znalosti a dovednosti 
nutné k mobilizaci subjektů na základě 
jejich specifických charakteristik existují 
právě v samotných regionech; zdůrazňuje 
dále, jak vysoce důležité je propojit 
inovační plány a plány trvalé udržitelnosti 
na regionální, celostátní a evropské úrovni; 
vyzývá regiony, aby rozvíjely silné 
regionální a celostátní biohospodářské 
strategie a výzkumné a inovační strategie 

3. připomíná, že regionální hospodářství 
hrají klíčovou úlohu při dosahování 
inteligentního, udržitelného a inkluzivního 
růstu; zdůrazňuje, že znalosti a dovednosti 
nutné k mobilizaci subjektů na základě 
jejich specifických charakteristik existují 
právě v samotných regionech; zdůrazňuje 
dále, jak vysoce důležité je propojit 
inovační plány a plány trvalé udržitelnosti 
na regionální, celostátní a evropské úrovni; 
vyzývá regiony, aby rozvíjely silné 
regionální a celostátní biohospodářské 
strategie a výzkumné a inovační strategie 
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zaměřené na inteligentní specializace; 
vyjadřuje podporu návrhu Komise vytvořit 
partnerství s veřejným a soukromým 
sektorem pro odvětví biohospodářství;

zaměřené na inteligentní specializace; má 
za to, že stabilní růst v této oblasti je 
možný pouze na základě značných 
veřejných a soukromých investic, a z 
tohoto důvodu vyjadřuje podporu návrhu 
Komise vytvořit partnerství s veřejným a 
soukromým sektorem pro odvětví 
biohospodářství;

Or. ro

Pozměňovací návrh 16
Riikka Manner

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná, že regionální hospodářství 
hrají klíčovou úlohu při dosahování 
inteligentního, udržitelného a inkluzivního 
růstu; zdůrazňuje, že znalosti a dovednosti 
nutné k mobilizaci subjektů na základě 
jejich specifických charakteristik existují 
právě v samotných regionech; zdůrazňuje 
dále, jak vysoce důležité je propojit 
inovační plány a plány trvalé udržitelnosti 
na regionální, celostátní a evropské úrovni; 
vyzývá regiony, aby rozvíjely silné 
regionální a celostátní biohospodářské 
strategie a výzkumné a inovační strategie 
zaměřené na inteligentní specializace; 
vyjadřuje podporu návrhu Komise vytvořit 
partnerství s veřejným a soukromým 
sektorem pro odvětví biohospodářství;

3. připomíná, že regionální a místní 
hospodářství hrají klíčovou úlohu při 
dosahování inteligentního, udržitelného a 
inkluzivního růstu; zdůrazňuje, že znalosti 
a dovednosti nutné k mobilizaci subjektů 
na základě jejich specifických 
charakteristik existují právě v samotných 
regionech; zdůrazňuje dále, jak vysoce 
důležité je propojit inovační plány a plány 
trvalé udržitelnosti na regionální, celostátní 
a evropské úrovni; vyzývá regiony, aby 
rozvíjely silné regionální a celostátní 
biohospodářské strategie a výzkumné a 
inovační strategie zaměřené na inteligentní 
specializace; vyzývá Komisi, aby 
podporovala regionální evropská 
biouskupení a meziregionální spolupráci; 
vyjadřuje podporu návrhu Komise vytvořit 
partnerství s veřejným a soukromým 
sektorem pro odvětví biohospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Jens Nilsson, Patrice Tirolien
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Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že by mělo být umožněno, 
aby sociální a solidární hospodářství, 
které je založeno na aktivním zapojení 
obyvatelstva, společném vlastnictví a 
solidaritě, hrálo důležitou úlohu při 
formování a provádění strategií 
biohospodářství na regionální úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje nezbytnost posílení místních 
a regionálních iniciativ pomocí provádění 
strategií biohospodářství na všech úrovních 
spolupráce; připomíná, že má-li se využít 
potenciál všech regionů, je nutné zajistit 
přístup zdola nahoru a přístup založený 
na podnikání; zdůrazňuje zásadní úlohu 
malých a středních podniků, kterou 
sehrávají v oblasti biohospodářství, a trvá 
na tom, že je nevyhnutelné těmto 
podnikům poskytnout možnosti 
financování;

4. zdůrazňuje nezbytnost posílení místních 
a regionálních iniciativ pomocí provádění 
strategií biohospodářství na všech úrovních 
spolupráce; připomíná, že má-li se využít 
potenciál všech regionů, je nutné zajistit 
přístup zdola nahoru; zdůrazňuje zásadní 
úlohu malých a středních podniků, kterou 
sehrávají v oblasti biohospodářství, a trvá 
na tom, že je nevyhnutelné těmto 
podnikům poskytnout možnosti 
financování, které budou přizpůsobeny 
místním podmínkám; znovu zdůrazňuje 
nutnost podporovat výzkumné a inovační 
strategie zaměřené na inteligentní 
specializace, a to prostřednictvím většího 
důrazu na nástroje financování, a 
zejména možnosti síťového propojení či 
sdílení znalostí, jež tyto strategie nabízejí;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 19
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že biohospodářství ve 
významné míře přispívá ke zvýšení 
efektivnosti využívání zdrojů a snižuje 
závislost na dovážených surovinách, 
energii a obnovitelných zdrojích; 
zdůrazňuje význam odvětví lesního 
hospodářství a dalšího bio-průmyslu, a 
tvrdí, že uhlíkově neutrální obnovitelné 
přírodní zdroje a suroviny, jako je dřevo a 
dřevěné vlákno mohou nahradit 
neobnovitelné fosilní suroviny; připomíná, 
že odvětví biohospodářství prokukuje
mnoho vysoce hodnotných produktů, např. 
chemické látky, léčiva, plasty a další zcela 
nové materiály;

5. zdůrazňuje, že biohospodářství ve 
významné míře přispívá ke zvýšení 
efektivnosti využívání zdrojů a snižuje 
závislost na dovážených surovinách, 
energii a obnovitelných zdrojích; 
zdůrazňuje význam odvětví lesního 
hospodářství a dalšího bio-průmyslu, a 
tvrdí, že uhlíkově neutrální obnovitelné 
přírodní zdroje a suroviny mohou nahradit 
neobnovitelné fosilní suroviny, pokud 
bude jejich využívání přísně regulováno v 
souladu s politikami v oblasti boje proti 
odlesňování; připomíná, že odvětví 
biohospodářství produkuje mnoho vysoce 
hodnotných produktů, např. chemické 
látky, léčiva, plasty a další zcela nové 
materiály;

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že biohospodářství ve 
významné míře přispívá ke zvýšení 
efektivnosti využívání zdrojů a snižuje 
závislost na dovážených surovinách, 
energii a obnovitelných zdrojích; 
zdůrazňuje význam odvětví lesního 
hospodářství a dalšího bio-průmyslu, a 
tvrdí, že uhlíkově neutrální obnovitelné 
přírodní zdroje a suroviny, jako je dřevo a 
dřevěné vlákno mohou nahradit 

5. zdůrazňuje, že biohospodářství by mělo 
být založeno na zvýšení efektivnosti 
využívání zdrojů a snížení závislosti na 
dovážených surovinách, energii a 
obnovitelných zdrojích; zdůrazňuje 
význam odvětví lesního hospodářství a 
dalšího bio-průmyslu, a tvrdí, že uhlíkově 
neutrální obnovitelné přírodní zdroje a 
suroviny, jako je dřevo a dřevěné vlákno,
mohou nahradit neobnovitelné fosilní 
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neobnovitelné fosilní suroviny; připomíná, 
že odvětví biohospodářství prokukuje
mnoho vysoce hodnotných produktů, např. 
chemické látky, léčiva, plasty a další zcela 
nové materiály;

suroviny; připomíná, že odvětví 
biohospodářství produkuje mnoho vysoce 
hodnotných produktů, např. chemické 
látky, léčiva, plasty a další zcela nové 
materiály;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Younous Omarjee

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že biohospodářství ve 
významné míře přispívá ke zvýšení 
efektivnosti využívání zdrojů a snižuje 
závislost na dovážených surovinách, 
energii a obnovitelných zdrojích; 
zdůrazňuje význam odvětví lesního 
hospodářství a dalšího bio-průmyslu, a 
tvrdí, že uhlíkově neutrální obnovitelné 
přírodní zdroje a suroviny, jako je dřevo a 
dřevěné vlákno mohou nahradit 
neobnovitelné fosilní suroviny; připomíná, 
že odvětví biohospodářství prokukuje
mnoho vysoce hodnotných produktů, např. 
chemické látky, léčiva, plasty a další zcela 
nové materiály;

5. zdůrazňuje, že biohospodářství ve 
významné míře přispívá ke zvýšení 
efektivnosti využívání zdrojů a snižuje 
závislost na dovážených surovinách, 
energii a obnovitelných zdrojích; 
zdůrazňuje význam odvětví lesního 
hospodářství a dalšího bio-průmyslu, a 
tvrdí, že uhlíkově neutrální obnovitelné 
přírodní zdroje a suroviny, jako je dřevo a 
dřevěné vlákno, musí nahradit 
neobnovitelné fosilní suroviny; připomíná, 
že odvětví biohospodářství produkuje
mnoho vysoce hodnotných produktů, např. 
chemické látky, léčiva, plasty a další zcela 
nové materiály; zdůrazňuje potenciál 
biotechnologií založených na mořských 
zdrojích, jež jsou stále málo rozvinuté.

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že biohospodářství ve 
významné míře přispívá ke zvýšení 
efektivnosti využívání zdrojů a snižuje 
závislost na dovážených surovinách, 
energii a obnovitelných zdrojích; 
zdůrazňuje význam odvětví lesního 
hospodářství a dalšího bio-průmyslu, a 
tvrdí, že uhlíkově neutrální obnovitelné 
přírodní zdroje a suroviny, jako je dřevo a 
dřevěné vlákno mohou nahradit 
neobnovitelné fosilní suroviny; připomíná, 
že odvětví biohospodářství prokukuje
mnoho vysoce hodnotných produktů, např. 
chemické látky, léčiva, plasty a další zcela 
nové materiály;

5. zdůrazňuje, že biohospodářství ve 
významné míře přispívá ke zvýšení 
efektivnosti využívání zdrojů a snižuje 
závislost na dovážených surovinách, 
energii a obnovitelných zdrojích; 
zdůrazňuje význam odvětví lesního 
hospodářství a dalšího bio-průmyslu, a 
tvrdí, že uhlíkově neutrální obnovitelné 
přírodní zdroje a suroviny, jako je dřevo a 
dřevěné vlákno mohou, nahradit 
neobnovitelné fosilní suroviny; připomíná, 
že odvětví biohospodářství produkuje
mnoho vysoce hodnotných produktů, např. 
chemické látky, léčiva, plasty a další zcela 
nové materiály, a vytváří pracovní místa;

Or. pt

Pozměňovací návrh 23
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že vzhledem ke 
komplikované a roztříštěné povaze 
evropských, vnitrostátních a regionálních 
politik v oblasti biohospodářství je 
zapotřebí zavést společnou strategii pro 
šíření osvědčených postupů a vědeckého 
pokroku a posílení interakce 
zúčastněných stran;

Or. ro

Pozměňovací návrh 24
Vasilica Viorica Dăncilă
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Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že biohospodářství vyžaduje 
prvotřídní znalosti a zručnou pracovní sílu; 
zdůrazňuje, že je nevyhnutelné, aby bylo v 
regionech poskytováno odborné vzdělávání 
a vyšší vzdělání a zároveň, aby byly 
zohledněny konkrétní charakteristiky 
těchto regionů; zdůrazňuje, že vzdělání a 
vzdělávací systémy se širokým zaměřením 
podporují i rozvoj podnikání v regionech; 
trvá na tom, že vysoká úroveň znalostí v 
odvětví biohospodářství představuje přínos 
pro Evropu z hlediska jejího postavení v 
celosvětovém měřítku;

6. zdůrazňuje, že biohospodářství vyžaduje 
prvotřídní znalosti a zručnou pracovní sílu; 
zdůrazňuje, že je nevyhnutelné, aby bylo v 
regionech poskytováno odborné vzdělávání 
a vyšší vzdělání a zároveň, aby byly 
zohledněny konkrétní charakteristiky 
těchto regionů; zdůrazňuje, že vzdělání a 
vzdělávací systémy se širokým zaměřením 
podporují i rozvoj podnikání v regionech; 
trvá na tom, že vysoká úroveň znalostí v 
odvětví biohospodářství představuje přínos 
pro Evropu z hlediska jejího postavení v 
celosvětovém měřítku a umožní Evropě 
zaujmout v oblasti biohospodářství 
celosvětově čelní místo;

Or. ro

Pozměňovací návrh 25
Riikka Manner

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že biohospodářství vyžaduje 
prvotřídní znalosti a zručnou pracovní sílu; 
zdůrazňuje, že je nevyhnutelné, aby bylo v 
regionech poskytováno odborné vzdělávání 
a vyšší vzdělání a zároveň, aby byly 
zohledněny konkrétní charakteristiky 
těchto regionů; zdůrazňuje, že vzdělání a 
vzdělávací systémy se širokým zaměřením 
podporují i rozvoj podnikání v regionech; 
trvá na tom, že vysoká úroveň znalostí v 
odvětví biohospodářství představuje přínos 
pro Evropu z hlediska jejího postavení v 
celosvětovém měřítku;

6. zdůrazňuje, že biohospodářství vyžaduje 
prvotřídní znalosti a zručnou pracovní sílu; 
zdůrazňuje, že je nevyhnutelné, aby bylo v 
regionech poskytováno odborné vzdělávání 
a vyšší vzdělání a zároveň, aby byly 
zohledněny konkrétní charakteristiky 
těchto regionů; zdůrazňuje, že vzdělání a 
vzdělávací systémy se širokým zaměřením 
podporují i rozvoj podnikání v regionech; 
trvá na tom, že vysoká úroveň znalostí v 
odvětví biohospodářství představuje přínos 
pro Evropu z hlediska jejího postavení v 
celosvětovém měřítku; konstatuje, že je 
důležité zvyšovat povědomí spotřebitelů o 
biohospodářství, a že je tudíž potřeba 
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informovat je o výhodách biohospodářství 
a lepších možnostech volby v oblasti 
spotřeby;

Or. fi

Pozměňovací návrh 26
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že biohospodářství vyžaduje 
prvotřídní znalosti a zručnou pracovní sílu; 
zdůrazňuje, že je nevyhnutelné, aby bylo v 
regionech poskytováno odborné vzdělávání 
a vyšší vzdělání a zároveň, aby byly 
zohledněny konkrétní charakteristiky 
těchto regionů; zdůrazňuje, že vzdělání a 
vzdělávací systémy se širokým zaměřením 
podporují i rozvoj podnikání v regionech; 
trvá na tom, že vysoká úroveň znalostí v 
odvětví biohospodářství představuje přínos 
pro Evropu z hlediska jejího postavení v 
celosvětovém měřítku;

6. zdůrazňuje, že biohospodářství vyžaduje 
prvotřídní znalosti a zručnou pracovní sílu; 
zdůrazňuje, že je nevyhnutelné, aby bylo v 
regionech poskytováno odborné vzdělávání 
a vyšší vzdělání a zároveň, aby byly 
zohledněny konkrétní charakteristiky 
těchto regionů; zdůrazňuje, že vzdělání a 
vzdělávací systémy se širokým zaměřením 
podporují i udržitelný rozvoj podnikání v 
regionech; trvá na tom, že vysoká úroveň 
znalostí v odvětví biohospodářství 
představuje přínos pro Evropu z hlediska 
jejího postavení v celosvětovém měřítku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že biohospodářství vyžaduje 
prvotřídní znalosti a zručnou pracovní sílu; 
zdůrazňuje, že je nevyhnutelné, aby bylo v 
regionech poskytováno odborné vzdělávání 
a vyšší vzdělání a zároveň, aby byly 
zohledněny konkrétní charakteristiky 

6. zdůrazňuje, že biohospodářství vyžaduje 
prvotřídní znalosti a zručnou pracovní sílu; 
zdůrazňuje, že je nevyhnutelné, aby bylo v 
regionech poskytováno odborné vzdělávání 
a vyšší vzdělání a zároveň, aby byly 
zohledněny konkrétní charakteristiky 
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těchto regionů; zdůrazňuje, že vzdělání a 
vzdělávací systémy se širokým zaměřením 
podporují i rozvoj podnikání v regionech; 
trvá na tom, že vysoká úroveň znalostí v 
odvětví biohospodářství představuje přínos 
pro Evropu z hlediska jejího postavení v 
celosvětovém měřítku;

těchto regionů; zdůrazňuje, že vzdělání a 
vzdělávací systémy se širokým zaměřením 
podporují i rozvoj podnikání v regionech; 
trvá na tom, že vysoká úroveň znalostí v 
odvětví biohospodářství představuje přínos 
pro Evropu z hlediska jejího postavení v 
celosvětovém měřítku; vyzývá k usnadnění 
přeshraniční mobility výzkumných 
pracovníků, aby si mohli vyměňovat 
osvědčené postupy a předávat znalosti;

Or. ro

Pozměňovací návrh 28
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. dodává, že je rovněž zapotřebí 
podporovat biohospodářství u 
spotřebitelů, zejména prostřednictvím 
zvyšování jejich povědomí o bezpečnosti 
potravin, ochraně zdrojů a dalších 
environmentálních výzvách, jako je změna 
klimatu a závislost na neobnovitelných 
zdrojích; žádá proto vypracování studií o 
způsobech spotřeby v Evropské unii a 
zavedení strategií založených na 
vědeckých zjištěních, aby mohly být 
spotřebitelům poskytovány informace o 
vlastnostech výrobků a podporován 
udržitelný způsob života;

Or. pt

Pozměňovací návrh 29
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. má za to, že v zájmu dosažení 
účinného a udržitelného biohospodářství 
je nutné, aby pokračovala modernizace 
infrastruktur všeho druhu, která by v 
žádném případě neměla minout venkovské 
oblasti;

Or. ro

Pozměňovací návrh 30
Riikka Manner

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že důležité investovat do 
dodavatelských řetězců v oblasti 
biohospodářství s cílem zaručit dostupnost 
surovin; domnívá se že strategie 
biohospodářství by neměly podporovat 
pouze efektivnější využívání odpadu z 
domácností a komunálního odpadu, ale 
rovněž zhodnocení zdrojů a zbytků, které 
vznikají jako vedlejší produkty v 
zemědělství a lesním hospodářství; 
vyžaduje, aby budoucí právní předpisy 
vždy poskytovaly veškeré formy podpory 
udržitelnému využívání biohospodářských 
zdrojů a aby byla politika v každém ohledu 
založena na flexibilním dlouhodobém 
přístupu, čímž se zajistí, že se podniky 
nebudou bát investovat;

7. domnívá se, že je důležité investovat do 
dodavatelských řetězců v oblasti 
biohospodářství s cílem zaručit dostupnost 
surovin; domnívá se, že strategie 
biohospodářství by neměly podporovat 
pouze efektivnější využívání odpadu z 
domácností a komunálního odpadu, ale 
rovněž zhodnocení zdrojů a zbytků, které 
vznikají jako vedlejší produkty v 
zemědělství a lesním hospodářství; 
vyžaduje, aby budoucí nesporná právní
úprava a právní předpisy vytvořily stabilní 
politické podmínky a aby vždy 
poskytovaly veškeré formy podpory 
udržitelnému využívání biohospodářských 
zdrojů a aby byla politika v každém ohledu 
založena na flexibilním dlouhodobém 
přístupu, čímž se zajistí, že se podniky 
nebudou bát investovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Patrice Tirolien
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Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že důležité investovat do 
dodavatelských řetězců v oblasti 
biohospodářství s cílem zaručit dostupnost 
surovin; domnívá se že strategie 
biohospodářství by neměly podporovat 
pouze efektivnější využívání odpadu z 
domácností a komunálního odpadu, ale 
rovněž zhodnocení zdrojů a zbytků, které 
vznikají jako vedlejší produkty v 
zemědělství a lesním hospodářství; 
vyžaduje, aby budoucí právní předpisy
vždy poskytovaly veškeré formy podpory 
udržitelnému využívání biohospodářských 
zdrojů a aby byla politika v každém ohledu 
založena na flexibilním dlouhodobém 
přístupu, čímž se zajistí, že se podniky 
nebudou bát investovat;

7. domnívá se, že je důležité investovat do 
dodavatelských řetězců v oblasti 
biohospodářství s cílem zaručit dostupnost 
surovin; domnívá se, že strategie 
biohospodářství by neměly podporovat 
pouze efektivnější využívání odpadu z 
domácností a komunálního odpadu, ale 
rovněž zhodnocení zdrojů a zbytků, které 
vznikají jako vedlejší produkty v 
zemědělství a lesním hospodářství; 
vyžaduje, aby byly vypracovány nové 
právní předpisy, které budou plně 
podporovat využívání biohospodářských 
zdrojů, a aby byla politika v každém 
ohledu založena na flexibilním 
dlouhodobém přístupu podporujícím 
investice;

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje nutnost stanovení 
konkrétních cílů s cílem zvýšit podíl 
obnovitelných přírodních zdrojů 
využívaných při výrobě a spotřebě zboží; 
žádá Komisi, aby navrhla praktická 
opatření celoregionálního dosahu na 
podporu produkce a spotřeby 
biohospodářských produktů.

8. zdůrazňuje nutnost stanovení jasných
cílů s cílem zvýšit podíl obnovitelných 
přírodních zdrojů využívaných při výrobě a 
spotřebě zboží; žádá Komisi, aby navrhla 
praktická opatření na podporu produkce a 
spotřeby biohospodářských produktů na 
regionální úrovni.

Or. fr


