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Pakeitimas 1
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. tvirtina, kad bioekonomika � itin 
svarbus pažangaus ir ekologiško augimo 
Europoje veiksnys ir pabrėžia, kad 
regioninės plėtros politika atlieka 
pagrindinį vaidmenį įgyvendinant strategiją
„Europa 2020“; pažymi, kad šiuo metu 
regioninės plėtros politika yra kur kas 
veiksmingesnė priemonė nei anksčiau 
remiant pažangų, tvarų ir integracinį 
augimą, nes daug dėmesio skiriama lėšų 
telkimui pagal temines sritis; atkreipia 
dėmesį į tai, kad septyni iš vienuolikos 
regioninės politikos tikslų yra tiesiogiai ar 
netiesiogiai susiję su bioekonomika;
pažymi, kad bioekonomika turi didelį 
poveikį regionams ir skatina ekonomikos 
augimą bei darbo vietų kūrimą;

1. pažymi, kad bioekonomika � itin 
svarbus pažangaus ir ekologiško augimo 
Europoje veiksnys ir primygtinai teigia, 
kad regioninės plėtros politika atlieka 
pagrindinį vaidmenį įgyvendinant strategiją
„Europa 2020“; atkreipia dėmesį į tai, kad 
septyni iš vienuolikos regioninės plėtros
politikos tikslų yra tiesiogiai ar 
netiesiogiai susiję su bioekonomika;
pažymi, kad šiuo metu regioninės plėtros 
politika yra kur kas veiksmingesnė 
priemonė nei anksčiau remiant pažangų, 
tvarų ir integracinį augimą, nes daug 
dėmesio skiriama lėšų telkimui pagal 
temines sritis; pažymi, kad bioekonomika 
turi didelį poveikį regionams ir skatina 
ekonomikos augimą bei darbo vietų 
kūrimą;

Or. fr

Pakeitimas 2
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. tvirtina, kad bioekonomika � itin 
svarbus pažangaus ir ekologiško augimo 
Europoje veiksnys ir pabrėžia, kad 
regioninės plėtros politika atlieka 
pagrindinį vaidmenį įgyvendinant strategiją
„Europa 2020“; pažymi, kad šiuo metu 
regioninės plėtros politika yra kur kas 

1. tvirtina, kad bioekonomika turi būti 
skatinama imantis suderintų, 
tarpdisciplininių ir tarpsektorinių veiksmų 
Europos Sąjungoje ir yra itin svarbus 
pažangaus ir ekologiško augimo Europoje 
veiksnys; pabrėžia, kad regioninės plėtros 
politika atlieka pagrindinį vaidmenį 
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veiksmingesnė priemonė nei anksčiau 
remiant pažangų, tvarų ir integracinį 
augimą, nes daug dėmesio skiriama lėšų 
telkimui pagal temines sritis; atkreipia 
dėmesį į tai, kad septyni iš vienuolikos 
regioninės politikos tikslų yra tiesiogiai ar 
netiesiogiai susiję su bioekonomika;
pažymi, kad bioekonomika turi didelį 
poveikį regionams ir skatina ekonomikos 
augimą bei darbo vietų kūrimą;

įgyvendinant strategiją „Europa 2020“;
pažymi, kad šiuo metu regioninės plėtros 
politika yra kur kas veiksmingesnė
priemonė nei anksčiau remiant pažangų, 
tvarų ir integracinį augimą, nes daug 
dėmesio skiriama lėšų telkimui pagal 
temines sritis; atkreipia dėmesį į tai, kad 
septyni iš vienuolikos regioninės politikos 
tikslų yra tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su 
bioekonomika; pažymi, kad bioekonomika 
turi didelį poveikį regionams ir skatina 
ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą ir 
būsimą konkurencingumą Europos 
Sąjungoje;

Or. pt

Pakeitimas 3
Younous Omarjee

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. tvirtina, kad bioekonomika � itin 
svarbus pažangaus ir ekologiško augimo 
Europoje veiksnys ir pabrėžia, kad 
regioninės plėtros politika atlieka 
pagrindinį vaidmenį įgyvendinant strategiją
„Europa 2020“; pažymi, kad šiuo metu 
regioninės plėtros politika yra kur kas 
veiksmingesnė priemonė nei anksčiau 
remiant pažangų, tvarų ir integracinį 
augimą, nes daug dėmesio skiriama lėšų 
telkimui pagal temines sritis; atkreipia 
dėmesį į tai, kad septyni iš vienuolikos 
regioninės politikos tikslų yra tiesiogiai ar 
netiesiogiai susiję su bioekonomika; 
pažymi, kad bioekonomika turi didelį 
poveikį regionams ir skatina ekonomikos 
augimą bei darbo vietų kūrimą;

1. tvirtina, kad bioekonomika � itin 
svarbus pažangaus ir ekologiško augimo 
Europoje veiksnys ir pabrėžia, kad 
regioninės plėtros politika atlieka 
pagrindinį vaidmenį įgyvendinant strategiją
„Europa 2020“; pažymi, kad šiuo metu 
regioninės plėtros politika yra kur kas 
veiksmingesnė priemonė nei anksčiau 
remiant pažangų, tvarų ir integracinį 
augimą; atkreipia dėmesį į tai, kad septyni 
iš vienuolikos regioninės politikos tikslų 
yra tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su 
bioekonomika; pažymi, kad bioekonomika 
turi didelį poveikį regionams ir turi 
skatinti ekonomikos ir socialinį augimą, 
gerovę, aplinkos apsaugą, sveikatos 
gerinimą bei darbo vietų kūrimą;

Or. fr
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Pakeitimas 4
Nikos Chrysogelos

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina sanglaudos politikos lėšas 
naudoti biologiniams produktams remti, 
kai visiškai laikomasi tvarumo atitikties 
kriterijų; mano, kad taip pat svarbu padėti 
pritaikyti įgūdžius prie naujų 
bioekonomikos darbo galimybių;

Or. en

Pakeitimas 5
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. tvirtina, kad bioekonomikos strategijoje 
ir politikoje, taip pat rengiant su 
bioekonomika susijusias taisykles ir 
teikiant paskatas turi būti nustatytos 
aiškesnės gairės ir apibrėžtas lėšų 
sutelkimo mastas; atkreipia dėmesį į tai, 
kad reikia pagerinti atskirų fondų 
(struktūrinių fondų, bendros žemės ūkio 
politikos (BŽŪP) ir strategijos „Horizontas 
2020“) lėšų koordinavimą ir atverti 
galimybes kryžminiam finansavimui; be 
to, pažymi, kad perėjimas prie 
bioekonomikos – tai ilgas procesas, kuriam 
reikės atkaklių ir ryžtingų pastangų 
teisėkūros, ilgalaikių strategijų ir 
investicijų srityje;

2. tvirtina, kad bioekonomikos strategijoje 
ir politikoje, taip pat rengiant su 
bioekonomika susijusias taisykles ir 
teikiant paskatas turi būti nustatytos 
aiškesnės gairės ir apibrėžtas lėšų 
sutelkimo mastas; atkreipia dėmesį į tai, 
kad reikia geresnio atskirų fondų 
(struktūrinių fondų, bendros žemės ūkio 
politikos (BŽŪP) ir strategijos „Horizontas 
2020“) lėšų koordinavimo ir geresnės jų 
sąveikos; be to, pažymi, kad perėjimas prie 
bioekonomikos – tai ilgas procesas, kuriam 
reikės atkaklių ir ryžtingų pastangų 
teisėkūros, ilgalaikių strategijų ir 
investicijų srityje;

Or. fr
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Pakeitimas 6
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. tvirtina, kad bioekonomikos strategijoje 
ir politikoje, taip pat rengiant su 
bioekonomika susijusias taisykles ir 
teikiant paskatas turi būti nustatytos 
aiškesnės gairės ir apibrėžtas lėšų 
sutelkimo mastas; atkreipia dėmesį į tai, 
kad reikia pagerinti atskirų fondų 
(struktūrinių fondų, bendros žemės ūkio 
politikos (BŽŪP) ir strategijos „Horizontas 
2020“) lėšų koordinavimą ir atverti 
galimybes kryžminiam finansavimui; be to, 
pažymi, kad perėjimas prie bioekonomikos 
– tai ilgas procesas, kuriam reikės atkaklių 
ir ryžtingų pastangų teisėkūros, ilgalaikių 
strategijų ir investicijų srityje;

2. tvirtina, kad bioekonomikos strategijoje 
ir politikoje, taip pat rengiant su 
bioekonomika susijusias taisykles ir 
teikiant paskatas turi būti nustatytos 
aiškesnės gairės ir apibrėžtas lėšų 
sutelkimo mastas; atkreipia dėmesį į tai, 
kad reikia gerinti įvairių finansavimo 
politikos rūšių, priemonių ir šaltinių 
(struktūrinių fondų, bendros žemės ūkio 
politikos (BŽŪP), EJRŽF ir strategijos
„Horizontas 2020“) koordinavimą, jų 
tarpusavio sąveiką bei viena kitos 
papildomumą ir atverti galimybes 
kryžminiam finansavimui; be to, pažymi, 
kad perėjimas prie bioekonomikos – tai 
ilgas procesas, kuriam reikės atkaklių ir 
ryžtingų pastangų teisėkūros, ilgalaikių 
strategijų ir investicijų srityje;

Or. pt

Pakeitimas 7
Riikka Manner

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. tvirtina, kad bioekonomikos strategijoje 
ir politikoje, taip pat rengiant su 
bioekonomika susijusias taisykles ir 
teikiant paskatas turi būti nustatytos 
aiškesnės gairės ir apibrėžtas lėšų 
sutelkimo mastas; atkreipia dėmesį į tai, 
kad reikia pagerinti atskirų fondų 

2. tvirtina, kad bioekonomikos strategijoje 
ir politikoje, taip pat rengiant su 
bioekonomika susijusias taisykles ir 
teikiant paskatas turi būti nustatytos 
aiškesnės gairės ir apibrėžtas lėšų 
sutelkimo mastas; atkreipia dėmesį į tai, 
kad reikia pagerinti atskirų fondų ir 
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(struktūrinių fondų, bendros žemės ūkio 
politikos (BŽŪP) ir strategijos „Horizontas 
2020“) lėšų koordinavimą ir atverti 
galimybes kryžminiam finansavimui; be to, 
pažymi, kad perėjimas prie bioekonomikos 
– tai ilgas procesas, kuriam reikės atkaklių 
ir ryžtingų pastangų teisėkūros, ilgalaikių 
strategijų ir investicijų srityje;

direktyvų (struktūrinių fondų, bendros 
žemės ūkio politikos (BŽŪP), strategijos
„Horizontas“, bendros žuvininkystės 
politikos (BŽP), Atsinaujinančiųjų 
energijos šaltinių (RES) direktyvos, 
Atliekų pagrindų direktyvos) lėšų 
koordinavimą ir atverti galimybes 
kryžminiam finansavimui; be to, pažymi, 
kad perėjimas prie bioekonomikos – tai 
ilgas procesas, kuriam reikės atkaklių ir 
ryžtingų pastangų teisėkūros, ilgalaikių 
strategijų ir inovacijų srityje, kad būtų 
sukurta stabili bioekonomikos investicijų 
aplinka ir vienodos veiklos sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 8
Nikos Chrysogelos

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad turėtų būti priimta 
griežta politikos sistema, kad būtų kuo 
labiau išnaudotos bioekonomikos 
galimybės ir padedama pereiti nuo 
iškastiniu kuru grindžiamos ekonomikos 
prie bioekonomikos, tokiu būdu turėtų 
būti kuo geriau pasinaudota vietos ir 
regionų ištekliais ir pajėgumais;

Or. en

Pakeitimas 9
Younous Omarjee

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primena, kad ES atokiausi regionai 
saugo išskirtinę biologinę įvairovę ir juose 
nustatomos unikalios klimato ir 
geomorfologinės sąlygos; todėl pažymi, 
kad šie regionai turi didžiulį potencialą 
mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje 
bioekonomikos sektoriuje ir kad jie gali 
atlikti pagrindinį vaidmenį ekologiško 
augimo srityje ES lygmeniu;

Or. fr

Pakeitimas 10
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad svarbu sukurti 
bioekonomikos stebėjimo centrą ir 
ekspertų komitetą; ragina reguliariai 
rengti konferencijas, kuriose dalyvautų 
pagrindiniai viešojo ir privačiojo sektorių 
veikėjai regionų, nacionaliniu ir ES 
mastu; prašo parengti veiksmų planą, 
kurį įgyvendinant būtų užtikrinama, kad 
bus veiksmingai taikomos bioekonomikos 
iniciatyvos ir bus tinkamai derinamos 
priemonės, taip pat kurį įgyvendinant 
būtų reguliariai nustatomi konkretūs 
tikslai, taip pat būtų skelbiamos darbų 
atlikimo ataskaitos, kurios būtų 
perduodamos Europos Parlamentui;

Or. fr

Pakeitimas 11
Vasilica Viorica Dăncilă
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad regioninė 
ekonomika atlieka pagrindinį vaidmenį 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo; tvirtina, kad patys regionai turi 
žinių ir praktinės patirties, kuri būtina 
veikėjams sutelkti, atsižvelgiant į šių 
regionų ypatumus; pakartoja, kad labai 
svarbu integruoti inovacijų ir tvarumo 
planus regionų, nacionaliniu ir ES 
lygmenimis; primygtinai ragina regionus 
kurti veiksmingas regionines ir 
nacionalines bioekonomikos strategijas, 
taip pat mokslinių tyrimų ir inovacijų 
strategijas pažangiajai specializacijai 
skatinti; remia Komisijos pasiūlymą 
sukurti viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės (VPSP) sistemas 
bioekonomikos sektoriuje;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad regioninė 
ekonomika atlieka pagrindinį vaidmenį 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo; tvirtina, kad patys regionai turi 
žinių ir praktinės patirties, kuri būtina 
veikėjams sutelkti, atsižvelgiant į šių 
regionų ypatumus; pakartoja, kad labai 
svarbu integruoti inovacijų ir tvarumo 
planus regionų, nacionaliniu ir ES 
lygmenimis; primygtinai ragina regionus 
kurti veiksmingas regionines ir 
nacionalines bioekonomikos strategijas 
atsižvelgiant į kiekvieno regiono 
ypatumus, taip pat mokslinių tyrimų ir 
inovacijų strategijas pažangiajai 
specializacijai skatinti; remia Komisijos 
pasiūlymą sukurti viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystės (VPSP) sistemas 
bioekonomikos sektoriuje;

Or. ro

Pakeitimas 12
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad regioninė 
ekonomika atlieka pagrindinį vaidmenį 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo; tvirtina, kad patys regionai turi 
žinių ir praktinės patirties, kuri būtina 
veikėjams sutelkti, atsižvelgiant į šių 
regionų ypatumus; pakartoja, kad labai 
svarbu integruoti inovacijų ir tvarumo
planus regionų, nacionaliniu ir ES 

3. atkreipia dėmesį į tai, kad regioninė 
ekonomika atlieka pagrindinį vaidmenį 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo; tvirtina, kad patys regionai turi 
žinių ir praktinės patirties, kuri būtina 
veikėjams sutelkti, atsižvelgiant į šių 
regionų ypatumus; todėl ragina regionų 
valdžios institucijas aktyviai prisidėti 
kuriant veiksmingas regionines ir 
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lygmenimis; primygtinai ragina regionus 
kurti veiksmingas regionines ir 
nacionalines bioekonomikos strategijas, 
taip pat mokslinių tyrimų ir inovacijų 
strategijas pažangiajai specializacijai 
skatinti; remia Komisijos pasiūlymą 
sukurti viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės (VPSP) sistemas 
bioekonomikos sektoriuje;

nacionalines bioekonomikos strategijas ir 
padėti veikėjams imantis veiksmų; 
pabrėžia, kad labai svarbu geriau 
koordinuoti inovacijų ir tvarumo
programas regionų, nacionaliniu ir ES 
lygmenimis;

Or. fr

Pakeitimas 13
Iosif Matula

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad regioninė 
ekonomika atlieka pagrindinį vaidmenį 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo; tvirtina, kad patys regionai turi 
žinių ir praktinės patirties, kuri būtina 
veikėjams sutelkti, atsižvelgiant į šių 
regionų ypatumus; pakartoja, kad labai 
svarbu integruoti inovacijų ir tvarumo 
planus regionų, nacionaliniu ir ES 
lygmenimis; primygtinai ragina regionus 
kurti veiksmingas regionines ir 
nacionalines bioekonomikos strategijas, 
taip pat mokslinių tyrimų ir inovacijų 
strategijas pažangiajai specializacijai 
skatinti; remia Komisijos pasiūlymą 
sukurti viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės (VPSP) sistemas 
bioekonomikos sektoriuje;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad regioninė 
ekonomika atlieka pagrindinį vaidmenį 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo; tvirtina, kad patys regionai turi 
žinių ir praktinės patirties, kuri būtina 
veikėjams sutelkti, atsižvelgiant į šių 
regionų ypatumus; pakartoja, kad labai 
svarbu integruoti inovacijų ir tvarumo 
planus regionų, nacionaliniu ir ES 
lygmenimis; primygtinai ragina regionus 
kurti veiksmingas regionines ir 
nacionalines bioekonomikos strategijas, 
taip pat mokslinių tyrimų ir inovacijų 
strategijas pažangiajai specializacijai 
skatinti; remia Komisijos pasiūlymą 
sukurti viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės (VPSP) sistemas 
bioekonomikos sektoriuje; siūlo naudoti 
mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijas 
pažangiajai specializacijai siekiant, kad 
Sąjungos struktūriniai fondai būtų 
naudojami veiksmingiau ir kad būtų 
sustiprintas viešasis ir privatusis 
investavimas;
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Or. ro

Pakeitimas 14
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad regioninė 
ekonomika atlieka pagrindinį vaidmenį 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo; tvirtina, kad patys regionai turi 
žinių ir praktinės patirties, kuri būtina 
veikėjams sutelkti, atsižvelgiant į šių 
regionų ypatumus; pakartoja, kad labai 
svarbu integruoti inovacijų ir tvarumo 
planus regionų, nacionaliniu ir ES 
lygmenimis; primygtinai ragina regionus 
kurti veiksmingas regionines ir 
nacionalines bioekonomikos strategijas, 
taip pat mokslinių tyrimų ir inovacijų 
strategijas pažangiajai specializacijai 
skatinti; remia Komisijos pasiūlymą 
sukurti viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės (VPSP) sistemas 
bioekonomikos sektoriuje;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad regioninė 
ekonomika atlieka pagrindinį vaidmenį 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo; tvirtina, kad patys regionai turi 
žinių ir praktinės patirties, kuri būtina 
veikėjams sutelkti, atsižvelgiant į šių 
regionų ypatumus, ir kad regionai turi 
pereiti prie biologinės visuomenės ir 
ekonomikos be naftos, o šių pokyčių 
veiksniai turėtų būti moksliniai tyrimai ir 
inovacijos; pakartoja, kad labai svarbu 
integruoti inovacijų ir tvarumo planus 
regionų, nacionaliniu ir ES lygmenimis;
primygtinai ragina regionus kurti 
veiksmingas regionines ir nacionalines 
bioekonomikos strategijas, taip pat 
mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijas ir 
kryptis, nukreiptas į pažangiąją 
specializaciją siekiant veiksmingai 
naudoti regiono gamtos išteklius; remia 
Komisijos pasiūlymą sukurti viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės (VPSP) 
sistemas bioekonomikos sektoriuje;

Or. pt

Pakeitimas 15
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad regioninė
ekonomika atlieka pagrindinį vaidmenį 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo; tvirtina, kad patys regionai turi 
žinių ir praktinės patirties, kuri būtina 
veikėjams sutelkti, atsižvelgiant į šių 
regionų ypatumus; pakartoja, kad labai 
svarbu integruoti inovacijų ir tvarumo 
planus regionų, nacionaliniu ir ES 
lygmenimis; primygtinai ragina regionus 
kurti veiksmingas regionines ir 
nacionalines bioekonomikos strategijas, 
taip pat mokslinių tyrimų ir inovacijų 
strategijas pažangiajai specializacijai 
skatinti; remia Komisijos pasiūlymą 
sukurti viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės (VPSP) sistemas 
bioekonomikos sektoriuje;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad regioninė 
ekonomika atlieka pagrindinį vaidmenį 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo; tvirtina, kad patys regionai turi 
žinių ir praktinės patirties, kuri būtina 
veikėjams sutelkti, atsižvelgiant į šių 
regionų ypatumus; pakartoja, kad labai 
svarbu integruoti inovacijų ir tvarumo 
planus regionų, nacionaliniu ir ES 
lygmenimis; primygtinai ragina regionus 
kurti veiksmingas regionines ir 
nacionalines bioekonomikos strategijas, 
taip pat mokslinių tyrimų ir inovacijų 
strategijas pažangiajai specializacijai 
skatinti; mano, kad spartus augimas šioje 
srityje yra įmanomas tik dėl didelių 
viešojo ir privačiojo sektorių investicijų, 
todėl remia Komisijos pasiūlymą sukurti 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės 
(VPSP) sistemas bioekonomikos 
sektoriuje;

Or. ro

Pakeitimas 16
Riikka Manner

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad regioninė 
ekonomika atlieka pagrindinį vaidmenį 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo; tvirtina, kad patys regionai turi 
žinių ir praktinės patirties, kuri būtina 
veikėjams sutelkti, atsižvelgiant į šių 
regionų ypatumus; pakartoja, kad labai 
svarbu integruoti inovacijų ir tvarumo 
planus regionų, nacionaliniu ir ES 
lygmenimis; primygtinai ragina regionus 

3. atkreipia dėmesį į tai, kad regioninė ir 
vietos ekonomika atlieka pagrindinį 
vaidmenį siekiant pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo; tvirtina, kad patys 
regionai turi žinių ir praktinės patirties, 
kuri būtina veikėjams sutelkti, atsižvelgiant 
į šių regionų ypatumus; pakartoja, kad 
labai svarbu integruoti inovacijų ir tvarumo 
planus regionų, nacionaliniu ir ES 
lygmenimis; primygtinai ragina regionus 
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kurti veiksmingas regionines ir 
nacionalines bioekonomikos strategijas, 
taip pat mokslinių tyrimų ir inovacijų 
strategijas pažangiajai specializacijai 
skatinti; remia Komisijos pasiūlymą 
sukurti viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės (VPSP) sistemas 
bioekonomikos sektoriuje;

kurti veiksmingas regionines ir 
nacionalines bioekonomikos strategijas, 
taip pat mokslinių tyrimų ir inovacijų 
strategijas pažangiajai specializacijai 
skatinti; ragina Komisiją remti Europos 
regionines biologines grupes ir 
tarpregioninį bendradarbiavimą; remia 
Komisijos pasiūlymą sukurti viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės (VPSP) 
sistemas bioekonomikos sektoriuje;

Or. en

Pakeitimas 17
Jens Nilsson, Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad reikėtų leisti socialinei ir 
solidarumo ekonomikai, kuria sukuriama 
aktyvi žmonių įtrauktis, bendra nuosavybė 
ir solidarumas, atlikti svarbų vaidmenį 
formuojant ir įgyvendinant 
bioekonomikos strategijas regionų 
lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 18
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu 
stiprinti vietos ir regionines iniciatyvas 
įgyvendinant bioekonomikos strategijas 
kiekvienu bendradarbiavimo lygmeniu; 

4. atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu remti 
ir stiprinti vietos ir regionines iniciatyvas 
įgyvendinant bioekonomikos strategijas 
kiekvienu bendradarbiavimo lygmeniu; 
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pažymi, kad principas „iš apačios į viršų“
ir verslo modeliai labai svarbūs siekiant 
išnaudoti visų regionų galimybes; pabrėžia 
itin svarbų mažųjų ir vidutinių įmonių
(MVĮ) vaidmenį bioekonomikoje ir teigia, 
kad labai svarbu suteikti MVĮ finansavimo 
galimybių;

pažymi, kad principas „iš apačios į viršų“ 
labai svarbus siekiant išnaudoti visų 
regionų galimybes; pabrėžia itin svarbų 
mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) 
vaidmenį bioekonomikoje ir teigia, kad 
labai svarbu suteikti MVĮ finansavimo 
galimybių, kurios būtų pritaikytos prie 
vietos lygmens; dar kartą pabrėžia, kad 
reikia skatinti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų strategijas pažangiajai 
specializacijai ir akcentuoti finansavimo 
priemones, ypač galimybes jungtis į 
tinklus ar keistis jų pateikiama 
informacija;

Or. fr

Pakeitimas 19
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. tvirtina, kad bioekonomika labai padės 
pagerinti išteklių naudojimo efektyvumą ir 
sumažinti priklausomybę nuo 
importuojamų žaliavų, energijos ir 
neatsinaujinančiųjų gamtos išteklių; 
atkreipia dėmesį į miškų sektoriaus ir kitų 
biotechnologijos pramonės šakų svarbą ir 
teigia, kad anglies dioksido neišskiriančiais 
atsinaujinančiaisiais gamtos ištekliais ir 
žaliavomis, pvz., mediena ir medienos 
pluoštu, galima pakeisti 
neatsinaujinančiąsias iškastines žaliavas; 
pažymi, kad bioekonomikos pramonėje 
pagaminama daug aukštos pridėtinės vertės 
produktų, pvz., cheminių medžiagų, vaistų, 
plastiko ir kitų naujų, inovatyvių 
medžiagų;

5. tvirtina, kad bioekonomika labai padės 
pagerinti išteklių naudojimo efektyvumą ir 
sumažinti priklausomybę nuo 
importuojamų žaliavų, energijos ir 
neatsinaujinančiųjų gamtos išteklių; 
atkreipia dėmesį į miškų sektoriaus ir kitų 
biotechnologijos pramonės šakų svarbą ir 
teigia, kad anglies dioksido neišskiriančiais 
atsinaujinančiaisiais gamtos ištekliais ir 
žaliavomis galima pakeisti 
neatsinaujinančiąsias iškastines žaliavas, 
jeigu jų naudojimas yra griežtai 
reglamentuojamas ir jam taikoma kovos 
su miškų naikinimu politika; pažymi, kad 
bioekonomikos pramonėje pagaminama 
daug aukštos pridėtinės vertės produktų, 
pvz., cheminių medžiagų, vaistų, plastiko ir 
kitų naujų, inovatyvių medžiagų;

Or. fr
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Pakeitimas 20
Nikos Chrysogelos

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. tvirtina, kad bioekonomika labai padės 
pagerinti išteklių naudojimo efektyvumą ir 
sumažinti priklausomybę nuo 
importuojamų žaliavų, energijos ir 
neatsinaujinančiųjų gamtos išteklių; 
atkreipia dėmesį į miškų sektoriaus ir kitų 
biotechnologijos pramonės šakų svarbą ir 
teigia, kad anglies dioksido neišskiriančiais 
atsinaujinančiaisiais gamtos ištekliais ir 
žaliavomis, pvz., mediena ir medienos 
pluoštu, galima pakeisti 
neatsinaujinančiąsias iškastines žaliavas; 
pažymi, kad bioekonomikos pramonėje 
pagaminama daug aukštos pridėtinės vertės 
produktų, pvz., cheminių medžiagų, vaistų, 
plastiko ir kitų naujų, inovatyvių 
medžiagų;

5. tvirtina, kad bioekonomika turėtų būti 
pagrįsta išteklių naudojimo efektyvumo 
gerinimu ir priklausomybės nuo 
importuojamų žaliavų, energijos ir
neatsinaujinančiųjų gamtos išteklių
mažinimu; atkreipia dėmesį į miškų 
sektoriaus ir kitų biotechnologijos 
pramonės šakų svarbą ir teigia, kad anglies 
dioksido neišskiriančiais 
atsinaujinančiaisiais gamtos ištekliais ir 
žaliavomis, pvz., mediena ir medienos 
pluoštu, galima pakeisti 
neatsinaujinančiąsias iškastines žaliavas; 
pažymi, kad bioekonomikos pramonėje 
pagaminama daug aukštos pridėtinės vertės 
produktų, pvz., cheminių medžiagų, vaistų, 
plastiko ir kitų naujų, inovatyvių 
medžiagų;

Or. en

Pakeitimas 21
Younous Omarjee

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. tvirtina, kad bioekonomika labai padės 
pagerinti išteklių naudojimo efektyvumą ir 
sumažinti priklausomybę nuo 
importuojamų žaliavų, energijos ir 
neatsinaujinančiųjų gamtos išteklių; 
atkreipia dėmesį į miškų sektoriaus ir kitų 
biotechnologijos pramonės šakų svarbą ir 

5. tvirtina, kad bioekonomika labai padės 
pagerinti išteklių naudojimo efektyvumą ir 
sumažinti priklausomybę nuo 
importuojamų žaliavų, energijos ir 
neatsinaujinančiųjų gamtos išteklių; 
atkreipia dėmesį į miškų sektoriaus ir kitų 
biotechnologijos pramonės šakų svarbą ir 
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teigia, kad anglies dioksido neišskiriančiais 
atsinaujinančiaisiais gamtos ištekliais ir 
žaliavomis, pvz., mediena ir medienos 
pluoštu, galima pakeisti 
neatsinaujinančiąsias iškastines žaliavas; 
pažymi, kad bioekonomikos pramonėje 
pagaminama daug aukštos pridėtinės vertės 
produktų, pvz., cheminių medžiagų, vaistų, 
plastiko ir kitų naujų, inovatyvių 
medžiagų;

teigia, kad anglies dioksido neišskiriančiais 
atsinaujinančiaisiais gamtos ištekliais ir 
žaliavomis, pvz., mediena ir medienos 
pluoštu, reikia pakeisti 
neatsinaujinančiąsias iškastines žaliavas; 
pažymi, kad bioekonomikos pramonėje 
pagaminama daug aukštos pridėtinės vertės 
produktų, pvz., cheminių medžiagų, vaistų, 
plastiko ir kitų naujų, inovatyvių 
medžiagų; pažymi dar mažai išplėtotų 
biotechnologijų, paremtų dar mažai 
naudojamais jūrų ištekliais, potencialą;

Or. fr

Pakeitimas 22
Maria do Céu Patrão Neves

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. tvirtina, kad bioekonomika labai padės 
pagerinti išteklių naudojimo efektyvumą ir 
sumažinti priklausomybę nuo 
importuojamų žaliavų, energijos ir 
neatsinaujinančiųjų gamtos išteklių;
atkreipia dėmesį į miškų sektoriaus ir kitų 
biotechnologijos pramonės šakų svarbą ir 
teigia, kad anglies dioksido neišskiriančiais 
atsinaujinančiaisiais gamtos ištekliais ir 
žaliavomis, pvz., mediena ir medienos 
pluoštu, galima pakeisti 
neatsinaujinančiąsias iškastines žaliavas;
pažymi, kad bioekonomikos pramonėje 
pagaminama daug aukštos pridėtinės vertės 
produktų, pvz., cheminių medžiagų, vaistų, 
plastiko ir kitų naujų, inovatyvių 
medžiagų;

5. tvirtina, kad bioekonomika labai padės 
pagerinti išteklių naudojimo efektyvumą ir 
sumažinti priklausomybę nuo 
importuojamų žaliavų, energijos ir 
neatsinaujinančiųjų gamtos išteklių;
atkreipia dėmesį į miškų sektoriaus ir kitų 
biotechnologijos pramonės šakų svarbą ir 
teigia, kad anglies dioksido neišskiriančiais 
atsinaujinančiaisiais gamtos ištekliais ir 
žaliavomis, pvz., mediena ir medienos 
pluoštu, galima pakeisti 
neatsinaujinančiąsias iškastines žaliavas;
pažymi, kad bioekonomikos pramonėje 
pagaminama daug aukštos pridėtinės vertės 
produktų, pvz., cheminių medžiagų, vaistų, 
plastiko ir kitų naujų, inovatyvių medžiagų, 
ir sukuriama darbo vietų;

Or. pt
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Pakeitimas 23
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad, kadangi ES, nacionalinės 
ir regionų politikos kryptys 
bioekonomikos srityje yra labai įvairios ir 
suskaidytos, reikėtų įgyvendinti bendrą 
strategiją siekiant keistis gerąja patirtimi 
ir skatinti mokslinę pažangą bei stiprinti 
susijusių subjektų sąveiką;

Or. ro

Pakeitimas 24
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad bioekonomikai reikia 
patikimos praktinės patirties ir 
kvalifikuotos darbo jėgos; tvirtina, kad turi 
būti numatyta nuostata dėl profesinio 
mokymo ir aukštojo mokslo regionuose, 
atsižvelgiant į jų ypatumus; pažymi, kad 
plataus masto švietimo ir mokymo 
sistemos regionuose taip pat skatina verslo 
plėtrą; teigia, kad aukšto lygio praktinė 
patirtis bioekonomikos sektoriuje yra 
Europos turtas konkuruojant pasauliniu 
mastu;

6. pabrėžia, kad bioekonomikai reikia 
patikimos praktinės patirties ir 
kvalifikuotos darbo jėgos; tvirtina, kad turi 
būti numatyta nuostata dėl profesinio 
mokymo ir aukštojo mokslo regionuose, 
atsižvelgiant į jų ypatumus; pažymi, kad 
plataus masto švietimo ir mokymo 
sistemos regionuose taip pat skatina verslo 
plėtrą; teigia, kad aukšto lygio praktinė 
patirtis bioekonomikos sektoriuje yra 
Europos turtas konkuruojant pasauliniu 
mastu, todėl Europa gali tapti svarbiausia 
veikėja bioekonomikos srityje;

Or. ro
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Pakeitimas 25
Riikka Manner

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad bioekonomikai reikia 
patikimos praktinės patirties ir 
kvalifikuotos darbo jėgos; tvirtina, kad turi 
būti numatyta nuostata dėl profesinio 
mokymo ir aukštojo mokslo regionuose, 
atsižvelgiant į jų ypatumus; pažymi, kad 
plataus masto švietimo ir mokymo 
sistemos regionuose taip pat skatina verslo 
plėtrą; teigia, kad aukšto lygio praktinė 
patirtis bioekonomikos sektoriuje yra 
Europos turtas konkuruojant pasauliniu 
mastu;

6. pabrėžia, kad bioekonomikai reikia 
patikimos praktinės patirties ir 
kvalifikuotos darbo jėgos; tvirtina, kad turi 
būti numatyta nuostata dėl profesinio 
mokymo ir aukštojo mokslo regionuose, 
atsižvelgiant į jų ypatumus; pažymi, kad 
plataus masto švietimo ir mokymo 
sistemos regionuose taip pat skatina verslo 
plėtrą; teigia, kad aukšto lygio praktinė 
patirtis bioekonomikos sektoriuje yra 
Europos turtas konkuruojant pasauliniu 
mastu; teigia, kad svarbu, kad vartotojai
turėtų daugiau žinių apie bioekonomiką, 
todėl reikėtų juos labiau informuoti apie 
bioekonomiką ir apie geresnius vartojimo 
pasirinkimus;

Or. fi

Pakeitimas 26
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad bioekonomikai reikia 
patikimos praktinės patirties ir 
kvalifikuotos darbo jėgos; tvirtina, kad turi 
būti numatyta nuostata dėl profesinio 
mokymo ir aukštojo mokslo regionuose, 
atsižvelgiant į jų ypatumus; pažymi, kad 
plataus masto švietimo ir mokymo 
sistemos regionuose taip pat skatina verslo 
plėtrą; teigia, kad aukšto lygio praktinė 
patirtis bioekonomikos sektoriuje yra 

6. pabrėžia, kad bioekonomikai reikia 
patikimos praktinės patirties ir 
kvalifikuotos darbo jėgos; tvirtina, kad turi 
būti numatyta nuostata dėl profesinio 
mokymo ir aukštojo mokslo regionuose, 
atsižvelgiant į jų ypatumus; pažymi, kad 
plataus masto švietimo ir mokymo 
sistemos regionuose taip pat skatina tvarią 
verslo plėtrą; teigia, kad aukšto lygio 
praktinė patirtis bioekonomikos sektoriuje 
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Europos turtas konkuruojant pasauliniu 
mastu;

yra Europos turtas konkuruojant pasauliniu 
mastu;

Or. fr

Pakeitimas 27
Iosif Matula

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad bioekonomikai reikia 
patikimos praktinės patirties ir 
kvalifikuotos darbo jėgos; tvirtina, kad turi 
būti numatyta nuostata dėl profesinio 
mokymo ir aukštojo mokslo regionuose, 
atsižvelgiant į jų ypatumus; pažymi, kad 
plataus masto švietimo ir mokymo 
sistemos regionuose taip pat skatina verslo 
plėtrą; teigia, kad aukšto lygio praktinė 
patirtis bioekonomikos sektoriuje yra 
Europos turtas konkuruojant pasauliniu 
mastu;

6. pabrėžia, kad bioekonomikai reikia 
patikimos praktinės patirties ir 
kvalifikuotos darbo jėgos; tvirtina, kad turi 
būti numatyta nuostata dėl profesinio 
mokymo ir aukštojo mokslo regionuose, 
atsižvelgiant į jų ypatumus; pažymi, kad 
plataus masto švietimo ir mokymo 
sistemos regionuose taip pat skatina verslo 
plėtrą; teigia, kad aukšto lygio praktinė 
patirtis bioekonomikos sektoriuje yra 
Europos turtas konkuruojant pasauliniu 
mastu; ragina palengvinti mokslininkų 
tarpvalstybinio judumo sąlygas, kad jie 
galėtų keistis gerąja patirtimi ir perduoti 
savo žinias;

Or. ro

Pakeitimas 28
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. priduria, kad taip pat reikėtų 
vartotojus skatinti atsižvelgti į 
bioekonomiką, būtent juos informuoti 
apie maisto saugą, apie išteklių saugojimą 
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ir apie kitus su aplinkosauga susijusius 
uždavinius, pavyzdžiui, klimato kaitą ir 
priklausomybę nuo neatsinaujinančiųjų 
išteklių; todėl ragina atlikti tyrimus apie 
vartojimo modelius Europos Sąjungoje ir 
įgyvendinti strategijas, paremtas 
moksliniais duomenimis, siekiant suteikti 
vartotojams informaciją apie produktų 
savybes ir skatinti tausų gyvenimo būdą;

Or. pt

Pakeitimas 29
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. mano, kad siekiant įgyvendinti 
veiksmingą ir tvarią bioekonomiką, reikia 
ir toliau modernizuoti visų rūšių 
infrastruktūrą ir nereikia pamiršti kaimo 
vietovių;

Or. ro

Pakeitimas 30
Riikka Manner

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad svarbu investuoti į 
bioekonomikos tiekimo grandines siekiant 
užtikrinti žaliavų prieinamumą; tvirtina, 
kad bioekonomikos strategijomis turėtų 
būti skatinama ne tik efektyviau naudoti 
buitines ir komunalines atliekas, bet ir 
perdirbti šalutinius žemės ūkio ir miškų 

7. mano, kad svarbu investuoti į 
bioekonomikos tiekimo grandines siekiant 
užtikrinti žaliavų prieinamumą; tvirtina, 
kad bioekonomikos strategijomis turėtų 
būti skatinama ne tik efektyviau naudoti 
buitines ir komunalines atliekas, bet ir 
perdirbti šalutinius žemės ūkio ir miškų 
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pramonės produktus ir likučius; ragina 
būsimuose teisės aktuose numatyti teikti 
visų rūšių paramą tvariam bioekonomikos 
išteklių ir žaliavų naudojimui ir visais 
atžvilgiais grįsti politiką lanksčiu ilgalaikiu 
požiūriu, taip užtikrinant, kad įmonės būtų 
skatinamos investuoti;

pramonės produktus ir likučius; ragina 
neprieštaringuose reglamentuose ir 
būsimuose teisės aktuose sukurti stabilią 
politinę aplinką ir numatyti teikti visų 
rūšių paramą tvariam bioekonomikos 
išteklių ir žaliavų naudojimui ir visais 
atžvilgiais grįsti politiką lanksčiu ilgalaikiu 
požiūriu, taip užtikrinant, kad įmonės būtų 
skatinamos investuoti;

Or. en

Pakeitimas 31
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad svarbu investuoti į 
bioekonomikos tiekimo grandines siekiant 
užtikrinti žaliavų prieinamumą; tvirtina, 
kad bioekonomikos strategijomis turėtų 
būti skatinama ne tik efektyviau naudoti 
buitines ir komunalines atliekas, bet ir 
perdirbti šalutinius žemės ūkio ir miškų 
pramonės produktus ir likučius; ragina 
būsimuose teisės aktuose numatyti teikti 
visų rūšių paramą tvariam bioekonomikos 
išteklių ir žaliavų naudojimui ir visais 
atžvilgiais grįsti politiką lanksčiu ilgalaikiu 
požiūriu, taip užtikrinant, kad įmonės 
būtų skatinamos investuoti;

7. mano, kad svarbu investuoti į 
bioekonomikos tiekimo grandines siekiant 
užtikrinti žaliavų prieinamumą; tvirtina, 
kad bioekonomikos strategijomis turėtų 
būti skatinama ne tik efektyviau naudoti 
buitines ir komunalines atliekas, bet ir 
perdirbti šalutinius žemės ūkio ir miškų 
pramonės produktus ir likučius; ragina 
rengiant būsimus teisės aktus juose
numatyti teikti visą paramą tvariam 
bioekonomikos išteklių ir žaliavų 
naudojimui ir visais atžvilgiais grįsti 
politiką lanksčiu, ilgalaikiu ir investicijoms 
palankiu požiūriu;

Or. fr

Pakeitimas 32
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
8 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

8. atkreipia dėmesį į konkrečius tikslus 
didinti atsinaujinančiųjų gamtos išteklių, 
naudojamų prekių gamybai ir vartojimui, 
dalį; ragina Komisiją pasiūlyti išsamias 
praktines regioninio masto priemones 
siekiant skatinti bioekonomikos produktų 
gamybą ir vartojimą.

8. atkreipia dėmesį į aiškius tikslus didinti 
atsinaujinančiųjų gamtos išteklių, 
naudojamų prekių gamybai ir vartojimui, 
dalį; ragina Komisiją pasiūlyti išsamias 
praktines priemones siekiant skatinti 
bioekonomikos produktų gamybą ir 
vartojimą regioniniu mastu.

Or. fr


