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Ændringsforslag 1
Patrice Tirolien

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. fremhæver, at bioøkonomi er nøglen til 
intelligent og grøn vækst i Europa, og
understreger, at 
regionaludviklingspolitikken spiller en 
central rolle i gennemførelsen af Europa 
2020-strategien; minder om, at 
regionaludviklingspolitikken i stadig 
højere grad støtter en intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst i kraft af 
stærk tematisk koncentration. bemærker, 
at syv ud af regionalpolitikkens elleve 
tematiske målsætninger direkte eller 
indirekte vedrører bioøkonomi; minder om, 
at bioøkonomien har en betydelig 
indflydelse på regionerne, og at den 
fremmer økonomisk vækst og skaber 
arbejdspladser;

1. understreger, at bioøkonomi er nøglen 
til intelligent og grøn vækst i Europa, og
fremhæver, at 
regionaludviklingspolitikken spiller en 
central rolle i gennemførelsen af Europa 
2020-strategien; bemærker, at syv ud af 
regionalpolitikkens elleve tematiske 
målsætninger direkte eller indirekte 
vedrører bioøkonomi; anfører, at 
regionaludviklingspolitikken i kraft af 
stærk tematisk koncentration i stadig 
højere grad støtter en mere intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst; minder om, 
at bioøkonomien har en betydelig 
indflydelse på regionerne, og at den 
fremmer økonomisk vækst og skaber 
arbejdspladser;

Or. fr

Ændringsforslag 2
Nuno Teixeira

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. fremhæver, at bioøkonomi er nøglen til 
intelligent og grøn vækst i Europa, og 
understreger, at 
regionaludviklingspolitikken spiller en 
central rolle i gennemførelsen af Europa 
2020-strategien; minder om, at 
regionaludviklingspolitikken i stadig højere 
grad støtter en intelligent, bæredygtig og 

1. fremhæver, at bioøkonomi skal indgå i 
en sammenhængende, tværfaglig og 
tværsektoriel tilgang på EU-plan, samt at 
den er nøglen til intelligent og grøn vækst i 
Europa, og understreger, at 
regionaludviklingspolitikken spiller en 
central rolle i gennemførelsen af Europa 
2020-strategien; minder om, at 
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inklusiv vækst i kraft af stærk tematisk 
koncentration. bemærker, at syv ud af 
regionalpolitikkens elleve tematiske 
målsætninger direkte eller indirekte 
vedrører bioøkonomi; minder om, at 
bioøkonomien har en betydelig indflydelse 
på regionerne, og at den fremmer 
økonomisk vækst og skaber arbejdspladser;

regionaludviklingspolitikken i stadig højere 
grad støtter en intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst i kraft af stærk tematisk 
koncentration; bemærker, at syv ud af 
regionalpolitikkens elleve tematiske 
målsætninger direkte eller indirekte 
vedrører bioøkonomi; minder om, at 
bioøkonomien har en betydelig indflydelse 
på regionerne, og at den fremmer 
økonomisk vækst, skaber arbejdspladser og 
øger EU's fremtidige konkurrenceevne;

Or. pt

Ændringsforslag 3
Younous Omarjee

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. fremhæver, at bioøkonomi er nøglen til 
intelligent og grøn vækst i Europa, og 
understreger, at 
regionaludviklingspolitikken spiller en 
central rolle i gennemførelsen af Europa 
2020-strategien; minder om, at 
regionaludviklingspolitikken i stadig højere 
grad støtter en intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst i kraft af stærk tematisk 
koncentration. bemærker, at syv ud af 
regionalpolitikkens elleve tematiske 
målsætninger direkte eller indirekte 
vedrører bioøkonomi; minder om, at 
bioøkonomien har en betydelig indflydelse 
på regionerne, og at den fremmer
økonomisk vækst og skaber
arbejdspladser;

1. fremhæver, at bioøkonomi er nøglen til 
intelligent og grøn vækst i Europa, og 
understreger, at 
regionaludviklingspolitikken spiller en 
central rolle i gennemførelsen af Europa 
2020-strategien; minder om, at 
regionaludviklingspolitikken i stadig højere 
grad støtter en intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst; bemærker, at syv ud af 
regionalpolitikkens elleve tematiske 
målsætninger direkte eller indirekte 
vedrører bioøkonomi; minder om, at 
bioøkonomien har en betydelig indflydelse 
på regionerne, og at den skal fremme
økonomisk og social vækst, velfærd og
miljøbeskyttelse, en forbedring af
sundheden samt skabelsen af 
arbejdspladser;

Or. fr
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Ændringsforslag 4
Nikos Chrysogelos

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. anbefaler, at samhørighedsfondene 
anvendes til at støtte bioproduktion, 
forudsat at denne fuldt ud opfylder 
bæredygtighedskriterierne; mener, at det 
er vigtigt ligeledes at fremme tilpasningen 
af kvalifikationer i lyset af de nye 
jobmuligheder inden for bioøkonomien;

Or. en

Ændringsforslag 5
Patrice Tirolien

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. betoner, at der er behov for klarere 
retningslinjer og mere koncentration i 
bioøkonomistrategien og -politikken samt i 
forordninger og incitamentstiltag om 
bioøkonomi; bemærker, at der er behov for 
bedre koordinering mellem de forskellige 
fonde (strukturfondene, den fælles 
landbrugspolitik og Horisont) og bedre 
mulighed for krydsfinansiering; bemærker 
også, at overgangen til en bioøkonomi er 
en langvarig proces, som kræver en 
langsigtet lovgivning og langsigtede 
strategier og investeringer;

2. betoner, at der er behov for klarere 
retningslinjer og mere koncentration i 
bioøkonomistrategien og -politikken samt i 
forordninger og incitamentstiltag om 
bioøkonomi; bemærker, at der er behov for 
bedre koordinering og øget synergi mellem 
de forskellige fonde (strukturfondene, den 
fælles landbrugspolitik og Horisont); 
bemærker også, at overgangen til en 
bioøkonomi er en langvarig proces, som 
kræver en langsigtet lovgivning og 
langsigtede strategier og investeringer;

Or. fr

Ændringsforslag 6
Nuno Teixeira
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Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. betoner, at der er behov for klarere 
retningslinjer og mere koncentration i 
bioøkonomistrategien og -politikken samt i 
forordninger og incitamentstiltag om 
bioøkonomi; bemærker, at der er behov for
bedre koordinering mellem de forskellige
fonde (strukturfondene, den fælles 
landbrugspolitik og Horisont) og bedre 
mulighed for krydsfinansiering; bemærker 
også, at overgangen til en bioøkonomi er 
en langvarig proces, som kræver en 
langsigtet lovgivning og langsigtede 
strategier og investeringer;

2. betoner, at der er behov for klarere 
retningslinjer og mere koncentration i 
bioøkonomistrategien og -politikken samt i 
forordninger og incitamentstiltag om 
bioøkonomi; bemærker, at der er behov for
at forbedre koordineringen, skabe 
synergier og sikre komplementaritet
mellem de mange forskellige politikker og 
finansieringsinstrumenter og -kilder 
(strukturfondene, den fælles 
landbrugspolitik, EHFF og Horisont) og
finde muligheder for krydsfinansiering;
bemærker også, at overgangen til en 
bioøkonomi er en langvarig proces, som 
kræver en langsigtet lovgivning og 
langsigtede strategier og investeringer;

Or. pt

Ændringsforslag 7
Riikka Manner

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. betoner, at der er behov for klarere 
retningslinjer og mere koncentration i 
bioøkonomistrategien og -politikken samt i 
forordninger og incitamentstiltag om 
bioøkonomi; bemærker, at der er behov for 
bedre koordinering mellem de forskellige 
fonde (strukturfondene, den fælles 
landbrugspolitik og Horisont) og bedre 
mulighed for krydsfinansiering; bemærker 
også, at overgangen til en bioøkonomi er 
en langvarig proces, som kræver en 
langsigtet lovgivning og langsigtede 
strategier og investeringer;

2. betoner, at der er behov for klarere 
retningslinjer og mere koncentration i 
bioøkonomistrategien og -politikken samt i 
forordninger og incitamentstiltag om 
bioøkonomi; bemærker, at der er behov for 
bedre koordinering mellem de forskellige 
fonde og direktiver (strukturfondene, den 
fælles landbrugspolitik, den fælles 
fiskeripolitik, Horisont, direktivet om 
vedvarende energikilder og
affaldsrammedirektivet) og bedre 
mulighed for krydsfinansiering; bemærker 
også, at overgangen til en bioøkonomi er 
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en langvarig proces, som kræver en 
langsigtet lovgivning og langsigtede 
strategier og investeringer med henblik på 
at skabe et stabilt klima for investeringer i 
bioøkonomien og lige konkurrencevilkår;

Or. en

Ændringsforslag 8
Nikos Chrysogelos

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. understreger, at der bør indføres en 
solid politisk ramme for til fulde at 
udnytte bioøkonomiens muligheder og 
fremme overgangen fra en "fossil" 
økonomi til en bioøkonomi, som fuldt ud 
udnytter de lokale og regionale ressourcer 
og muligheder;

Or. en

Ændringsforslag 9
Younous Omarjee

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. minder om, at regionerne i den yderste 
periferi rummer en enestående 
biodiversitet, et helt særligt klima samt 
unikke geomorfologiske karakteristika;
understreger, at disse regioner giver helt 
særlige muligheder for forskning og 
innovation inden for bioøkonomiske 
sektorer, samt at de kan spille en central 
rolle for grøn vækst i Europa;
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Or. fr

Ændringsforslag 10
Patrice Tirolien

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. understreger vigtigheden af, at der 
etableres et observationsorgan og et
ekspertudvalg for bioøkonomi; fremhæver 
vigtigheden af at afholde regelmæssige 
konferencer med deltagelse af de vigtigste 
aktører fra den offentlige og private 
sektor både på regionalt, nationalt og 
europæisk plan; anmoder om, at der 
udarbejdes en køreplan, som kan 
garantere en effektiv opfølgning af 
bioøkonomiske initiativer og en god 
koordinering af instrumenter samt en 
regelmæssig fastsættelse af konkrete mål, 
og at der offentliggøres rapporter om 
arbejdets fremskriden, som sendes til 
Europa-Parlamentet;

Or. fr

Ændringsforslag 11
Vasilica Viorica Dăncilă

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. minder om, at de regionale økonomier 
spiller en central rolle i tilvejebringelsen af 
en intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst; understreger, at det netop er 
regionerne selv, der har den viden og 
kompetence, der er nødvendig for at 
mobilisere aktørerne, med udgangspunkt i 

3. minder om, at de regionale økonomier 
spiller en central rolle i tilvejebringelsen af 
en intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst; understreger, at det netop er 
regionerne selv, der har den viden og 
kompetence, der er nødvendig for at 
mobilisere aktørerne, med udgangspunkt i 
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regionernes særtræk; understreger 
endvidere, hvor afgørende vigtigt det er at 
sammenkoble innovations- og 
bæredygtighedsplaner på regionalt, 
nationalt og europæisk plan; opfordrer 
regionerne til at udvikle stærke regionale 
og nationale bioøkonomistrategier samt 
forsknings- og innovationsstrategier for 
intelligent specialisering; støtter 
Kommissionens forslag om at skabe 
offentlig-private partnerskabsprogrammer 
inden for bioøkonomisektoren;

regionernes særtræk; understreger 
endvidere, hvor afgørende vigtigt det er at 
sammenkoble innovations- og 
bæredygtighedsplaner på regionalt, 
nationalt og europæisk plan; opfordrer 
regionerne til at udvikle stærke regionale 
og nationale bioøkonomistrategier, under 
hensyntagen til de enkelte regioners 
profil, samt forsknings- og 
innovationsstrategier for intelligent 
specialisering; støtter Kommissionens 
forslag om at skabe offentlig-private 
partnerskabsprogrammer inden for 
bioøkonomisektoren;

Or. ro

Ændringsforslag 12
Patrice Tirolien

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. minder om, at de regionale økonomier 
spiller en central rolle i tilvejebringelsen af 
en intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst; understreger, at det netop er 
regionerne selv, der har den viden og 
kompetence, der er nødvendig for at 
mobilisere aktørerne, med udgangspunkt i 
regionernes særtræk; understreger
endvidere, hvor afgørende vigtigt det er at
sammenkoble innovations- og 
bæredygtighedsplaner på regionalt, 
nationalt og europæisk plan; opfordrer 
regionerne til at udvikle stærke regionale 
og nationale bioøkonomistrategier samt 
forsknings- og innovationsstrategier for 
intelligent specialisering; støtter 
Kommissionens forslag om at skabe 
offentlig-private partnerskabsprogrammer 
inden for bioøkonomisektoren;

3. minder om, at de regionale økonomier 
spiller en central rolle i tilvejebringelsen af 
en intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst; understreger, at det netop er 
regionerne selv, der har den viden og 
kompetence, der er nødvendig for at 
mobilisere aktørerne, med udgangspunkt i 
regionernes særtræk; opfordrer derfor de 
regionale myndigheder til aktivt at 
involvere sig i udviklingen af stærke 
regionale og nationale 
bioøkonomistrategier samt til at hjælpe 
aktørerne i deres bestræbelser;
understreger på ny, hvor vigtigt det er at
sikre en bedre koordinering af
innovations- og bæredygtighedsplaner på 
regionalt, nationalt og europæisk plan;

Or. fr
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Ændringsforslag 13
Iosif Matula

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. minder om, at de regionale økonomier 
spiller en central rolle i tilvejebringelsen af 
en intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst; understreger, at det netop er 
regionerne selv, der har den viden og 
kompetence, der er nødvendig for at 
mobilisere aktørerne, med udgangspunkt i 
regionernes særtræk; understreger 
endvidere, hvor afgørende vigtigt det er at 
sammenkoble innovations- og 
bæredygtighedsplaner på regionalt, 
nationalt og europæisk plan; opfordrer 
regionerne til at udvikle stærke regionale 
og nationale bioøkonomistrategier samt 
forsknings- og innovationsstrategier for 
intelligent specialisering; støtter 
Kommissionens forslag om at skabe 
offentlig-private partnerskabsprogrammer 
inden for bioøkonomisektoren;

3. minder om, at de regionale økonomier 
spiller en central rolle i tilvejebringelsen af 
en intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst; understreger, at det netop er 
regionerne selv, der har den viden og 
kompetence, der er nødvendig for at 
mobilisere aktørerne, med udgangspunkt i 
regionernes særtræk; understreger 
endvidere, hvor afgørende vigtigt det er at 
sammenkoble innovations- og 
bæredygtighedsplaner på regionalt, 
nationalt og europæisk plan; opfordrer 
regionerne til at udvikle stærke regionale 
og nationale bioøkonomistrategier samt 
forsknings- og innovationsstrategier for 
intelligent specialisering; støtter 
Kommissionens forslag om at skabe 
offentlig-private partnerskabsprogrammer 
inden for bioøkonomisektoren; anbefaler, 
at der indføres forsknings- og 
innovationsstrategier for intelligent 
specialisering, således at EU's 
strukturfonde kan anvendes så effektivt 
som muligt, og synergierne mellem 
offentlige og private investeringer kan 
styrkes;

Or. ro

Ændringsforslag 14
Nuno Teixeira

Udkast til udtalelse
Punkt 3
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. minder om, at de regionale økonomier 
spiller en central rolle i tilvejebringelsen af 
en intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst; understreger, at det netop er 
regionerne selv, der har den viden og 
kompetence, der er nødvendig for at 
mobilisere aktørerne, med udgangspunkt i 
regionernes særtræk; understreger 
endvidere, hvor afgørende vigtigt det er at 
sammenkoble innovations- og 
bæredygtighedsplaner på regionalt, 
nationalt og europæisk plan; opfordrer 
regionerne til at udvikle stærke regionale 
og nationale bioøkonomistrategier samt 
forsknings- og innovationsstrategier for
intelligent specialisering; støtter 
Kommissionens forslag om at skabe 
offentlig-private partnerskabsprogrammer 
inden for bioøkonomisektoren;

3. minder om, at de regionale økonomier 
spiller en central rolle i tilvejebringelsen af 
en intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst; understreger, at det netop er 
regionerne selv, der har den viden og 
kompetence, der er nødvendig for at 
mobilisere aktørerne, med udgangspunkt i 
regionernes særtræk, og at de skal satse på 
at overgå til et biologisk samfund samt til 
en post-olie-økonomi og lade forskning og 
innovation drive forandringerne;
understreger endvidere, hvor afgørende 
vigtigt det er at sammenkoble innovations-
og bæredygtighedsplaner på regionalt, 
nationalt og europæisk plan; opfordrer 
regionerne til at udvikle stærke regionale 
og nationale bioøkonomistrategier og 
-klynger samt forsknings- og 
innovationsstrategier, der fokuserer på
intelligent specialisering, som muliggør en 
effektiv udnyttelse af de regionale 
naturressourcer; støtter Kommissionens 
forslag om at skabe offentlig-private 
partnerskabsprogrammer inden for 
bioøkonomisektoren;

Or. pt

Ændringsforslag 15
Petru Constantin Luhan

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. minder om, at de regionale økonomier 
spiller en central rolle i tilvejebringelsen af 
en intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst; understreger, at det netop er 
regionerne selv, der har den viden og 
kompetence, der er nødvendig for at 
mobilisere aktørerne, med udgangspunkt i 

3. minder om, at de regionale økonomier 
spiller en central rolle i tilvejebringelsen af 
en intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst; understreger, at det netop er 
regionerne selv, der har den viden og 
kompetence, der er nødvendig for at 
mobilisere aktørerne, med udgangspunkt i 
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regionernes særtræk; understreger 
endvidere, hvor afgørende vigtigt det er at 
sammenkoble innovations- og 
bæredygtighedsplaner på regionalt, 
nationalt og europæisk plan; opfordrer 
regionerne til at udvikle stærke regionale 
og nationale bioøkonomistrategier samt 
forsknings- og innovationsstrategier for 
intelligent specialisering; støtter 
Kommissionens forslag om at skabe 
offentlig-private partnerskabsprogrammer 
inden for bioøkonomisektoren;

regionernes særtræk; understreger 
endvidere, hvor afgørende vigtigt det er at 
sammenkoble innovations- og 
bæredygtighedsplaner på regionalt, 
nationalt og europæisk plan; opfordrer 
regionerne til at udvikle stærke regionale 
og nationale bioøkonomistrategier samt 
forsknings- og innovationsstrategier for 
intelligent specialisering; mener, at en 
solid vækst inden for dette område kun 
kan opnås med betydelige offentlige og 
private investeringer, og støtter derfor
Kommissionens forslag om at skabe 
offentlig-private partnerskabsprogrammer 
inden for bioøkonomisektoren;

Or. ro

Ændringsforslag 16
Riikka Manner

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. minder om, at de regionale økonomier 
spiller en central rolle i tilvejebringelsen af 
en intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst; understreger, at det netop er 
regionerne selv, der har den viden og 
kompetence, der er nødvendig for at 
mobilisere aktørerne, med udgangspunkt i 
regionernes særtræk; understreger 
endvidere, hvor afgørende vigtigt det er at 
sammenkoble innovations- og 
bæredygtighedsplaner på regionalt, 
nationalt og europæisk plan; opfordrer 
regionerne til at udvikle stærke regionale 
og nationale bioøkonomistrategier samt 
forsknings- og innovationsstrategier for 
intelligent specialisering; støtter 
Kommissionens forslag om at skabe 
offentlig-private partnerskabsprogrammer 
inden for bioøkonomisektoren;

3. minder om, at de regionale og lokale
økonomier spiller en central rolle i 
tilvejebringelsen af en intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst; 
understreger, at det netop er regionerne 
selv, der har den viden og kompetence, der 
er nødvendig for at mobilisere aktørerne, 
med udgangspunkt i regionernes særtræk; 
understreger endvidere, hvor afgørende 
vigtigt det er at sammenkoble innovations-
og bæredygtighedsplaner på regionalt, 
nationalt og europæisk plan; opfordrer 
regionerne til at udvikle stærke regionale 
og nationale bioøkonomistrategier samt 
forsknings- og innovationsstrategier for 
intelligent specialisering; opfordrer 
Kommissionen til at støtte de regionale 
bioklynger i Europa og det interregionale 
samarbejde; støtter Kommissionens 
forslag om at skabe offentlig-private 
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partnerskabsprogrammer inden for 
bioøkonomisektoren;

Or. en

Ændringsforslag 17
Jens Nilsson, Patrice Tirolien

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. mener, at den sociale og solidariske 
økonomi, som er baseret på befolkningens 
aktive deltagelse, fælles ejerskab og 
solidaritet, skal indtage en vigtig rolle i 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
bioøkonomiske strategier på regionalt 
plan;

Or. en

Ændringsforslag 18
Patrice Tirolien

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger behovet for at styrke lokale 
og regionale initiativer ved at gennemføre 
bioøkonomistrategier på alle 
samarbejdsniveauer; minder om, at det er 
vigtigt at indtage en forretningsorienteret
bottom-up-tilgang for at kunne udnytte 
regionernes fulde potentiale; fremhæver de 
små og mellemstore virksomheders 
afgørende rolle i bioøkonomien og minder 
om, hvor vigtigt det er at sikre SMV'erne 
finansieringsmuligheder;

4. understreger behovet for at støtte og
styrke lokale og regionale initiativer ved at 
gennemføre bioøkonomistrategier på alle 
samarbejdsniveauer; minder om, at det er 
vigtigt at indtage en bottom-up-tilgang for 
at kunne udnytte regionernes fulde 
potentiale; fremhæver de små og 
mellemstore virksomheders afgørende rolle 
i bioøkonomien og minder om, hvor vigtigt 
det er at sikre SMV'erne 
finansieringsmuligheder, som er tilpasset 
på lokalt plan; understreger på ny 
vigtigheden af at fremme forsknings- og 
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innovationsstrategier for intelligent 
specialisering ved hjælp af 
finansieringsinstrumenter, samt ikke 
mindst mulighederne for 
netværkssamarbejde og videndeling i 
forbindelse med disse strategier;

Or. fr

Ændringsforslag 19
Patrice Tirolien

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. betoner, at bioøkonomi fremmer 
ressourceeffektiviteten betydeligt og 
mindsker afhængigheden af importerede 
råvarer, importeret energi og ikke-
vedvarende naturressourcer; understreger 
betydningen af skovsektoren og den øvrige 
biobaserede industri og fremhæver, at CO2-
neutrale og fornyelige naturressourcer og 
råvarer, såsom træ og træfibre, kan erstatte 
fossile og ikke-fornyelige råvarer; minder 
om, at bioøkonomien frembringer mange 
højt forædlede produkter, såsom 
kemikalier, lægemidler, plast og andre nye 
innovative materialer;

5. betoner, at bioøkonomi fremmer 
ressourceeffektiviteten betydeligt og 
mindsker afhængigheden af importerede 
råvarer, importeret energi og ikke-
vedvarende naturressourcer; understreger 
betydningen af skovsektoren og den øvrige 
biobaserede industri og fremhæver, at CO2-
neutrale og fornyelige naturressourcer og 
råvarer kan erstatte fossile og ikke-
fornyelige råvarer, såfremt deres 
anvendelse er underlagt strenge 
restriktioner og er i overensstemmelse 
med politikkerne til bekæmpelse af 
skovrydning; minder om, at bioøkonomien 
frembringer mange højt forædlede 
produkter, såsom kemikalier, lægemidler, 
plast og andre nye innovative materialer;

Or. fr

Ændringsforslag 20
Nikos Chrysogelos

Udkast til udtalelse
Punkt 5
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. betoner, at bioøkonomi fremmer
ressourceeffektiviteten betydeligt og 
mindsker afhængigheden af importerede 
råvarer, importeret energi og ikke-
vedvarende naturressourcer; understreger 
betydningen af skovsektoren og den øvrige 
biobaserede industri og fremhæver, at CO2-
neutrale og fornyelige naturressourcer og 
råvarer, såsom træ og træfibre, kan erstatte 
fossile og ikke-fornyelige råvarer; minder 
om, at bioøkonomien frembringer mange 
højt forædlede produkter, såsom 
kemikalier, lægemidler, plast og andre nye 
innovative materialer;

5. betoner, at bioøkonomi bør baseres på 
en forbedring af ressourceeffektiviteten og 
en reduktion af afhængigheden af 
importerede råvarer, importeret energi og 
ikke-vedvarende naturressourcer; 
understreger betydningen af skovsektoren 
og den øvrige biobaserede industri og 
fremhæver, at CO2-neutrale og fornyelige 
naturressourcer og råvarer, såsom træ og 
træfibre, kan erstatte fossile og ikke-
fornyelige råvarer; minder om, at 
bioøkonomien frembringer mange højt 
forædlede produkter, såsom kemikalier, 
lægemidler, plast og andre nye innovative 
materialer;

Or. en

Ændringsforslag 21
Younous Omarjee

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. betoner, at bioøkonomi fremmer 
ressourceeffektiviteten betydeligt og 
mindsker afhængigheden af importerede 
råvarer, importeret energi og ikke-
vedvarende naturressourcer; understreger 
betydningen af skovsektoren og den øvrige 
biobaserede industri og fremhæver, at CO2-
neutrale og fornyelige naturressourcer og 
råvarer, såsom træ og træfibre, kan erstatte 
fossile og ikke-fornyelige råvarer; minder 
om, at bioøkonomien frembringer mange 
højt forædlede produkter, såsom 
kemikalier, lægemidler, plast og andre nye 
innovative materialer;

5. betoner, at bioøkonomi fremmer 
ressourceeffektiviteten betydeligt og 
mindsker afhængigheden af importerede 
råvarer, importeret energi og ikke-
vedvarende naturressourcer; understreger 
betydningen af skovsektoren og den øvrige 
biobaserede industri og fremhæver, at CO2-
neutrale og fornyelige naturressourcer og 
råvarer, såsom træ og træfibre, skal erstatte 
fossile og ikke-fornyelige råvarer; minder 
om, at bioøkonomien frembringer mange 
højt forædlede produkter, såsom 
kemikalier, lægemidler, plast og andre nye 
innovative materialer; understreger 
potentialet af bioteknologier, som bygger 
på havressourcer, og som endnu ikke er 
fuldt udviklede;
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Or. fr

Ændringsforslag 22
Maria do Céu Patrão Neves

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. betoner, at bioøkonomi fremmer 
ressourceeffektiviteten betydeligt og 
mindsker afhængigheden af importerede 
råvarer, importeret energi og ikke-
vedvarende naturressourcer; understreger 
betydningen af skovsektoren og den øvrige 
biobaserede industri og fremhæver, at CO2-
neutrale og fornyelige naturressourcer og 
råvarer, såsom træ og træfibre, kan erstatte 
fossile og ikke-fornyelige råvarer; minder 
om, at bioøkonomien frembringer mange 
højt forædlede produkter, såsom 
kemikalier, lægemidler, plast og andre nye 
innovative materialer;

5. betoner, at bioøkonomi fremmer 
ressourceeffektiviteten betydeligt og 
mindsker afhængigheden af importerede 
råvarer, importeret energi og ikke-
vedvarende naturressourcer; understreger 
betydningen af skovsektoren og den øvrige 
biobaserede industri og fremhæver, at CO2-
neutrale og fornyelige naturressourcer og 
råvarer, såsom træ og træfibre, kan erstatte 
fossile og ikke-fornyelige råvarer; minder 
om, at bioøkonomien frembringer mange 
højt forædlede produkter, såsom 
kemikalier, lægemidler, plast og andre nye 
innovative materialer, samt skaber 
arbejdspladser;

Or. pt

Ændringsforslag 23
Petru Constantin Luhan

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. mener, at der grundet kompleksiteten 
af de europæiske, nationale og regionale 
politikker vedrørende bioøkonomi er 
behov for at indføre en fælles strategi, 
som har til formål at udbrede bedste 
praksis, videnskabelige fremskridt samt 
styrke interaktionen mellem de berørte
aktører;
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Or. ro

Ændringsforslag 24
Vasilica Viorica Dăncilă

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger, at bioøkonomien kræver et 
højt kompetenceniveau og kvalificerede 
arbejdstagere; minder om, at det er vigtigt 
at sikre faglig og højere uddannelse i 
regionerne, som tager hensyn til deres 
særlige egenskaber; påpeger, at omfattende 
uddannelse i regionerne også støtter 
virksomhedernes vækst; betoner, at et højt 
kompetenceniveau inden for bioøkonomi 
er et trumfkort for EU i den internationale 
konkurrence;

6. understreger, at bioøkonomien kræver et 
højt kompetenceniveau og kvalificerede 
arbejdstagere; minder om, at det er vigtigt 
at sikre faglig og højere uddannelse i 
regionerne, som tager hensyn til deres 
særlige egenskaber; påpeger, at omfattende 
uddannelse i regionerne også støtter 
virksomhedernes vækst; betoner, at et højt 
kompetenceniveau inden for bioøkonomi 
er et trumfkort for EU i den internationale 
konkurrence og giver Europa mulighed 
for at indtage en international førsteplads 
inden for bioøkonomi;

Or. ro

Ændringsforslag 25
Riikka Manner

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger, at bioøkonomien kræver et 
højt kompetenceniveau og kvalificerede 
arbejdstagere; minder om, at det er vigtigt 
at sikre faglig og højere uddannelse i 
regionerne, som tager hensyn til deres 
særlige egenskaber; påpeger, at omfattende 
uddannelse i regionerne også støtter 
virksomhedernes vækst; betoner, at et højt 
kompetenceniveau inden for bioøkonomi 
er et trumfkort for EU i den internationale 

6. understreger, at bioøkonomien kræver et 
højt kompetenceniveau og kvalificerede 
arbejdstagere; minder om, at det er vigtigt 
at sikre faglig og højere uddannelse i 
regionerne, som tager hensyn til deres 
særlige egenskaber; påpeger, at omfattende 
uddannelse i regionerne også støtter 
virksomhedernes vækst; betoner, at et højt 
kompetenceniveau inden for bioøkonomi 
er et trumfkort for EU i den internationale 
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konkurrence; konkurrence; konstaterer, at det er vigtigt 
at øge forbrugernes bevidsthed om 
bioøkonomi, og at de derfor i højere grad 
skal oplyses om bioøkonomi og om de 
bedste forbrugsvalg;

Or. fi

Ændringsforslag 26
Patrice Tirolien

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger, at bioøkonomien kræver et 
højt kompetenceniveau og kvalificerede 
arbejdstagere; minder om, at det er vigtigt 
at sikre faglig og højere uddannelse i 
regionerne, som tager hensyn til deres 
særlige egenskaber; påpeger, at omfattende 
uddannelse i regionerne også støtter 
virksomhedernes vækst; betoner, at et højt 
kompetenceniveau inden for bioøkonomi 
er et trumfkort for EU i den internationale 
konkurrence;

6. understreger, at bioøkonomien kræver et 
højt kompetenceniveau og kvalificerede 
arbejdstagere; minder om, at det er vigtigt 
at sikre faglig og højere uddannelse i 
regionerne, som tager hensyn til deres 
særlige egenskaber; påpeger, at omfattende 
uddannelse i regionerne også støtter 
virksomhedernes bæredygtige vækst; 
betoner, at et højt kompetenceniveau inden 
for bioøkonomi er et trumfkort for EU i 
den internationale konkurrence;

Or. fr

Ændringsforslag 27
Iosif Matula

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger, at bioøkonomien kræver et 
højt kompetenceniveau og kvalificerede 
arbejdstagere; minder om, at det er vigtigt 
at sikre faglig og højere uddannelse i 
regionerne, som tager hensyn til deres 
særlige egenskaber; påpeger, at omfattende 
uddannelse i regionerne også støtter 
virksomhedernes vækst; betoner, at et højt 

6. understreger, at bioøkonomien kræver et 
højt kompetenceniveau og kvalificerede 
arbejdstagere; minder om, at det er vigtigt 
at sikre faglig og højere uddannelse i 
regionerne, som tager hensyn til deres 
særlige egenskaber; påpeger, at omfattende 
uddannelse i regionerne også støtter 
virksomhedernes vækst; betoner, at et højt 
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kompetenceniveau inden for bioøkonomi 
er et trumfkort for EU i den internationale 
konkurrence;

kompetenceniveau inden for bioøkonomi 
er et trumfkort for EU i den internationale 
konkurrence; opfordrer til, at forskeres 
bevægelighed på tværs af grænserne øges 
for at fremme udvekslingen af bedste 
praksis og videndeling;

Or. ro

Ændringsforslag 28
Nuno Teixeira

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. tilføjer, at forbrugerne ligeledes bør 
gøres mere opmærksomme på 
bioøkonomiens fordele, navnlig ved at 
oplyse dem om fødevaresikkerhed, 
bevarelse af ressourcer og andre 
miljømæssige udfordringer, som f.eks. 
klimaændringer og afhængigheden af 
ikke-vedvarende naturressourcer;
anmoder derfor om, at der foretages 
undersøgelser af forbrugsmønstrene i EU, 
og at der indføres strategier baseret på 
videnskabelige resultater for at give 
forbrugerne adgang til oplysninger om 
produkternes egenskaber samt fremme en 
bæredygtig livsstil;

Or. pt

Ændringsforslag 29
Petru Constantin Luhan

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. mener, at en effektiv og bæredygtig 
bioøkonomi forudsætter en modernisering 
af alle former for infrastrukturer, og at 
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det er yderst vigtigt, at denne 
modernisering også omfatter 
landdistrikter;

Or. ro

Ændringsforslag 30
Riikka Manner

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. bemærker, at det er vigtigt at satse på 
bioøkonomiens produktionskæde for at 
sikre råvarernes tilgængelighed; 
understreger, at bioøkonomiske strategier 
bør fremme en mere effektiv anvendelse af 
husholdningsaffald og kommunalt affald, 
men også udnyttelse af land- og 
skovbrugets bi- og restprodukter; kræver, 
at den nye lovgivning, som er under 
udarbejdelse, på alle måder støtter en 
bæredygtig anvendelse af bioøkonomiens 
ressourcer og udnyttelse af råvarerne, og at 
politikken på enhver måde er langsigtet og 
formålstjenlig, således at det sikres, at 
virksomhederne tør at foretage 
investeringer;

7. bemærker, at det er vigtigt at satse på 
bioøkonomiens produktionskæde for at 
sikre råvarernes tilgængelighed; 
understreger, at bioøkonomiske strategier 
bør fremme en mere effektiv anvendelse af 
husholdningsaffald og kommunalt affald, 
men også udnyttelse af land- og 
skovbrugets bi- og restprodukter; kræver, 
at ikkemodstridende bestemmelser og den 
nye lovgivning, som er under udarbejdelse,
skaber solide politiske betingelser og på 
alle måder støtter en bæredygtig 
anvendelse af bioøkonomiens ressourcer 
og udnyttelse af råvarerne, og at politikken 
på enhver måde er langsigtet og 
formålstjenlig, således at det sikres, at 
virksomhederne tør at foretage 
investeringer;

Or. en

Ændringsforslag 31
Patrice Tirolien

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. bemærker, at det er vigtigt at satse på 
bioøkonomiens produktionskæde for at 
sikre råvarernes tilgængelighed; 
understreger, at bioøkonomiske strategier 
bør fremme en mere effektiv anvendelse af 

7. bemærker, at det er vigtigt at satse på 
bioøkonomiens produktionskæde for at 
sikre råvarernes tilgængelighed; 
understreger, at bioøkonomiske strategier 
bør fremme en mere effektiv anvendelse af 
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husholdningsaffald og kommunalt affald, 
men også udnyttelse af land- og 
skovbrugets bi- og restprodukter; kræver, 
at den nye lovgivning, som er under 
udarbejdelse, på alle måder støtter en 
bæredygtig anvendelse af bioøkonomiens 
ressourcer og udnyttelse af råvarerne, og at 
politikken på enhver måde er langsigtet og 
formålstjenlig, således at det sikres, at 
virksomhederne tør at foretage
investeringer;

husholdningsaffald og kommunalt affald, 
men også udnyttelse af land- og 
skovbrugets bi- og restprodukter; kræver
udarbejdelse af en ny lovgivning, som
fuldt ud støtter en bæredygtig anvendelse 
af bioøkonomiens ressourcer og udnyttelse 
af råvarerne, og at politikken på enhver 
måde er langsigtet, formålstjenlig og
gunstig for investeringer;

Or. fr

Ændringsforslag 32
Patrice Tirolien

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. påpeger behovet for konkrete
målsætninger med henblik på at øge 
andelen af vedvarende naturressourcer, der 
anvendes til produktion og forbrug; 
anmoder Kommissionen om at foreslå
bredt regionsdækkende konkrete 
foranstaltninger, der fremmer produktion 
og forbrug af produkter fra bioøkonomien.

8. påpeger behovet for klare målsætninger 
med henblik på at øge andelen af 
vedvarende naturressourcer, der anvendes 
til produktion og forbrug; anmoder 
Kommissionen om at foreslå konkrete 
foranstaltninger, der fremmer produktion 
og forbrug af produkter fra bioøkonomien
på regionalt plan.

Or. fr


