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Tarkistus 1
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että biotalous on älykkään ja 
vihreän kasvun avain Euroopassa ja 
alleviivaa, että aluekehityspolitiikka on 
keskeisessä roolissa Eurooppa 2020 -
strategian toteutuksessa; muistuttaa, että 
aluekehityspolitiikka tukee entistä 
vahvemmin älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua vahvan temaattisen 
keskittämisen avulla; huomauttaa, että
seitsemän aluekehityspolitiikan 
yhdestätoista temaattisesta tavoitteesta 
kohdistuu suoraan tai välillisesti 
biotalouteen; muistuttaa, että biotaloudella 
on merkittäviä vaikutuksia alueille ja se 
edistää taloudellista kasvua ja luo 
työpaikkoja;

1. korostaa, että biotalous on älykkään ja 
vihreän kasvun avain Euroopassa ja 
alleviivaa, että aluekehityspolitiikka on 
keskeisessä roolissa Eurooppa 2020 -
strategian toteutuksessa; huomauttaa, että 
seitsemän aluekehityspolitiikan 
yhdestätoista temaattisesta tavoitteesta 
kohdistuu suoraan tai välillisesti 
biotalouteen; muistuttaa, että
aluekehityspolitiikka tukee entistä 
vahvemmin älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua vahvan temaattisen 
keskittämisen avulla; muistuttaa, että 
biotaloudella on merkittäviä vaikutuksia 
alueille ja se edistää taloudellista kasvua ja 
luo työpaikkoja;

Or. fr

Tarkistus 2
Nuno Teixeira

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että biotalous on älykkään ja 
vihreän kasvun avain Euroopassa ja
alleviivaa, että aluekehityspolitiikka on 
keskeisessä roolissa Eurooppa 2020 -
strategian toteutuksessa; muistuttaa, että 
aluekehityspolitiikka tukee entistä 
vahvemmin älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua vahvan temaattisen 
keskittämisen avulla; huomauttaa, että 
seitsemän aluekehityspolitiikan 

1. korostaa, että biotalouden
lähestymistavan Euroopan unionissa on 
oltava johdonmukainen, poikkitieteellinen 
ja monialainen ja että biotalous on 
älykkään ja vihreän kasvun avain 
Euroopassa; alleviivaa, että 
aluekehityspolitiikka on keskeisessä 
roolissa Eurooppa 2020 -strategian 
toteutuksessa; muistuttaa, että 
aluekehityspolitiikka tukee entistä 
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yhdestätoista temaattisesta tavoitteesta 
kohdistuu suoraan tai välillisesti 
biotalouteen; muistuttaa, että biotaloudella 
on merkittäviä vaikutuksia alueille ja se 
edistää taloudellista kasvua ja luo 
työpaikkoja;

vahvemmin älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua vahvan temaattisen 
keskittämisen avulla; huomauttaa, että 
seitsemän aluekehityspolitiikan 
yhdestätoista temaattisesta tavoitteesta 
kohdistuu suoraan tai välillisesti 
biotalouteen; muistuttaa, että biotaloudella 
on merkittäviä vaikutuksia alueille ja se 
edistää taloudellista kasvua, työpaikkojen 
luomista ja Euroopan unionin 
kilpailukykyä tulevaisuudessa;

Or. pt

Tarkistus 3
Younous Omarjee

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että biotalous on älykkään ja 
vihreän kasvun avain Euroopassa ja 
alleviivaa, että aluekehityspolitiikka on 
keskeisessä roolissa Eurooppa 2020 -
strategian toteutuksessa; muistuttaa, että 
aluekehityspolitiikka tukee entistä 
vahvemmin älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua vahvan temaattisen 
keskittämisen avulla; huomauttaa, että 
seitsemän aluekehityspolitiikan 
yhdestätoista temaattisesta tavoitteesta 
kohdistuu suoraan tai välillisesti 
biotalouteen; muistuttaa, että biotaloudella 
on merkittäviä vaikutuksia alueille ja se 
edistää taloudellista kasvua ja luo
työpaikkoja;

1. korostaa, että biotalous on älykkään ja 
vihreän kasvun avain Euroopassa ja 
alleviivaa, että aluekehityspolitiikka on 
keskeisessä roolissa Eurooppa 2020 -
strategian toteutuksessa; muistuttaa, että 
aluekehityspolitiikka tukee entistä 
vahvemmin älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua; huomauttaa, että 
seitsemän aluekehityspolitiikan 
yhdestätoista temaattisesta tavoitteesta 
kohdistuu suoraan tai välillisesti 
biotalouteen; muistuttaa, että biotaloudella 
on merkittäviä vaikutuksia alueille ja että 
sen on edistettävä taloudellista ja 
sosiaalista kasvua, hyvinvointia, 
ympäristönsuojelua, terveyden edistämistä 
sekä luotava työpaikkoja;

Or. fr

Tarkistus 4
Nikos Chrysogelos
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Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kannattaa koheesiopolitiikan varojen 
käyttöä biopohjaisen tuotannon 
tukemiseen, kun kestävyyden ehdot 
täyttyvät; pitää tärkeänä, että helpotetaan 
myös taitojen kehittämistä biotalouden 
tarjoamien uusien työmahdollisuuksien 
mukaisiksi;

Or. en

Tarkistus 5
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että biotalousstrategiassa ja 
-politiikassa sekä biotalouteen liittyvissä 
asetuksissa ja kannusteissa tarvitaan entistä 
selkeämpiä suuntaviivoja sekä 
keskittämistä; huomauttaa, että eri 
rahastojen (rakennerahastot, YMP ja 
horisontti) välillä tarvitaan parempaa 
koordinointia ja mahdollisuuksia 
riistiinrahoittamiseen; huomauttaa myös, 
että biotalouteen siirtyminen on pitkä 
prosessi, joka vaatii pitkäjänteistä 
lainsäädäntöä sekä pitkän aikavälin 
strategioita ja investointeja;

2. painottaa, että biotalousstrategiassa ja 
-politiikassa sekä biotalouteen liittyvissä 
asetuksissa ja kannusteissa tarvitaan entistä 
selkeämpiä suuntaviivoja sekä 
keskittämistä; huomauttaa, että eri 
rahastojen (rakennerahastot, YMP ja 
Horisontti 2020) välillä tarvitaan parempaa 
koordinointia ja enemmän synergiaa; 
huomauttaa myös, että biotalouteen 
siirtyminen on pitkä prosessi, joka vaatii 
pitkäjänteistä lainsäädäntöä sekä pitkän 
aikavälin strategioita ja investointeja;

Or. fr

Tarkistus 6
Nuno Teixeira
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että biotalousstrategiassa ja -
politiikassa sekä biotalouteen liittyvissä 
asetuksissa ja kannusteissa tarvitaan entistä 
selkeämpiä suuntaviivoja sekä 
keskittämistä; huomauttaa, että eri 
rahastojen (rakennerahastot, YMP ja 
horisontti) välillä tarvitaan parempaa 
koordinointia ja mahdollisuuksia 
riistiinrahoittamiseen; huomauttaa myös, 
että biotalouteen siirtyminen on pitkä 
prosessi, joka vaatii pitkäjänteistä 
lainsäädäntöä sekä pitkän aikavälin 
strategioita ja investointeja;

2. painottaa, että biotalousstrategiassa ja -
politiikassa sekä biotalouteen liittyvissä 
asetuksissa ja kannusteissa tarvitaan entistä 
selkeämpiä suuntaviivoja sekä 
keskittämistä; huomauttaa, että on 
parannettava eri politiikkojen, välineiden 
ja rahoituslähteiden (rakennerahastot, 
YMP, Euroopan meri- ja 
kalatalousrahasto ja Horisontti 2020) 
koordinointia sekä luotava synergiaa, 
täydentävyyttä ja 
ristiinrahoitusmahdollisuuksia;
huomauttaa myös, että biotalouteen 
siirtyminen on pitkä prosessi, joka vaatii 
pitkäjänteistä lainsäädäntöä sekä pitkän 
aikavälin strategioita ja investointeja;

Or. pt

Tarkistus 7
Riikka Manner

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että biotalousstrategiassa ja -
politiikassa sekä biotalouteen liittyvissä 
asetuksissa ja kannusteissa tarvitaan entistä 
selkeämpiä suuntaviivoja sekä 
keskittämistä; huomauttaa, että eri 
rahastojen (rakennerahastot, YMP ja
horisontti) välillä tarvitaan parempaa 
koordinointia ja mahdollisuuksia 
riistiinrahoittamiseen; huomauttaa myös, 
että biotalouteen siirtyminen on pitkä 
prosessi, joka vaatii pitkäjänteistä 
lainsäädäntöä sekä pitkän aikavälin 
strategioita ja investointeja;

2. painottaa, että biotalousstrategiassa ja -
politiikassa sekä biotalouteen liittyvissä 
asetuksissa ja kannusteissa tarvitaan entistä 
selkeämpiä suuntaviivoja sekä 
keskittämistä; huomauttaa, että eri 
rahastojen ja direktiivien (rakennerahastot, 
YMP, YKP, Horisontti 2020, RES-
direktiivi ja jätepolitiikan puitedirektiivi) 
välillä tarvitaan parempaa koordinointia ja 
mahdollisuuksia ristiinrahoittamiseen;
huomauttaa myös, että biotalouteen 
siirtyminen on pitkä prosessi, joka vaatii 
pitkäjänteistä lainsäädäntöä sekä pitkän 
aikavälin strategioita ja investointeja, jotta 
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biotaloudelle voidaan luoda vakaa 
investointiympäristö ja tasa-arvoiset 
toimintaolosuhteet;

Or. en

Tarkistus 8
Nikos Chrysogelos

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. tähdentää, että käytössä tulee olla 
vankat poliittiset kehykset, jotta voidaan 
mahdollisimman hyvin hyödyntää 
biotalouden mahdollisuuksia ja helpottaa 
siirtymää fossiilisiin polttoaineisiin 
perustuvasta taloudesta biotalouteen, 
jonka tulee mahdollisimman hyvin 
hyödyntää paikallisia ja alueellisia 
resursseja ja valmiuksia;

Or. en

Tarkistus 9
Younous Omarjee

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. muistuttaa, että EU:n syrjäisimpien 
alueiden biodiversiteetti on 
harvinaislaatuinen ja ilmasto ja 
geomorfologiset ominaispiirteet 
ainutlaatuisia; korostaa, että tämän 
vuoksi nämä alueet tarjoavat valtavasti 
mahdollisuuksia tutkimukseen ja 
innovointiin biotalouden alalla ja että ne 
voivat olla keskeisiä vihreälle kasvulle 
Euroopan unionissa;
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Or. fr

Tarkistus 10
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että on tärkeää perustaa 
biotalouden seurantaryhmä ja 
asiantuntijakomitea; vaatii, että 
järjestetään säännöllisesti kansallisia, 
alueellisia ja Euroopan unionin laajuisia 
konferensseja, joihin osallistuvat julkisen 
ja yksityisen sektorin tärkeimmät toimijat;
pyytää, että laaditaan 
etenemissuunnitelma, joka takaisi 
biotalouteen liittyvien aloitteiden 
tehokkaan seurannan ja välineiden 
asianmukaisen koordinoinnin ja jossa 
asetettaisiin säännöllisesti konkreettisia 
tavoitteita; toivoo, että julkaistaan 
tilanneselvityksiä, jotka toimitetaan 
Euroopan parlamentille;

Or. fr

Tarkistus 11
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa, että aluetalouksilla on 
keskeinen rooli älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun aikaansaamisessa;
korostaa, että juuri alueilla itsellään on 
tarvittava tieto ja osaaminen 
erityisominaisuuksiensa mukaisten 
toimijoiden mobilisoimiseksi; korostaa 

3. muistuttaa, että aluetalouksilla on 
keskeinen rooli älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun aikaansaamisessa;
korostaa, että juuri alueilla itsellään on 
tarvittava tieto ja osaaminen 
erityisominaisuuksiensa mukaisten 
toimijoiden mobilisoimiseksi; korostaa 
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edelleen, kuinka ratkaisevan tärkeää on 
yhdistää innovointi- ja 
kestävyyssuunnitelmat alueellisella, 
kansallisella ja eurooppalaisella tasolla;
kannustaakin alueita kehittämään vahvoja 
alueellisia ja kansallisia 
biotalousstrategioita sekä älykkään 
erikoistumisen tutkimus- ja 
innovaatiostrategioita; tukee komission 
ehdotusta luoda julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuusohjelmia (PPP) 
biotaloussektorille;

edelleen, kuinka ratkaisevan tärkeää on 
yhdistää innovointi- ja 
kestävyyssuunnitelmat alueellisella, 
kansallisella ja eurooppalaisella tasolla;
kannustaakin alueita kehittämään vahvoja 
alueellisia ja kansallisia 
biotalousstrategioita, joissa otetaan 
huomioon alueiden ominaispiirteet, sekä 
älykkään erikoistumisen tutkimus- ja 
innovaatiostrategioita; tukee komission 
ehdotusta luoda julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuusohjelmia (PPP) 
biotaloussektorille;

Or. ro

Tarkistus 12
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa, että aluetalouksilla on 
keskeinen rooli älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun aikaansaamisessa;
korostaa, että juuri alueilla itsellään on 
tarvittava tieto ja osaaminen 
erityisominaisuuksiensa mukaisten 
toimijoiden mobilisoimiseksi; korostaa 
edelleen, kuinka ratkaisevan tärkeää on 
yhdistää innovointi- ja 
kestävyyssuunnitelmat alueellisella, 
kansallisella ja eurooppalaisella tasolla;
kannustaakin alueita kehittämään vahvoja 
alueellisia ja kansallisia 
biotalousstrategioita sekä älykkään 
erikoistumisen tutkimus- ja 
innovaatiostrategioita; tukee komission 
ehdotusta luoda julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuusohjelmia (PPP) 
biotaloussektorille;

3. muistuttaa, että aluetalouksilla on 
keskeinen rooli älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun aikaansaamisessa;
korostaa, että juuri alueilla itsellään on 
tarvittava tieto ja osaaminen 
erityisominaisuuksiensa mukaisten 
toimijoiden mobilisoimiseksi;
kannustaakin alueviranomaisia 
osallistumaan aktiivisesti ja kehittämään 
vahvoja alueellisia ja kansallisia 
biotalousstrategioita sekä ohjaamaan eri 
toimijoita; korostaa edelleen, kuinka 
ratkaisevan tärkeää on koordinoida 
paremmin innovointi- ja 
kestävyyssuunnitelmia alueellisella, 
kansallisella ja eurooppalaisella tasolla;

Or. fr
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Tarkistus 13
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa, että aluetalouksilla on 
keskeinen rooli älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun aikaansaamisessa; 
korostaa, että juuri alueilla itsellään on 
tarvittava tieto ja osaaminen 
erityisominaisuuksiensa mukaisten 
toimijoiden mobilisoimiseksi; korostaa 
edelleen, kuinka ratkaisevan tärkeää on 
yhdistää innovointi- ja 
kestävyyssuunnitelmat alueellisella, 
kansallisella ja eurooppalaisella tasolla; 
kannustaakin alueita kehittämään vahvoja 
alueellisia ja kansallisia 
biotalousstrategioita sekä älykkään 
erikoistumisen tutkimus- ja 
innovaatiostrategioita; tukee komission 
ehdotusta luoda julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuusohjelmia (PPP) 
biotaloussektorille;

3. muistuttaa, että aluetalouksilla on 
keskeinen rooli älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun aikaansaamisessa; 
korostaa, että juuri alueilla itsellään on 
tarvittava tieto ja osaaminen 
erityisominaisuuksiensa mukaisten 
toimijoiden mobilisoimiseksi; korostaa 
edelleen, kuinka ratkaisevan tärkeää on 
yhdistää innovointi- ja 
kestävyyssuunnitelmat alueellisella, 
kansallisella ja eurooppalaisella tasolla; 
kannustaakin alueita kehittämään vahvoja 
alueellisia ja kansallisia 
biotalousstrategioita sekä älykkään 
erikoistumisen tutkimus- ja 
innovaatiostrategioita; tukee komission 
ehdotusta luoda julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuusohjelmia (PPP) 
biotaloussektorille; suosittelee, että 
älykkään erikoistumisen tutkimus- ja 
innovaatiostrategioita käytetään unionin 
rakennerahastojen käytön tehostamiseen 
ja julkisten ja yksityisten sijoitusten 
välisten synergioiden vahvistamiseen;

Or. ro

Tarkistus 14
Nuno Teixeira

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa, että aluetalouksilla on 3. muistuttaa, että aluetalouksilla on 
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keskeinen rooli älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun aikaansaamisessa;
korostaa, että juuri alueilla itsellään on 
tarvittava tieto ja osaaminen 
erityisominaisuuksiensa mukaisten 
toimijoiden mobilisoimiseksi; korostaa 
edelleen, kuinka ratkaisevan tärkeää on 
yhdistää innovointi- ja 
kestävyyssuunnitelmat alueellisella, 
kansallisella ja eurooppalaisella tasolla;
kannustaakin alueita kehittämään vahvoja 
alueellisia ja kansallisia 
biotalousstrategioita sekä älykkään 
erikoistumisen tutkimus- ja 
innovaatiostrategioita; tukee komission 
ehdotusta luoda julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuusohjelmia (PPP) 
biotaloussektorille;

keskeinen rooli älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun aikaansaamisessa;
korostaa, että juuri alueilla itsellään on 
tarvittava tieto ja osaaminen 
erityisominaisuuksiensa mukaisten 
toimijoiden mobilisoimiseksi ja että niiden 
on edistettävä siirtymistä 
bioyhteiskuntaan ja öljyvarojen ehtymistä 
seuraavaan talouteen käyttämällä 
tutkimusta ja innovaatiota 
muutosvoimina; korostaa edelleen, kuinka 
ratkaisevan tärkeää on yhdistää innovointi-
ja kestävyyssuunnitelmat alueellisella, 
kansallisella ja eurooppalaisella tasolla;
kannustaakin alueita kehittämään vahvoja 
alueellisia ja kansallisia 
biotalousstrategioita sekä älykkään 
erikoistumisen tutkimus- ja 
innovaatiostrategioita sekä tutkimus- ja 
innovaatiokeskuksia, jotka mahdollistavat 
alueellisten luonnonvarojen tehokkaan 
hyödyntämisen; tukee komission ehdotusta 
luoda julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuusohjelmia (PPP) 
biotaloussektorille;

Or. pt

Tarkistus 15
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa, että aluetalouksilla on 
keskeinen rooli älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun aikaansaamisessa; 
korostaa, että juuri alueilla itsellään on 
tarvittava tieto ja osaaminen 
erityisominaisuuksiensa mukaisten 
toimijoiden mobilisoimiseksi; korostaa 
edelleen, kuinka ratkaisevan tärkeää on 
yhdistää innovointi- ja 
kestävyyssuunnitelmat alueellisella, 

3. muistuttaa, että aluetalouksilla on 
keskeinen rooli älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun aikaansaamisessa; 
korostaa, että juuri alueilla itsellään on 
tarvittava tieto ja osaaminen 
erityisominaisuuksiensa mukaisten 
toimijoiden mobilisoimiseksi; korostaa 
edelleen, kuinka ratkaisevan tärkeää on 
yhdistää innovointi- ja 
kestävyyssuunnitelmat alueellisella, 
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kansallisella ja eurooppalaisella tasolla; 
kannustaakin alueita kehittämään vahvoja 
alueellisia ja kansallisia 
biotalousstrategioita sekä älykkään 
erikoistumisen tutkimus- ja 
innovaatiostrategioita; tukee komission 
ehdotusta luoda julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuusohjelmia (PPP) 
biotaloussektorille;

kansallisella ja eurooppalaisella tasolla; 
kannustaakin alueita kehittämään vahvoja 
alueellisia ja kansallisia 
biotalousstrategioita sekä älykkään 
erikoistumisen tutkimus- ja 
innovaatiostrategioita; katsoo, että tämän 
alan vakaa kasvu on mahdollista 
ainoastaan huomattavan suurten julkisten 
ja yksityisten sijoitusten avulla, minkä 
vuoksi se tukee komission ehdotusta luoda 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuusohjelmia (PPP) 
biotaloussektorille;

Or. ro

Tarkistus 16
Riikka Manner

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa, että aluetalouksilla on 
keskeinen rooli älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun aikaansaamisessa; 
korostaa, että juuri alueilla itsellään on 
tarvittava tieto ja osaaminen 
erityisominaisuuksiensa mukaisten 
toimijoiden mobilisoimiseksi; korostaa 
edelleen, kuinka ratkaisevan tärkeää on 
yhdistää innovointi- ja 
kestävyyssuunnitelmat alueellisella, 
kansallisella ja eurooppalaisella tasolla; 
kannustaakin alueita kehittämään vahvoja 
alueellisia ja kansallisia 
biotalousstrategioita sekä älykkään 
erikoistumisen tutkimus- ja 
innovaatiostrategioita; tukee komission 
ehdotusta luoda julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuusohjelmia (PPP) 
biotaloussektorille;

3. muistuttaa, että alueellisilla ja 
paikallisilla talouksilla on keskeinen rooli 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
aikaansaamisessa; korostaa, että juuri 
alueilla itsellään on tarvittava tieto ja 
osaaminen erityisominaisuuksiensa 
mukaisten toimijoiden mobilisoimiseksi; 
korostaa edelleen, kuinka ratkaisevan 
tärkeää on yhdistää innovointi- ja 
kestävyyssuunnitelmat alueellisella, 
kansallisella ja eurooppalaisella tasolla; 
kannustaakin alueita kehittämään vahvoja 
alueellisia ja kansallisia 
biotalousstrategioita sekä älykkään 
erikoistumisen tutkimus- ja 
innovaatiostrategioita; kehottaa komissiota 
tukemaan eurooppalaisia alueellisia 
biopohjaisia keskittymiä ja alueiden 
välistä yhteistyötä; tukee komission 
ehdotusta luoda julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuusohjelmia (PPP) 
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biotaloussektorille;

Or. en

Tarkistus 17
Jens Nilsson, Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että solidaarisen 
yhteisötalouden, joka perustuu ihmisten 
aktiiviselle osallistumiselle, yhteiselle 
omistajuudelle ja solidaarisuudelle, pitäisi 
olla tärkeässä asemassa alueellisten 
biotalouden strategioiden määrittelyssä ja 
täytäntöönpanossa;

Or. en

Tarkistus 18
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa tarvetta vahvistaa paikallisia ja 
alueellisia aloitteita toteuttamalla 
biotalousstrategioita kaikilla yhteistyön 
tasoilla; muistuttaa, että alhaalta ylöspäin 
suuntautuva sekä bisneslähtöinen
lähestymistapa on tärkeää, jotta voidaan 
hyödyntää kaikki alueiden potentiaali; 
korostaa pienten ja keskisuurten yritysten 
ratkaisevaa roolia biotaloudessa ja 
muistuttaa, kuinka tärkeää on taata pk-
yritysten rahoitusmahdollisuudet;

4. painottaa tarvetta tukea ja vahvistaa 
paikallisia ja alueellisia aloitteita 
toteuttamalla biotalousstrategioita kaikilla 
yhteistyön tasoilla; muistuttaa, että alhaalta 
ylöspäin suuntautuva lähestymistapa on 
tärkeää, jotta voidaan hyödyntää kaikki 
alueiden potentiaali; korostaa pienten ja 
keskisuurten yritysten ratkaisevaa roolia 
biotaloudessa ja muistuttaa, kuinka tärkeää 
on taata pk-yritysten 
rahoitusmahdollisuudet, jotka on 
mukautettu paikalliselle tasolle; korostaa 
edelleen tarvetta kehittää tutkimus- ja 
innovaatiostrategioita älykkään 



PE508.014v01-00 14/21 AM\931297FI.doc

FI

erikoistumisen sekä rahoitusvälineiden ja 
erityisesti näiden tarjoamien 
verkostoitumismahdollisuuksien ja 
tietojenvaihdon avulla;

Or. fr

Tarkistus 19
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että biotalous edistää 
merkittävästi resurssitehokkuutta ja 
vähentää riippuvuutta tuontiraaka-aineista, 
tuontienergiasta sekä uusiutumattomista 
luonnonvaroista; korostaa metsäsektorin 
sekä muun biopohjaisen teollisuuden 
tärkeyttä ja korostaa, että hiilineutraalit ja 
uusiutuvat luonnonvarat ja raaka-aineet, 
kuten puu ja puukuitu, voivat korvata 
fossiilisia ja uusiutumattomia raaka-aineita; 
muistuttaa, että biotalousteollisuus tuottaa 
monia korkean jalostusarvon tuotteita, 
kuten kemikaaleja, lääkkeitä, muoveja ja 
muita uusia innovatiivisia materiaaleja;

5. korostaa, että biotalous edistää 
merkittävästi resurssitehokkuutta ja 
vähentää riippuvuutta tuontiraaka-aineista, 
tuontienergiasta sekä uusiutumattomista 
luonnonvaroista; korostaa metsäsektorin 
sekä muun biopohjaisen teollisuuden 
tärkeyttä ja korostaa, että uusiutuvat 
luonnonvarat ja raaka-aineet voivat korvata 
fossiilisia ja uusiutumattomia raaka-aineita, 
jos niiden käyttöä säännellään tiukasti 
metsien hävittämisen torjuntaan 
tähtäävän politiikan mukaisesti; 
muistuttaa, että biotalousteollisuus tuottaa 
monia korkean jalostusarvon tuotteita, 
kuten kemikaaleja, lääkkeitä, muoveja ja 
muita uusia innovatiivisia materiaaleja;

Or. fr

Tarkistus 20
Nikos Chrysogelos

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että biotalous edistää
merkittävästi resurssitehokkuutta ja 

5. korostaa, että biotaloudella olisi 
pyrittävä pääasiassa edistämään
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vähentää riippuvuutta tuontiraaka-aineista, 
tuontienergiasta sekä uusiutumattomista 
luonnonvaroista; korostaa metsäsektorin 
sekä muun biopohjaisen teollisuuden 
tärkeyttä ja korostaa, että hiilineutraalit ja 
uusiutuvat luonnonvarat ja raaka-aineet, 
kuten puu ja puukuitu, voivat korvata 
fossiilisia ja uusiutumattomia raaka-aineita; 
muistuttaa, että biotalousteollisuus tuottaa 
monia korkean jalostusarvon tuotteita, 
kuten kemikaaleja, lääkkeitä, muoveja ja 
muita uusia innovatiivisia materiaaleja;

merkittävästi resurssitehokkuutta ja 
vähentämään riippuvuutta tuontiraaka-
aineista, tuontienergiasta sekä 
uusiutumattomista luonnonvaroista; 
korostaa metsäsektorin sekä muun 
biopohjaisen teollisuuden tärkeyttä ja 
korostaa, että hiilineutraalit ja uusiutuvat 
luonnonvarat ja raaka-aineet, kuten puu ja 
puukuitu, voivat korvata fossiilisia ja 
uusiutumattomia raaka-aineita; muistuttaa, 
että biotalousteollisuus tuottaa monia 
korkean jalostusarvon tuotteita, kuten 
kemikaaleja, lääkkeitä, muoveja ja muita 
uusia innovatiivisia materiaaleja;

Or. en

Tarkistus 21
Younous Omarjee

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että biotalous edistää 
merkittävästi resurssitehokkuutta ja 
vähentää riippuvuutta tuontiraaka-aineista, 
tuontienergiasta sekä uusiutumattomista 
luonnonvaroista; korostaa metsäsektorin 
sekä muun biopohjaisen teollisuuden 
tärkeyttä ja korostaa, että hiilineutraalit ja 
uusiutuvat luonnonvarat ja raaka-aineet, 
kuten puu ja puukuitu, voivat korvata 
fossiilisia ja uusiutumattomia raaka-
aineita; muistuttaa, että biotalousteollisuus 
tuottaa monia korkean jalostusarvon 
tuotteita, kuten kemikaaleja, lääkkeitä, 
muoveja ja muita uusia innovatiivisia 
materiaaleja;

5. korostaa, että biotalous edistää 
merkittävästi resurssitehokkuutta ja 
vähentää riippuvuutta tuontiraaka-aineista, 
tuontienergiasta sekä uusiutumattomista 
luonnonvaroista; korostaa metsäsektorin 
sekä muun biopohjaisen teollisuuden 
tärkeyttä ja korostaa, että on välttämätöntä 
korvata fossiilisia ja uusiutumattomia 
raaka-aineita hiilineutraaleilla ja 
uusiutuvilla luonnonvaroilla ja raaka-
aineilla, kuten puulla ja puukuidulla; 
muistuttaa, että biotalousteollisuus tuottaa 
monia korkean jalostusarvon tuotteita, 
kuten kemikaaleja, lääkkeitä, muoveja ja 
muita uusia innovatiivisia materiaaleja; 
tähdentää, että meri tarjoaa 
bioteknologialle mahdollisuuksia, joita 
hyödynnetään vielä hyvin vähän;

Or. fr
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Tarkistus 22
Maria do Céu Patrão Neves

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että biotalous edistää 
merkittävästi resurssitehokkuutta ja 
vähentää riippuvuutta tuontiraaka-aineista, 
tuontienergiasta sekä uusiutumattomista 
luonnonvaroista; korostaa metsäsektorin 
sekä muun biopohjaisen teollisuuden 
tärkeyttä ja korostaa, että hiilineutraalit ja 
uusiutuvat luonnonvarat ja raaka-aineet, 
kuten puu ja puukuitu, voivat korvata 
fossiilisia ja uusiutumattomia raaka-aineita;
muistuttaa, että biotalousteollisuus tuottaa 
monia korkean jalostusarvon tuotteita, 
kuten kemikaaleja, lääkkeitä, muoveja ja 
muita uusia innovatiivisia materiaaleja;

5. korostaa, että biotalous edistää 
merkittävästi resurssitehokkuutta ja 
vähentää riippuvuutta tuontiraaka-aineista, 
tuontienergiasta sekä uusiutumattomista 
luonnonvaroista; korostaa metsäsektorin 
sekä muun biopohjaisen teollisuuden 
tärkeyttä ja korostaa, että hiilineutraalit ja 
uusiutuvat luonnonvarat ja raaka-aineet, 
kuten puu ja puukuitu, voivat korvata 
fossiilisia ja uusiutumattomia raaka-aineita;
muistuttaa, että biotalousteollisuus tuottaa 
monia korkean jalostusarvon tuotteita, 
kuten kemikaaleja, lääkkeitä, muoveja ja 
muita uusia innovatiivisia materiaaleja, ja 
luo työpaikkoja;

Or. pt

Tarkistus 23
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että Euroopan unionin, 
kansallisten ja alueellisten biotaloutta 
koskevien politiikoiden 
monimutkaisuuden ja hajanaisuuden 
vuoksi on järkevää luoda yhteinen 
strategia, joka tähtää hyvien käytäntöjen 
levittämiseen, tieteen kehitykseen sekä 
sidosryhmien välisen vuorovaikutuksen 
vahvistamiseen;
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Or. ro

Tarkistus 24
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että biotalous tarvitsee 
korkeatasoista osaamista ja 
ammattitaitoisia työntekijöitä; muistuttaa, 
että on tärkeää taata ammatillista ja 
korkeakoulukoulutusta alueilla niiden 
erityisominaisuudet huomioon ottaen; 
huomauttaa, että laajamittainen koulutus 
alueilla tukee myös yritysten kasvua; 
painottaa, että korkea osaamisen taso 
biotalouden alalla on Euroopan 
kilpailuvaltti maailmanlaajuisessa 
kilpailussa;

6. korostaa, että biotalous tarvitsee 
korkeatasoista osaamista ja 
ammattitaitoisia työntekijöitä; muistuttaa, 
että on tärkeää taata ammatillista ja 
korkeakoulukoulutusta alueilla niiden 
erityisominaisuudet huomioon ottaen; 
huomauttaa, että laajamittainen koulutus 
alueilla tukee myös yritysten kasvua; 
painottaa, että korkea osaamisen taso 
biotalouden alalla on Euroopan 
kilpailuvaltti maailmanlaajuisessa 
kilpailussa ja antaa Euroopalle 
mahdollisuuden nousta
maailmanlaajuiseen johtoasemaan 
biotalouden alalla; 

Or. ro

Tarkistus 25
Riikka Manner

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että biotalous tarvitsee 
korkeatasoista osaamista ja 
ammattitaitoisia työntekijöitä; muistuttaa, 
että on tärkeää taata ammatillista ja 
korkeakoulukoulutusta alueilla niiden 
erityisominaisuudet huomioon ottaen; 
huomauttaa, että laajamittainen koulutus 
alueilla tukee myös yritysten kasvua; 

6. korostaa, että biotalous tarvitsee 
korkeatasoista osaamista ja 
ammattitaitoisia työntekijöitä; muistuttaa, 
että on tärkeää taata ammatillista ja 
korkeakoulukoulutusta alueilla niiden 
erityisominaisuudet huomioon ottaen; 
huomauttaa, että laajamittainen koulutus 
alueilla tukee myös yritysten kasvua; 
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painottaa, että korkea osaamisen taso 
biotalouden alalla on Euroopan 
kilpailuvaltti maailmanlaajuisessa 
kilpailussa;

painottaa, että korkea osaamisen taso 
biotalouden alalla on Euroopan 
kilpailuvaltti maailmanlaajuisessa 
kilpailussa; huomauttaa, että kuluttajien 
tietoisuus biotaloudesta on tärkeää ja 
näin ollen heille tulisi kertoa biotalouden 
eduista ja paremmista kulutusvalinnoista;

Or. fi

Tarkistus 26
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että biotalous tarvitsee 
korkeatasoista osaamista ja 
ammattitaitoisia työntekijöitä; muistuttaa, 
että on tärkeää taata ammatillista ja 
korkeakoulukoulutusta alueilla niiden 
erityisominaisuudet huomioon ottaen; 
huomauttaa, että laajamittainen koulutus 
alueilla tukee myös yritysten kasvua; 
painottaa, että korkea osaamisen taso 
biotalouden alalla on Euroopan 
kilpailuvaltti maailmanlaajuisessa 
kilpailussa;

6. korostaa, että biotalous tarvitsee 
korkeatasoista osaamista ja 
ammattitaitoisia työntekijöitä; muistuttaa, 
että on tärkeää taata ammatillista ja 
korkeakoulukoulutusta alueilla niiden 
erityisominaisuudet huomioon ottaen; 
huomauttaa, että laajamittainen koulutus 
alueilla tukee myös yritysten kestävää
kasvua; painottaa, että korkea osaamisen 
taso biotalouden alalla on Euroopan 
kilpailuvaltti maailmanlaajuisessa 
kilpailussa;

Or. fr

Tarkistus 27
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että biotalous tarvitsee 
korkeatasoista osaamista ja 
ammattitaitoisia työntekijöitä; muistuttaa, 
että on tärkeää taata ammatillista ja 
korkeakoulukoulutusta alueilla niiden 

6. korostaa, että biotalous tarvitsee 
korkeatasoista osaamista ja 
ammattitaitoisia työntekijöitä; muistuttaa, 
että on tärkeää taata ammatillista ja 
korkeakoulukoulutusta alueilla niiden 
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erityisominaisuudet huomioon ottaen; 
huomauttaa, että laajamittainen koulutus 
alueilla tukee myös yritysten kasvua; 
painottaa, että korkea osaamisen taso 
biotalouden alalla on Euroopan 
kilpailuvaltti maailmanlaajuisessa 
kilpailussa;

erityisominaisuudet huomioon ottaen; 
huomauttaa, että laajamittainen koulutus 
alueilla tukee myös yritysten kasvua; 
painottaa, että korkea osaamisen taso 
biotalouden alalla on Euroopan 
kilpailuvaltti maailmanlaajuisessa 
kilpailussa; kehottaa helpottamaan 
tutkijoiden liikkumista maasta toiseen, 
jotta voidaan edistää hyvien käytäntöjen 
vaihtoa ja tiedon siirtymistä;

Or. ro

Tarkistus 28
Nuno Teixeira

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. huomauttaa lisäksi, että biotaloutta 
on myös edistettävä kuluttajien 
keskuudessa, erityisesti tiedottamalla 
elintarvikkeiden turvallisuudesta, 
luonnonvarojen suojelusta ja muista 
ympäristöhaasteista, kuten 
ilmastonmuutoksesta ja riippuvuudesta 
uusiutumattomista luonnonvaroista; 
pyytää näin ollen, että tutkitaan 
kulutustottumuksia Euroopan unionissa 
ja luodaan tutkimustiedolle perustuvia 
strategioita, jotta voidaan tarjota 
kuluttajille tietoa tuotteiden 
ominaisuuksista ja edistää kestäviä 
elintapoja; 

Or. pt

Tarkistus 29
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että tehokas ja kestävä 
biotalous edellyttää kaikkien 
infrastruktuurien nykyaikaistamisen 
jatkamista, ehdottomasti myös 
maaseudulla;

Or. ro

Tarkistus 30
Riikka Manner

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. huomauttaa, että on tärkeää panostaa 
biotalouden tarjontaketjuihin, jotta raaka-
aineiden saatavuus varmistetaan; korostaa, 
että biotalousstrategioiden tulisi edistää 
kotitalous- ja yhteiskuntajätteen 
tehokkaampaa käyttöä mutta myös maa- ja 
metsätalouden sivuainevirtojen ja jäämien 
hyödyntämistä; vaatii, että uusi
valmisteltava lainsäädäntö tukee kaikilta 
osin biotalouden resurssien kestävää 
käyttöä ja raaka-aineiden hyödyntämistä ja 
politiikan tulee kaikilta osin olla 
pitkäjänteistä ja johdonmukaista, jotta 
yritykset uskaltavat tehdä investointeja;

7. huomauttaa, että on tärkeää panostaa 
biotalouden tarjontaketjuihin, jotta raaka-
aineiden saatavuus varmistetaan; korostaa, 
että biotalousstrategioiden tulisi edistää 
kotitalous- ja yhteiskuntajätteen 
tehokkaampaa käyttöä mutta myös maa- ja 
metsätalouden sivuainevirtojen ja jäämien 
hyödyntämistä; vaatii, että 
johdonmukaisella sääntelyllä ja uudella 
valmisteltavalla lainsäädännöllä luodaan 
vakaa poliittinen ympäristö ja tuetaan
kaikilta osin biotalouden resurssien 
kestävää käyttöä ja raaka-aineiden 
hyödyntämistä ja että politiikan tulee 
kaikilta osin olla pitkäjänteistä ja 
johdonmukaista, jotta yritykset uskaltavat 
tehdä investointeja;

Or. en

Tarkistus 31
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. huomauttaa, että on tärkeää panostaa 7. huomauttaa, että on tärkeää panostaa 
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biotalouden tarjontaketjuihin, jotta raaka-
aineiden saatavuus varmistetaan; korostaa, 
että biotalousstrategioiden tulisi edistää 
kotitalous- ja yhteiskuntajätteen 
tehokkaampaa käyttöä mutta myös maa- ja 
metsätalouden sivuainevirtojen ja jäämien 
hyödyntämistä; vaatii, että uusi 
valmisteltava lainsäädäntö tukee kaikilta 
osin biotalouden resurssien kestävää 
käyttöä ja raaka-aineiden hyödyntämistä ja 
politiikan tulee kaikilta osin olla 
pitkäjänteistä ja johdonmukaista, jotta 
yritykset uskaltavat tehdä investointeja;

biotalouden tarjontaketjuihin, jotta raaka-
aineiden saatavuus varmistetaan; korostaa, 
että biotalousstrategioiden tulisi edistää 
kotitalous- ja yhteiskuntajätteen 
tehokkaampaa käyttöä mutta myös maa- ja 
metsätalouden sivuainevirtojen ja jäämien 
hyödyntämistä; vaatii, että laaditaan uusi 
lainsäädäntö, joka tukee kaikilta osin 
biotalouden resurssien kestävää käyttöä ja 
raaka-aineiden hyödyntämistä, ja että
politiikan tulee kaikilta osin olla 
pitkäjänteistä, johdonmukaista ja 
investointeja suosivaa;

Or. fr

Tarkistus 32
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa konkreettisten tavoitteiden 
tarvetta, jotta uusiutuvien luonnonvarojen 
osuus hyödykkeiden tuotannossa ja 
kulutuksessa kasvaisi; pyytää komissiota 
esittämään biotaloustuotteiden tuotantoa ja 
kulutusta edistäviä, laajalti alueita 
kattavia, konkreettisia toimenpiteitä.

8. korostaa selkeiden tavoitteiden tarvetta, 
jotta uusiutuvien luonnonvarojen osuus 
hyödykkeiden tuotannossa ja kulutuksessa 
kasvaisi; pyytää komissiota esittämään 
biotaloustuotteiden tuotantoa ja kulutusta 
alueellisella tasolla edistäviä konkreettisia 
toimenpiteitä.

Or. fr


