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Módosítás 1
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a biogazdaság az 
intelligens és környezetbarát növekedés 
kulcsa Európában, és rámutat, hogy a 
regionális fejlesztési politika központi 
szerepet tölt be az Európa 2020 stratégia 
megvalósításában; emlékeztet arra, hogy a 
regionális fejlesztési politika az eddiginél 
határozottabban támogatja az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedést az 
erőteljes tematikus koncentráció révén; 
emlékeztet arra, hogy a regionális 
fejlesztési politika tizenegy tematikus 
célkitűzése közül hét közvetlenül vagy 
közvetetten a biogazdaságra irányul; 
emlékeztet arra, hogy a biogazdaság 
jelentős hatást gyakorol a régiókra, 
elősegíti a gazdasági növekedést, és 
munkahelyeket teremt;

1. rámutat, hogy a biogazdaság az 
intelligens és környezetbarát növekedés 
kulcsa Európában, és hangsúlyozza, hogy a 
regionális fejlesztési politika központi 
szerepet tölt be az Európa 2020 stratégia 
megvalósításában; emlékeztet arra, hogy a 
regionális fejlesztési politika tizenegy 
tematikus célkitűzése közül hét közvetlenül 
vagy közvetetten a biogazdaságra irányul; 
emlékeztet arra, hogy a regionális 
fejlesztési politika az erőteljes tematikus 
koncentráció révén az eddiginél még 
intelligensebb, fenntarthatóbb és 
inkluzívabb növekedést támogat; 
emlékeztet arra, hogy a biogazdaság 
jelentős hatást gyakorol a régiókra, 
elősegíti a gazdasági növekedést, és 
munkahelyeket teremt;

Or. fr

Módosítás 2
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a biogazdaság az 
intelligens és környezetbarát növekedés 
kulcsa Európában, és rámutat, hogy a 
regionális fejlesztési politika központi 
szerepet tölt be az Európa 2020 stratégia 
megvalósításában; emlékeztet arra, hogy a 
regionális fejlesztési politika az eddiginél 
határozottabban támogatja az intelligens, 

1. hangsúlyozza, hogy a biogazdaság –
amely következetes, a 
tudományterületeken és ágazatokon 
átívelő uniós megközelítést igényel – az 
intelligens és környezetbarát növekedés 
kulcsa Európában, és rámutat, hogy a 
regionális fejlesztési politika központi 
szerepet tölt be az Európa 2020 stratégia 
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fenntartható és inkluzív növekedést az 
erőteljes tematikus koncentráció révén; 
emlékeztet arra, hogy a regionális 
fejlesztési politika tizenegy tematikus 
célkitűzése közül hét közvetlenül vagy 
közvetetten a biogazdaságra irányul; 
emlékeztet arra, hogy a biogazdaság 
jelentős hatást gyakorol a régiókra, 
elősegíti a gazdasági növekedést, és
munkahelyeket teremt;

megvalósításában; emlékeztet arra, hogy a 
regionális fejlesztési politika az eddiginél 
határozottabban támogatja az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedést az 
erőteljes tematikus koncentráció révén; 
emlékeztet arra, hogy a regionális 
fejlesztési politika tizenegy tematikus 
célkitűzése közül hét közvetlenül vagy 
közvetetten a biogazdaságra irányul; 
emlékeztet arra, hogy a biogazdaság 
jelentős hatást gyakorol a régiókra, 
elősegíti a gazdasági növekedést, 
munkahelyeket teremt, valamint 
hozzájárul az Európai Unió jövőbeli 
versenyképességéhez;

Or. pt

Módosítás 3
Younous Omarjee

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a biogazdaság az 
intelligens és környezetbarát növekedés 
kulcsa Európában, és rámutat, hogy a 
regionális fejlesztési politika központi 
szerepet tölt be az Európa 2020 stratégia 
megvalósításában; emlékeztet arra, hogy a 
regionális fejlesztési politika az eddiginél 
határozottabban támogatja az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedést az 
erőteljes tematikus koncentráció révén; 
emlékeztet arra, hogy a regionális 
fejlesztési politika tizenegy tematikus 
célkitűzése közül hét közvetlenül vagy 
közvetetten a biogazdaságra irányul; 
emlékeztet arra, hogy a biogazdaság 
jelentős hatást gyakorol a régiókra, 
elősegíti a gazdasági növekedést, és 
munkahelyeket teremt;

1. hangsúlyozza, hogy a biogazdaság az 
intelligens és környezetbarát növekedés 
kulcsa Európában, és rámutat, hogy a 
regionális fejlesztési politika központi 
szerepet tölt be az Európa 2020 stratégia 
megvalósításában; emlékeztet arra, hogy a 
regionális fejlesztési politika az eddiginél 
határozottabban támogatja az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedést; 
emlékeztet arra, hogy a regionális 
fejlesztési politika tizenegy tematikus 
célkitűzése közül hét közvetlenül vagy 
közvetetten a biogazdaságra irányul; 
emlékeztet arra, hogy a biogazdaság 
jelentős hatást gyakorol a régiókra, és elő 
kell segítenie a gazdasági növekedést és a 
társadalmi fejlődést, a jólétet, a 
környezetvédelmet, az emberek 
egészségének javítását, valamint a 
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munkahelyteremtést;

Or. fr

Módosítás 4
Nikos Chrysogelos

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. ösztönzi a kohéziós politikai 
alapoknak a fenntarthatósági 
követelményeket maradéktalanul teljesítő 
biotermelés támogatására való 
felhasználását; úgy véli, fontos elősegíteni 
a készségeknek a biogazdaságban 
létrejövő új munkalehetőségekhez való 
hozzáigazítását is;

Or. en

Módosítás 5
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a biogazdasági 
stratégiában és politikában, valamint a 
biogazdasággal kapcsolatos rendeletekben 
és ösztönzőkben a korábbiaknál 
egyértelműbb iránymutatásra és 
központosításra van szükség; megjegyzi, 
hogy a különböző alapok (strukturális 
alapok, KAP, Horizont) között jobb 
koordinációra van szükség, továbbá 
biztosítani kell a keresztfinanszírozás 
lehetőségét; emlékeztet továbbá arra, hogy 
a biogazdaságra való átállás időigényes 
folyamat, amely a jövőbe mutató 

2. hangsúlyozza, hogy a biogazdasági 
stratégiában és politikában, valamint a 
biogazdasággal kapcsolatos rendeletekben 
és ösztönzőkben a korábbiaknál 
egyértelműbb iránymutatásra és 
központosításra van szükség; megjegyzi, 
hogy jobb koordinációra és több 
szinergiára van szükség a különböző 
alapok (strukturális alapok, KAP, 
Horizont) között; emlékeztet továbbá arra, 
hogy a biogazdaságra való átállás 
időigényes folyamat, amely a jövőbe 
mutató jogszabályokat, illetve hosszú távú 
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jogszabályokat, illetve hosszú távú 
stratégiát és beruházásokat tesz 
szükségessé;

stratégiát és beruházásokat tesz 
szükségessé;

Or. fr

Módosítás 6
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a biogazdasági 
stratégiában és politikában, valamint a 
biogazdasággal kapcsolatos rendeletekben 
és ösztönzőkben a korábbiaknál 
egyértelműbb iránymutatásra és 
központosításra van szükség; megjegyzi, 
hogy a különböző alapok (strukturális 
alapok, KAP, Horizont) között jobb 
koordinációra van szükség, továbbá 
biztosítani kell a keresztfinanszírozás 
lehetőségét; emlékeztet továbbá arra, hogy 
a biogazdaságra való átállás időigényes 
folyamat, amely a jövőbe mutató 
jogszabályokat, illetve hosszú távú 
stratégiát és beruházásokat tesz 
szükségessé;

2. hangsúlyozza, hogy a biogazdasági 
stratégiában és politikában, valamint a 
biogazdasággal kapcsolatos rendeletekben 
és ösztönzőkben a korábbiaknál 
egyértelműbb iránymutatásra és 
központosításra van szükség; megjegyzi, 
hogy a különböző politikák, eszközök és 
finanszírozási források (mint a strukturális 
alapok, a KAP, az ETHA vagy a Horizont) 
között jobb koordinációra és szinergiák
létrehozására van szükség, továbbá 
biztosítani kell a keresztfinanszírozás
lehetőségét; emlékeztet továbbá arra, hogy 
a biogazdaságra való átállás időigényes 
folyamat, amely a jövőbe mutató 
jogszabályokat, illetve hosszú távú 
stratégiát és beruházásokat tesz 
szükségessé;

Or. pt

Módosítás 7
Riikka Manner

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a biogazdasági 2. hangsúlyozza, hogy a biogazdasági 
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stratégiában és politikában, valamint a 
biogazdasággal kapcsolatos rendeletekben 
és ösztönzőkben a korábbiaknál 
egyértelműbb iránymutatásra és 
központosításra van szükség; megjegyzi, 
hogy a különböző alapok (strukturális 
alapok, KAP, Horizont) között jobb 
koordinációra van szükség, továbbá 
biztosítani kell a keresztfinanszírozás 
lehetőségét; emlékeztet továbbá arra, hogy 
a biogazdaságra való átállás időigényes 
folyamat, amely a jövőbe mutató 
jogszabályokat, illetve hosszú távú 
stratégiát és beruházásokat tesz 
szükségessé;

stratégiában és politikában, valamint a 
biogazdasággal kapcsolatos rendeletekben 
és ösztönzőkben a korábbiaknál 
egyértelműbb iránymutatásra és 
központosításra van szükség; megjegyzi, 
hogy a különböző alapok és irányelvek 
(strukturális alapok, KAP, KHP, Horizont, 
RES-irányelv, a hulladékokról szóló 
keretirányelv) között jobb koordinációra 
van szükség, továbbá biztosítani kell a 
keresztfinanszírozás lehetőségét; 
emlékeztet továbbá arra, hogy a 
biogazdaságra való átállás időigényes 
folyamat, amely a biogazdaságnak 
kedvező stabil beruházási környezet és az 
egyenlő feltételek megteremtése érdekében 
jövőbe mutató jogszabályokat, illetve 
hosszú távú stratégiát és beruházásokat tesz 
szükségessé;

Or. en

Módosítás 8
Nikos Chrysogelos

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy szilárd politikai 
keretet kell létrehozni, amely révén teljes 
mértékben ki lehet aknázni a 
biogazdaságban rejlő lehetőségeket, 
valamint elő lehet segíteni a fosszilis 
tüzelőanyagon alapuló gazdaságról a 
bioalapú gazdaságra való áttérést, amely 
utóbbinak a lehető legjobban ki kell 
használnia a helyi és regionális 
erőforrásokat és kapacitásokat;

Or. en
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Módosítás 9
Younous Omarjee

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet arra, hogy az európai 
legkülső régiók élővilágát kivételes 
biológiai sokféleség jellemzi, és e régiók 
egyedülálló éghajlattal és geomorfológiai 
adottságokkal rendelkeznek; 
hangsúlyozza, hogy e régiók ennélfogva 
óriási kutatási és innovációs lehetőségeket 
kínálnak a biogazdasági ágazatban, és 
központi szerepet játszhatnak a 
környezetbarát növekedés európai 
térhódításában;

Or. fr

Módosítás 10
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza annak a fontosságát, 
hogy létrejöjjön egy biogazdasági 
megfigyelőközpont és szakértói csoport; 
szorgalmazza, hogy rendszeresen 
szervezzenek konferenciákat a közszféra 
és a magánszektor legfontosabb 
regionális, nemzeti és európai szintű 
szereplőinek részvételével; kéri egy 
ütemterv kidolgozását, amely biztosítja a 
biogazdasági kezdeményezések hatékony 
nyomon követését és az eszközök 
megfelelő összehangolását, valamint 
rendszeres, konkrét célokat tűz ki, továbbá 
kéri a munka előrehaladásáról szóló, az 
Európai Parlamentnek benyújtandó 
jelentések közzétételét;
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Or. fr

Módosítás 11
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy a regionális 
gazdaságok központi szerepet játszanak az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés megteremtésében; 
hangsúlyozza, hogy a régiók maguk is 
rendelkeznek a sajátosságaiknak megfelelő 
szereplők mobilizálásához szükséges 
ismeretekkel és szakértelemmel; újból 
hangsúlyozza, hogy az innovációs és 
fenntarthatósági tervek regionális, nemzeti 
és európai szintű összekapcsolása döntő 
jelentőséggel bír; a régiókat arra ösztönzi, 
hogy dolgozzanak ki határozott, regionális 
és nemzeti biogazdasági stratégiákat, 
valamint az intelligens specializációra 
vonatkozó kutatási és innovációs 
stratégiákat; támogatja a Bizottság azon 
javaslatát, hogy a biogazdasági ágazat 
számára hozzanak létre a köz- és a 
magánszféra közötti partnerségi 
programokat;

3. emlékeztet arra, hogy a regionális 
gazdaságok központi szerepet játszanak az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés megteremtésében; 
hangsúlyozza, hogy a régiók maguk is 
rendelkeznek a sajátosságaiknak megfelelő 
szereplők mobilizálásához szükséges 
ismeretekkel és szakértelemmel; újból 
hangsúlyozza, hogy az innovációs és 
fenntarthatósági tervek regionális, nemzeti 
és európai szintű összekapcsolása döntő 
jelentőséggel bír; a régiókat arra ösztönzi, 
hogy dolgozzanak ki határozott, az egyes 
régiókra jellemző profilokat figyelembe 
vevő regionális és nemzeti biogazdasági 
stratégiákat, valamint az intelligens 
specializációra vonatkozó kutatási és 
innovációs stratégiákat; támogatja a 
Bizottság azon javaslatát, hogy a 
biogazdasági ágazat számára hozzanak 
létre a köz- és a magánszféra közötti 
partnerségi programokat;

Or. ro

Módosítás 12
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy a regionális 3. emlékeztet arra, hogy a regionális 
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gazdaságok központi szerepet játszanak az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés megteremtésében; 
hangsúlyozza, hogy a régiók maguk is 
rendelkeznek a sajátosságaiknak megfelelő 
szereplők mobilizálásához szükséges 
ismeretekkel és szakértelemmel; újból 
hangsúlyozza, hogy az innovációs és 
fenntarthatósági tervek regionális, 
nemzeti és európai szintű összekapcsolása 
döntő jelentőséggel bír; a régiókat arra 
ösztönzi, hogy dolgozzanak ki határozott, 
regionális és nemzeti biogazdasági 
stratégiákat, valamint az intelligens 
specializációra vonatkozó kutatási és 
innovációs stratégiákat; támogatja a 
Bizottság azon javaslatát, hogy a 
biogazdasági ágazat számára hozzanak 
létre a köz- és a magánszféra közötti 
partnerségi programokat;

gazdaságok központi szerepet játszanak az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés megteremtésében; 
hangsúlyozza, hogy a régiók maguk is 
rendelkeznek a sajátosságaiknak megfelelő 
szereplők mobilizálásához szükséges 
ismeretekkel és szakértelemmel; a 
regionális hatóságokat aktív részvételre és
arra ösztönzi, hogy dolgozzanak ki 
határozott, regionális és nemzeti 
biogazdasági stratégiákat, és a 
szereplőknek nyújtsanak útmutatást 
tevékenységeikhez; újból hangsúlyozza, 
hogy az innovációs és fenntarthatósági 
programok regionális, nemzeti és európai 
szintű összehangolása nagy jelentőséggel 
bír;

Or. fr

Módosítás 13
Iosif Matula

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy a regionális 
gazdaságok központi szerepet játszanak az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés megteremtésében; 
hangsúlyozza, hogy a régiók maguk is 
rendelkeznek a sajátosságaiknak megfelelő 
szereplők mobilizálásához szükséges 
ismeretekkel és szakértelemmel; újból 
hangsúlyozza, hogy az innovációs és 
fenntarthatósági tervek regionális, nemzeti 
és európai szintű összekapcsolása döntő 
jelentőséggel bír; a régiókat arra ösztönzi, 
hogy dolgozzanak ki határozott, regionális 
és nemzeti biogazdasági stratégiákat, 
valamint az intelligens specializációra 

3. emlékeztet arra, hogy a regionális 
gazdaságok központi szerepet játszanak az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés megteremtésében; 
hangsúlyozza, hogy a régiók maguk is 
rendelkeznek a sajátosságaiknak megfelelő 
szereplők mobilizálásához szükséges 
ismeretekkel és szakértelemmel; újból 
hangsúlyozza, hogy az innovációs és 
fenntarthatósági tervek regionális, nemzeti 
és európai szintű összekapcsolása döntő 
jelentőséggel bír; a régiókat arra ösztönzi, 
hogy dolgozzanak ki határozott, regionális 
és nemzeti biogazdasági stratégiákat, 
valamint az intelligens specializációra 



AM\931297HU.doc 11/23 PE508.014v01-00

HU

vonatkozó kutatási és innovációs 
stratégiákat; támogatja a Bizottság azon 
javaslatát, hogy a biogazdasági ágazat 
számára hozzanak létre a köz- és a 
magánszféra közötti partnerségi 
programokat;

vonatkozó kutatási és innovációs 
stratégiákat; támogatja a Bizottság azon 
javaslatát, hogy a biogazdasági ágazat 
számára hozzanak létre a köz- és a 
magánszféra közötti partnerségi 
programokat; az uniós strukturális alapok 
hatékonyabb felhasználása, valamint a 
köz- és magánszféra beruházásai közötti 
szinergiák fokozása érdekében az 
intelligens specializációra vonatkozó 
kutatási és innovációs stratégiák 
alkalmazását javasolja;

Or. ro

Módosítás 14
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy a regionális 
gazdaságok központi szerepet játszanak az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés megteremtésében; 
hangsúlyozza, hogy a régiók maguk is 
rendelkeznek a sajátosságaiknak megfelelő 
szereplők mobilizálásához szükséges 
ismeretekkel és szakértelemmel; újból 
hangsúlyozza, hogy az innovációs és 
fenntarthatósági tervek regionális, nemzeti 
és európai szintű összekapcsolása döntő 
jelentőséggel bír; a régiókat arra ösztönzi, 
hogy dolgozzanak ki határozott, regionális 
és nemzeti biogazdasági stratégiákat, 
valamint az intelligens specializációra 
vonatkozó kutatási és innovációs 
stratégiákat; támogatja a Bizottság azon 
javaslatát, hogy a biogazdasági ágazat 
számára hozzanak létre a köz- és a 
magánszféra közötti partnerségi 
programokat;

3. emlékeztet arra, hogy a regionális 
gazdaságok központi szerepet játszanak az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés megteremtésében; 
hangsúlyozza, hogy a régiók maguk is 
rendelkeznek a sajátosságaiknak megfelelő 
szereplők mobilizálásához szükséges 
ismeretekkel és szakértelemmel, valamint 
elkötelezik magukat a környezetbarát 
társadalomba és az olajkorszak utáni 
gazdaságba való átmenet mellett, 
amelyben a változás tényezői a kutatás és 
az innováció; újból hangsúlyozza, hogy az 
innovációs és fenntarthatósági tervek 
regionális, nemzeti és európai szintű 
összekapcsolása döntő jelentőséggel bír; a 
régiókat arra ösztönzi, hogy dolgozzanak 
ki határozott, regionális és nemzeti 
biogazdasági stratégiákat, valamint az 
intelligens specializációra vonatkozó, a 
regionális természeti erőforrások 
hatékony kihasználását elősegíteni képes
kutatási és innovációs stratégiákat és 
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központokat; támogatja a Bizottság azon 
javaslatát, hogy a biogazdasági ágazat 
számára hozzanak létre a köz- és a 
magánszféra közötti partnerségi 
programokat;

Or. pt

Módosítás 15
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy a regionális 
gazdaságok központi szerepet játszanak az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés megteremtésében; 
hangsúlyozza, hogy a régiók maguk is 
rendelkeznek a sajátosságaiknak megfelelő 
szereplők mobilizálásához szükséges 
ismeretekkel és szakértelemmel; újból 
hangsúlyozza, hogy az innovációs és 
fenntarthatósági tervek regionális, nemzeti 
és európai szintű összekapcsolása döntő 
jelentőséggel bír; a régiókat arra ösztönzi, 
hogy dolgozzanak ki határozott, regionális 
és nemzeti biogazdasági stratégiákat, 
valamint az intelligens specializációra 
vonatkozó kutatási és innovációs 
stratégiákat; támogatja a Bizottság azon 
javaslatát, hogy a biogazdasági ágazat 
számára hozzanak létre a köz- és a 
magánszféra közötti partnerségi 
programokat;

3. emlékeztet arra, hogy a regionális 
gazdaságok központi szerepet játszanak az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés megteremtésében; 
hangsúlyozza, hogy a régiók maguk is
rendelkeznek a sajátosságaiknak megfelelő 
szereplők mobilizálásához szükséges 
ismeretekkel és szakértelemmel; újból 
hangsúlyozza, hogy az innovációs és 
fenntarthatósági tervek regionális, nemzeti 
és európai szintű összekapcsolása döntő 
jelentőséggel bír; a régiókat arra ösztönzi, 
hogy dolgozzanak ki határozott, regionális 
és nemzeti biogazdasági stratégiákat, 
valamint az intelligens specializációra 
vonatkozó kutatási és innovációs 
stratégiákat; úgy véli, hogy ezen a téren 
erőteljes növekedést csak egyenletes köz-
és magánberuházásokkal lehet elérni, és 
ennek érdekében támogatja a Bizottság 
azon javaslatát, hogy a biogazdasági ágazat 
számára hozzanak létre a köz- és a 
magánszféra közötti partnerségi 
programokat;

Or. ro
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Módosítás 16
Riikka Manner

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy a regionális 
gazdaságok központi szerepet játszanak az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés megteremtésében; 
hangsúlyozza, hogy a régiók maguk is 
rendelkeznek a sajátosságaiknak megfelelő 
szereplők mobilizálásához szükséges 
ismeretekkel és szakértelemmel; újból 
hangsúlyozza, hogy az innovációs és 
fenntarthatósági tervek regionális, nemzeti 
és európai szintű összekapcsolása döntő 
jelentőséggel bír; a régiókat arra ösztönzi, 
hogy dolgozzanak ki határozott, regionális 
és nemzeti biogazdasági stratégiákat, 
valamint az intelligens specializációra 
vonatkozó kutatási és innovációs 
stratégiákat; támogatja a Bizottság azon 
javaslatát, hogy a biogazdasági ágazat 
számára hozzanak létre a köz- és a 
magánszféra közötti partnerségi 
programokat;

3. emlékeztet arra, hogy a regionális helyi 
és gazdaságok központi szerepet játszanak 
az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés megteremtésében; 
hangsúlyozza, hogy a régiók maguk is 
rendelkeznek a sajátosságaiknak megfelelő 
szereplők mobilizálásához szükséges 
ismeretekkel és szakértelemmel; újból
hangsúlyozza, hogy az innovációs és 
fenntarthatósági tervek regionális, nemzeti 
és európai szintű összekapcsolása döntő 
jelentőséggel bír; a régiókat arra ösztönzi, 
hogy dolgozzanak ki határozott, regionális 
és nemzeti biogazdasági stratégiákat, 
valamint az intelligens specializációra 
vonatkozó kutatási és innovációs 
stratégiákat; felszólítja a Bizottságot, hogy 
támogassa az európai regionális 
biogazdasági klasztereket és a régiók 
közötti együttműködést; támogatja a 
Bizottság azon javaslatát, hogy a 
biogazdasági ágazat számára hozzanak 
létre a köz- és a magánszféra közötti 
partnerségi programokat;

Or. en

Módosítás 17
Jens Nilsson, Patrice Tirolien

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy az emberek aktív 
részvételén, közös felelősségvállalásán és 
szolidaritásán alapuló szociális és 
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szolidáris gazdaság számára lehetővé kell 
tenni, hogy fontos szerepet játsszon a 
regionális szintű biogazdasági stratégiák 
kialakításában és végrehajtásában;

Or. en

Módosítás 18
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a helyi és a 
regionális kezdeményezéseket azáltal kell 
megerősíteni, hogy a biogazdasági 
stratégiákat az együttműködés valamennyi 
szintjén végrehajtják; emlékeztet arra, hogy 
a régiók potenciáljának teljes körű 
kihasználása érdekében fontos az alulról 
szerveződő és az üzleti alapú
megközelítés; hangsúlyozza, hogy a 
biogazdaságban döntő szerepet játszanak a 
kis- és középvállalkozások, és emlékeztet a 
kkv-k finanszírozási lehetőségei 
biztosításának fontosságára;

4. hangsúlyozza, hogy a helyi és a 
regionális kezdeményezéseket azáltal kell 
támogatni és megerősíteni, hogy a 
biogazdasági stratégiákat az 
együttműködés valamennyi szintjén 
végrehajtják; emlékeztet arra, hogy a 
régiók potenciáljának teljes körű 
kihasználása érdekében fontos az alulról 
szerveződő megközelítés; hangsúlyozza, 
hogy a biogazdaságban döntő szerepet 
játszanak a kis- és középvállalkozások, és 
emlékeztet arra, hogy fontos a kkv-k 
számára a helyi körülményekhez igazított 
finanszírozási lehetőségeket biztosítani;
újból hangsúlyozza, hogy ösztönözni kell 
az intelligens specializációra vonatkozó 
kutatási és innovációs stratégiákat, és 
támogatni kell a finanszírozási eszközöket 
és az általuk nyújtott, az ismeretek 
hálózatba szervezését és megosztását 
szolgáló lehetőségeket;

Or. fr

Módosítás 19
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a biogazdaság 
jelentős mértékben elősegíti a 
forráshatékonyságot, és csökkenti a 
nyersanyag- és energiaimporttól, valamint 
a megújuló természeti erőforrásoktól való 
függőséget; rámutat az erdészeti ágazat és 
a többi bioalapú ágazat fontosságára, és
hangsúlyozza, hogy a szén-dioxid-
semleges és a megújuló természeti 
erőforrások és nyersanyagok – mint 
például a fa és a farost – a fosszilis és a 
nem megújuló nyersanyagok helyébe 
léphetnek; emlékeztet arra, hogy a 
biogazdasági ágazat számos magas 
hozzáadott értékű terméket – például vegyi 
anyagokat, gyógyszereket, műanyagokat és 
más új, innovatív anyagokat – állít elő;

5. hangsúlyozza, hogy a biogazdaság 
jelentős mértékben elősegíti a 
forráshatékonyságot, és csökkenti a 
nyersanyag- és energiaimporttól, valamint 
a megújuló természeti erőforrásoktól való 
függőséget; rámutat az erdészeti ágazat és 
a többi bioalapú ágazat fontosságára, és 
hangsúlyozza, hogy a szén-dioxid-
semleges és a megújuló természeti 
erőforrások és nyersanyagok –
amennyiben felhasználásukat az erdőirtás 
elleni küzdelemre vonatkozó politikákat 
követve szigorúan szabályozzák – a 
fosszilis és a nem megújuló nyersanyagok 
helyébe léphetnek; emlékeztet arra, hogy a 
biogazdasági ágazat számos magas 
hozzáadott értékű terméket – például vegyi 
anyagokat, gyógyszereket, műanyagokat és 
más új, innovatív anyagokat – állít elő;

Or. fr

Módosítás 20
Nikos Chrysogelos

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a biogazdaság 
jelentős mértékben elősegíti a 
forráshatékonyságot, és csökkenti a 
nyersanyag- és energiaimporttól, valamint 
a megújuló természeti erőforrásoktól való 
függőséget; rámutat az erdészeti ágazat és 
a többi bioalapú ágazat fontosságára, és 
hangsúlyozza, hogy a szén-dioxid-
semleges és a megújuló természeti 
erőforrások és nyersanyagok – mint 
például a fa és a farost – a fosszilis és a 
nem megújuló nyersanyagok helyébe 
léphetnek; emlékeztet arra, hogy a 

5. hangsúlyozza, hogy a biogazdaságnak a 
forráshatékonyság növelésén és a 
nyersanyag- és energiaimporttól, valamint 
a megújuló természeti erőforrásoktól való 
függőség csökkentésén kell alapulnia; 
rámutat az erdészeti ágazat és a többi 
bioalapú ágazat fontosságára, és 
hangsúlyozza, hogy a szén-dioxid-
semleges és a megújuló természeti 
erőforrások és nyersanyagok – mint 
például a fa és a farost – a fosszilis és a 
nem megújuló nyersanyagok helyébe 
léphetnek; emlékeztet arra, hogy a 
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biogazdasági ágazat számos magas 
hozzáadott értékű terméket – például vegyi 
anyagokat, gyógyszereket, műanyagokat és 
más új, innovatív anyagokat – állít elő;

biogazdasági ágazat számos magas 
hozzáadott értékű terméket – például vegyi 
anyagokat, gyógyszereket, műanyagokat és 
más új, innovatív anyagokat – állít elő;

Or. en

Módosítás 21
Younous Omarjee

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a biogazdaság 
jelentős mértékben elősegíti a 
forráshatékonyságot, és csökkenti a 
nyersanyag- és energiaimporttól, valamint 
a megújuló természeti erőforrásoktól való 
függőséget; rámutat az erdészeti ágazat és 
a többi bioalapú ágazat fontosságára, és 
hangsúlyozza, hogy a szén-dioxid-
semleges és a megújuló természeti 
erőforrások és nyersanyagok – mint 
például a fa és a farost – a fosszilis és a 
nem megújuló nyersanyagok helyébe 
léphetnek; emlékeztet arra, hogy a 
biogazdasági ágazat számos magas 
hozzáadott értékű terméket – például vegyi 
anyagokat, gyógyszereket, műanyagokat és 
más új, innovatív anyagokat – állít elő;

5. hangsúlyozza, hogy a biogazdaság 
jelentős mértékben elősegíti a 
forráshatékonyságot, és csökkenti a 
nyersanyag- és energiaimporttól, valamint 
a megújuló természeti erőforrásoktól való 
függőséget; rámutat az erdészeti ágazat és 
a többi bioalapú ágazat fontosságára, és 
hangsúlyozza, hogy a szén-dioxid-
semleges és a megújuló természeti 
erőforrásoknak és nyersanyagoknak –
mint például a fa és a farost – a fosszilis és 
a nem megújuló nyersanyagok helyébe kell 
lépniük; emlékeztet arra, hogy a 
biogazdasági ágazat számos magas 
hozzáadott értékű terméket – például vegyi 
anyagokat, gyógyszereket, műanyagokat és 
más új, innovatív anyagokat – állít elő; 
kiemeli a tengeri erőforrásokon alapuló, 
ma még kevéssé fejlett 
biotechnológiákban rejlő lehetőségeket;

Or. fr

Módosítás 22
Maria do Céu Patrão Neves

Véleménytervezet
5 bekezdés



AM\931297HU.doc 17/23 PE508.014v01-00

HU

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a biogazdaság 
jelentős mértékben elősegíti a 
forráshatékonyságot, és csökkenti a 
nyersanyag- és energiaimporttól, valamint 
a megújuló természeti erőforrásoktól való 
függőséget; rámutat az erdészeti ágazat és 
a többi bioalapú ágazat fontosságára, és 
hangsúlyozza, hogy a szén-dioxid-
semleges és a megújuló természeti 
erőforrások és nyersanyagok – mint 
például a fa és a farost – a fosszilis és a 
nem megújuló nyersanyagok helyébe 
léphetnek; emlékeztet arra, hogy a 
biogazdasági ágazat számos magas 
hozzáadott értékű terméket – például vegyi 
anyagokat, gyógyszereket, műanyagokat és 
más új, innovatív anyagokat – állít elő;

5. hangsúlyozza, hogy a biogazdaság 
jelentős mértékben elősegíti a 
forráshatékonyságot, és csökkenti a 
nyersanyag- és energiaimporttól, valamint 
a megújuló természeti erőforrásoktól való 
függőséget; rámutat az erdészeti ágazat és 
a többi bioalapú ágazat fontosságára, és 
hangsúlyozza, hogy a szén-dioxid-
semleges és a megújuló természeti 
erőforrások és nyersanyagok – mint 
például a fa és a farost – a fosszilis és a 
nem megújuló nyersanyagok helyébe 
léphetnek; emlékeztet arra, hogy a 
biogazdasági ágazat számos magas 
hozzáadott értékű terméket – például vegyi 
anyagokat, gyógyszereket, műanyagokat és 
más új, innovatív anyagokat – állít elő és 
munkahelyeket teremt;

Or. pt

Módosítás 23
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy az európai, nemzeti és 
regionális biogazdasági politikák összetett 
és nem egységes jellege miatt a bevált 
gyakorlatok terjesztése, a tudományos 
fejlődés és az ágazat szereplői közötti jobb 
együttműködés érdekében közös 
stratégiára van szükség;

Or. ro

Módosítás 24
Vasilica Viorica Dăncilă
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a biogazdaságnak 
magas szintű szakértelemre és szakképzett 
munkaerőre van szüksége; emlékeztet arra, 
hogy a szakképzést és a felsőfokú képzést a 
régiókban azok sajátosságait figyelembe 
véve kell biztosítani; emlékeztet arra, hogy 
a régiókban folyó, széles körű képzés a 
vállalkozások növekedését is elősegíti; 
hangsúlyozza, hogy a biogazdaság 
területén meglévő magas szintű 
szakértelem a világszintű versenyben 
Európa versenyelőnye;

6. hangsúlyozza, hogy a biogazdaságnak 
magas szintű szakértelemre és szakképzett 
munkaerőre van szüksége; emlékeztet arra, 
hogy a szakképzést és a felsőfokú képzést a 
régiókban azok sajátosságait figyelembe 
véve kell biztosítani; emlékeztet arra, hogy 
a régiókban folyó, széles körű képzés a 
vállalkozások növekedését is elősegíti; 
hangsúlyozza, hogy a biogazdaság 
területén meglévő magas szintű 
szakértelem a világszintű versenyben 
Európa versenyelőnye, valamint lehetővé 
teszi Európa számára, hogy a biogazdaság 
terén a világban vezető szerephez jusson;

Or. ro

Módosítás 25
Riikka Manner

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a biogazdaságnak 
magas szintű szakértelemre és szakképzett 
munkaerőre van szüksége;  emlékeztet 
arra, hogy a szakképzést és a felsőfokú 
képzést a régiókban azok sajátosságait 
figyelembe véve kell biztosítani; 
emlékeztet arra, hogy a régiókban folyó, 
széles körű képzés a vállalkozások 
növekedését is elősegíti; hangsúlyozza, 
hogy a biogazdaság területén meglévő 
magas szintű szakértelem a világszintű 
versenyben Európa versenyelőnye;

6. hangsúlyozza, hogy a biogazdaságnak 
magas szintű szakértelemre és szakképzett 
munkaerőre van szüksége;  emlékeztet 
arra, hogy a szakképzést és a felsőfokú 
képzést a régiókban azok sajátosságait 
figyelembe véve kell biztosítani; 
emlékeztet arra, hogy a régiókban folyó, 
széles körű képzés a vállalkozások 
növekedését is elősegíti; hangsúlyozza, 
hogy a biogazdaság területén meglévő 
magas szintű szakértelem a világszintű 
versenyben Európa versenyelőnye; 
rámutat a biogazdasággal kapcsolatos 
fogyasztói tudatosság jelentőségére, ezért 
tájékoztatni kell a fogyasztókat a 
biogazdaság előnyeiről és a fogyasztói 
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választás sokszínűségéről;

Or. fi

Módosítás 26
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a biogazdaságnak 
magas szintű szakértelemre és szakképzett 
munkaerőre van szüksége; emlékeztet arra, 
hogy a szakképzést és a felsőfokú képzést a 
régiókban azok sajátosságait figyelembe 
véve kell biztosítani; emlékeztet arra, hogy 
a régiókban folyó, széles körű képzés a 
vállalkozások növekedését is elősegíti; 
hangsúlyozza, hogy a biogazdaság 
területén meglévő magas szintű 
szakértelem a világszintű versenyben 
Európa versenyelőnye;

6. hangsúlyozza, hogy a biogazdaságnak 
magas szintű szakértelemre és szakképzett 
munkaerőre van szüksége; emlékeztet arra, 
hogy a szakképzést és a felsőfokú képzést a 
régiókban azok sajátosságait figyelembe 
véve kell biztosítani; emlékeztet arra, hogy 
a régiókban folyó, széles körű képzés a 
vállalkozások fenntartható növekedését is 
elősegíti; hangsúlyozza, hogy a 
biogazdaság területén meglévő magas 
szintű szakértelem a világszintű 
versenyben Európa versenyelőnye;

Or. fr

Módosítás 27
Iosif Matula

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a biogazdaságnak 
magas szintű szakértelemre és szakképzett 
munkaerőre van szüksége; emlékeztet arra, 
hogy a szakképzést és a felsőfokú képzést a 
régiókban azok sajátosságait figyelembe 
véve kell biztosítani; emlékeztet arra, hogy 
a régiókban folyó, széles körű képzés a 
vállalkozások növekedését is elősegíti; 
hangsúlyozza, hogy a biogazdaság 

6. hangsúlyozza, hogy a biogazdaságnak 
magas szintű szakértelemre és szakképzett 
munkaerőre van szüksége; emlékeztet arra, 
hogy a szakképzést és a felsőfokú képzést a 
régiókban azok sajátosságait figyelembe 
véve kell biztosítani; emlékeztet arra, hogy 
a régiókban folyó, széles körű képzés a 
vállalkozások növekedését is elősegíti; 
hangsúlyozza, hogy a biogazdaság 
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területén meglévő magas szintű 
szakértelem a világszintű versenyben 
Európa versenyelőnye;

területén meglévő magas szintű 
szakértelem a világszintű versenyben 
Európa versenyelőnye; a bevált 
gyakorlatok cseréje és az ismeretek 
átadása érdekében támogatja a kutatók 
határon átnyúló mobilitásának 
elősegítését;

Or. ro

Módosítás 28
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. megjegyzi továbbá, hogy a 
biogazdaságot a fogyasztás oldaláról is 
ösztönözni kell, mindenekelőtt a 
fogyasztók tudatosságának növelésével, 
ráirányítva a figyelmet az 
élelmezésbiztonságra, az erőforrások 
megőrzésére és az egyéb társadalmi 
kihívásokra, így az éghajlatváltozásra és a 
nem megújuló erőforrásoktól való 
függőségre; ezért szorgalmazza az uniós 
fogyasztási szokásokra vonatkozó 
vizsgálatok elvégzését és olyan 
tudományos megközelítések kidolgozását, 
amelyek alkalmasak az egyes termékek 
jellemzőit bemutató, valamint a 
fenntartható életvitelt népszerűsítő 
fogyasztói tájékoztatásra;

Or. pt

Módosítás 29
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy a hatékony és 
fenntartható biogazdaság fejlesztése 
érdekében folytatni kell valamennyi
infrastruktúra korszerűsítését, és a 
korszerűsítésből nem szabad kizárni a 
vidéki térségeket;

Or. ro

Módosítás 30
Riikka Manner

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
nyersanyagok rendelkezésre állásának 
biztosítása érdekében nagy figyelmet kell 
fordítani a biogazdaság ellátási láncaira; 
hangsúlyozza, hogy a biogazdasági 
stratégiáknak elő kell segíteniük a 
háztartási és kommunális hulladék 
hatékonyabb felhasználását, de 
egyszersmind a mezőgazdaságból és az 
erdészetből származó melléktermékek és 
maradékanyagok hasznosítását is; követeli, 
hogy az újonnan kidolgozandó jogi 
szabályozás minden tekintetben támogassa
a biogazdaság erőforrásainak fenntartható 
használatát és a nyersanyagok 
hasznosítását, a politikának pedig minden
tekintetben hosszú távúnak és 
következetesnek kell lennie ahhoz, hogy a 
vállalkozások merjenek beruházásokat 
végrehajtani;

7. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
nyersanyagok rendelkezésre állásának 
biztosítása érdekében nagy figyelmet kell 
fordítani a biogazdaság ellátási láncaira; 
hangsúlyozza, hogy a biogazdasági 
stratégiáknak elő kell segíteniük a 
háztartási és kommunális hulladék 
hatékonyabb felhasználását, de 
egyszersmind a mezőgazdaságból és az 
erdészetből származó melléktermékek és 
maradékanyagok hasznosítását is; követeli, 
hogy az egymásnak ellent nem mondó 
szabályok és az újonnan kidolgozandó jogi 
szabályozás teremtsenek stabil 
szakpolitikai környezetet, valamint minden 
tekintetben támogassák a biogazdaság 
erőforrásainak fenntartható használatát és a 
nyersanyagok hasznosítását, a politikának 
pedig minden tekintetben hosszú távúnak 
és következetesnek kell lennie ahhoz, hogy 
a vállalkozások merjenek beruházásokat 
végrehajtani;

Or. en
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Módosítás 31
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
nyersanyagok rendelkezésre állásának 
biztosítása érdekében nagy figyelmet kell 
fordítani a biogazdaság ellátási láncaira; 
hangsúlyozza, hogy a biogazdasági 
stratégiáknak elő kell segíteniük a 
háztartási és kommunális hulladék 
hatékonyabb felhasználását, de 
egyszersmind a mezőgazdaságból és az 
erdészetből származó melléktermékek és 
maradékanyagok hasznosítását is; követeli, 
hogy az újonnan kidolgozandó jogi 
szabályozás minden tekintetben 
támogassa a biogazdaság erőforrásainak 
fenntartható használatát és a nyersanyagok 
hasznosítását, a politikának pedig minden 
tekintetben hosszú távúnak és 
következetesnek kell lennie ahhoz, hogy a
vállalkozások merjenek beruházásokat 
végrehajtani;

7. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
nyersanyagok rendelkezésre állásának 
biztosítása érdekében nagy figyelmet kell 
fordítani a biogazdaság ellátási láncaira; 
hangsúlyozza, hogy a biogazdasági 
stratégiáknak elő kell segíteniük a 
háztartási és kommunális hulladék 
hatékonyabb felhasználását, de 
egyszersmind a mezőgazdaságból és az 
erdészetből származó melléktermékek és 
maradékanyagok hasznosítását is; követeli
egy új jogi szabályozás kidolgozását, 
amely teljes mértékben támogatja a 
biogazdaság erőforrásainak fenntartható 
használatát és a nyersanyagok 
hasznosítását, a politikának pedig minden 
tekintetben hosszú távúnak és 
következetesnek kell lennie, valamint 
kedveznie kell a beruházásoknak;

Or. fr

Módosítás 32
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy konkrét célokat kell 
kitűzni annak érdekében, hogy a megújuló 
természeti erőforrások nagyobb arányt 
képviseljenek a termékek előállításában és 
a fogyasztásban; felhívja a Bizottságot, 
hogy tegyen javaslatot a biogazdasági 
termékek előállítását és fogyasztását 

8. hangsúlyozza, hogy világos célokat kell 
kitűzni annak érdekében, hogy a megújuló 
természeti erőforrások nagyobb arányt 
képviseljenek a termékek előállításában és 
a fogyasztásban; felhívja a Bizottságot, 
hogy tegyen javaslatot a biogazdasági 
termékek regionális szintű előállítását és 



AM\931297HU.doc 23/23 PE508.014v01-00

HU

elősegítő konkrét intézkedésekre. fogyasztását elősegítő konkrét 
intézkedésekre.

Or. fr


