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Grozījums Nr. 1
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka bioekonomika ir viens no 
galvenajiem elementiem, kas nepieciešams 
viedai un videi saudzīgai izaugsmei Eiropā, 
un uzsver, ka reģionālās attīstības politikai
ir būtiska loma stratēģijas „Eiropa 2020” 
īstenošanā; norāda, ka tagad reģionālās 
attīstības politika ir kļuvusi par daudz 
iedarbīgāku līdzekli viedas, igtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes veicināšanā nekā 
jebkad, ņemot vērā tās spēcīgo tematisko 
koncentrāciju; atzīmē, ka septiņi no 
vienpadsmit reģionālās politikas mērķiem 
ir tieši vai netieši saistīti ar bioekonomiku; 
norāda, ka bioekonomikai ir ievērojama 
ietekme uz reģioniem un tā veicina 
ekonomisko izaugsmi un rada jaunas darba 
vietas;

1. uzsver, ka bioekonomika ir viens no 
galvenajiem elementiem, kas nepieciešams 
viedai un videi saudzīgai izaugsmei Eiropā,
un vērš uzmanību uz to, ka reģionālās 
attīstības politika ir būtiska stratēģijas 
„Eiropa 2020” īstenošanai; norāda, ka 
septiņi no vienpadsmit tematiskajiem
reģionālās attīstības politikas mērķiem ir 
tieši vai netieši saistīti ar bioekonomiku; 
atgādina, ka, ņemot vērā spēcīgo 
tematisko koncentrāciju, reģionālās 
attīstības politika veicina vēl viedāku, 
noturīgāku un iekļaujošāku izaugsmi 
nekā līdz šim; norāda, ka bioekonomika
lielā mērā ietekmē reģionus un tā veicina 
ekonomisko izaugsmi un rada jaunas 
darbvietas;

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka bioekonomika ir viens no 
galvenajiem elementiem, kas nepieciešams 
viedai un videi saudzīgai izaugsmei Eiropā, 
un uzsver, ka reģionālās attīstības politikai
ir būtiska loma stratēģijas „Eiropa 2020” 
īstenošanā; norāda, ka tagad reģionālās 
attīstības politika ir kļuvusi par daudz 
iedarbīgāku līdzekli viedas, igtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes veicināšanā nekā 

1. vērš uzmanību uz to, ka bioekonomika
Eiropas Savienībā ir jāievieš konsekventi, 
izmantojot disciplīnu un nozaru ziņā 
visaptverošu pieeju, un ka tā ir viens no 
galvenajiem elementiem, kas nepieciešams 
viedai un videi saudzīgai izaugsmei Eiropā, 
un uzsver, ka reģionālās attīstības politika
ir būtiska stratēģijas „Eiropa 2020” 
īstenošanai; atgādina, ka, ņemot vērā 
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jebkad, ņemot vērā tās spēcīgo tematisko 
koncentrāciju; atzīmē, ka septiņi no 
vienpadsmit reģionālās politikas mērķiem 
ir tieši vai netieši saistīti ar bioekonomiku;
norāda, ka bioekonomikai ir ievērojama 
ietekme uz reģioniem un tā veicina 
ekonomisko izaugsmi un rada jaunas 
darba vietas;

spēcīgo tematisko koncentrāciju, 
reģionālās attīstības politika veicina vēl 
viedāku, noturīgāku un iekļaujošāku 
izaugsmi nekā līdz šim; norāda, ka septiņi 
no vienpadsmit reģionālās attīstības 
politikas mērķiem ir tieši vai netieši saistīti 
ar bioekonomiku; norāda, ka bioekonomika
lielā mērā ietekmē reģionus un tā veicina 
ekonomisko izaugsmi, darbvietu radīšanu
un Eiropas Savienības turpmāko 
konkurētspēju;

Or. pt

Grozījums Nr. 3
Younous Omarjee

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka bioekonomika ir viens no 
galvenajiem elementiem, kas nepieciešams 
viedai un videi saudzīgai izaugsmei Eiropā, 
un uzsver, ka reģionālās attīstības politikai
ir būtiska loma stratēģijas „Eiropa 2020” 
īstenošanā; norāda, ka tagad reģionālās 
attīstības politika ir kļuvusi par daudz 
iedarbīgāku līdzekli viedas, igtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes veicināšanā nekā 
jebkad, ņemot vērā tās spēcīgo tematisko 
koncentrāciju; atzīmē, ka septiņi no 
vienpadsmit reģionālās politikas mērķiem 
ir tieši vai netieši saistīti ar bioekonomiku; 
norāda, ka bioekonomikai ir ievērojama 
ietekme uz reģioniem un tā veicina 
ekonomisko izaugsmi un rada jaunas 
darba vietas;

1. vērš uzmanību uz to, ka bioekonomika ir 
viens no galvenajiem elementiem, kas 
nepieciešams viedai un videi saudzīgai 
izaugsmei Eiropā, un uzsver, ka reģionālās 
attīstības politika ir būtiska stratēģijas 
„Eiropa 2020” īstenošanai; atgādina, ka 
reģionālās attīstības politika veicina vēl 
viedāku, noturīgāku un iekļaujošāku 
izaugsmi nekā līdz šim; norāda, ka septiņi 
no vienpadsmit reģionālās attīstības 
politikas mērķiem ir tieši vai netieši saistīti 
ar bioekonomiku; norāda, ka bioekonomika
lielā mērā ietekmē reģionus un ka tai ir 
jāveicina ekonomiskā un sociālā 
izaugsme, labklājība, vides aizsardzība, 
cilvēka veselības uzlabošanās, kā arī 
darbvietu radīšana;

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Nikos Chrysogelos
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Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzinīgi vērtē to, ka Kohēzijas fonda 
līdzekļi tiek izmantoti bioražošanas 
atbalstam, jo tā pilnībā atbilst ilgtspējas 
kritērijiem; uzskata, ka ir svarīgi veicināt 
arī prasmju pielāgošanu, ņemot vērā 
jaunas nodarbinātības iespējas, ko 
nodrošina bioekonomika; 

Or. en

Grozījums Nr. 5
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka bioekonomikas stratēģijā un 
politikā, kā arī tās reglamentējošajos aktos
un veicināšanas pasākumos 
pamatnostādnēm un koncentrācijas 
pakāpei ir jābūt skaidrākai; norāda, ka ir 
jāuzlabo koordinācija starp atsevišķiem 
fondiem (struktūrfondi, KLP un 
programma „Apvārsnis 2020”) un jārada 
iespējas finansējuma pārdalei; norāda arī, 
ka pāreja uz bioekonomiku ir ilgstošs 
process, kura īstenošanā ir nepieciešama 
likumdošanas neatlaidība un stratēģijas, kā 
arī ilgtermiņa ieguldījumi;

2. uzsver, ka bioekonomikas stratēģija un 
politika, kā arī to reglamentējošie akti un 
veicināšanas pasākumi ir īstenojami 
mērķtiecīgāk un vadoties pēc skaidrākām 
pamatnostādnēm; norāda, ka ir vajadzīga 
labāka koordinācija un vairāk sinerģijas 
starp dažādiem finansēšanas instrumentiem
(struktūrfondi, kopējā lauksaimniecības 
politika, pamatprogramma 
„Apvārsnis 2020”); turklāt norāda, ka 
pāreja uz bioekonomiku ir ilgstošs process, 
kura īstenošanai ir nepieciešama pastāvība
likumdošanas jomā, kā arī ilgtermiņa 
stratēģijas un ieguldījumi;

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Nuno Teixeira
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka bioekonomikas stratēģijā un 
politikā, kā arī tās reglamentējošajos aktos
un veicināšanas pasākumos 
pamatnostādnēm un koncentrācijas 
pakāpei ir jābūt skaidrākai; norāda, ka ir 
jāuzlabo koordinācija starp atsevišķiem
fondiem (struktūrfondi, KLP un 
programma „Apvārsnis 2020”) un jārada 
iespējas finansējuma pārdalei; norāda arī, 
ka pāreja uz bioekonomiku ir ilgstošs 
process, kura īstenošanā ir nepieciešama 
likumdošanas neatlaidība un stratēģijas, kā 
arī ilgtermiņa ieguldījumi;

2. uzsver, ka bioekonomikas stratēģija un 
politika, kā arī to reglamentējošie akti un 
veicināšanas pasākumi ir īstenojami 
mērķtiecīgāk un vadoties pēc skaidrākām 
pamatnostādnēm; norāda, ka ir jāuzlabo 
koordinācija un jāveido sinerģija starp 
daudzajām politikas nostādnēm, 
finansēšanas instrumentiem un 
finansējuma avotiem (struktūrfondi, 
kopējā lauksaimniecības politika, Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fonds un
pamatprogramma „Apvārsnis 2020”), kā 
arī jāpanāk, ka tie viens otru papildina, un
jārod iespējas tos apvienot; turklāt norāda, 
ka pāreja uz bioekonomiku ir ilgstošs 
process, kura īstenošanai ir nepieciešama 
pastāvība likumdošanas jomā, kā arī 
ilgtermiņa stratēģijas un ieguldījumi;

Or. pt

Grozījums Nr. 7
Riikka Manner

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka bioekonomikas stratēģijā un 
politikā, kā arī tās reglamentējošajos aktos
un veicināšanas pasākumos 
pamatnostādnēm un koncentrācijas 
pakāpei ir jābūt skaidrākai; norāda, ka ir 
jāuzlabo koordinācija starp atsevišķiem 
fondiem (struktūrfondi, KLP un 
programma „Apvārsnis 2020”) un jārada 
iespējas finansējuma pārdalei; norāda arī, 
ka pāreja uz bioekonomiku ir ilgstošs 
process, kura īstenošanā ir nepieciešama 
likumdošanas neatlaidība un stratēģijas, kā 

2. uzsver, ka bioekonomikas stratēģija un 
politika, kā arī to reglamentējošie akti un 
veicināšanas pasākumi ir īstenojami 
mērķtiecīgāk un vadoties pēc skaidrākām 
pamatnostādnēm; norāda, ka ir jāuzlabo 
koordinācija starp dažādiem finansēšanas 
instrumentiem un direktīvām
(struktūrfondi, kopējā lauksaimniecības 
politika, kopējā zivsaimniecības politika, 
pamatprogramma „Apvārsnis 2020”, 
Atjaunojamo enerģijas avotu direktīva, 
Atkritumu pamatdirektīva) un jārod 
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arī ilgtermiņa ieguldījumi; iespējas tos apvienot; turklāt norāda, ka 
pāreja uz bioekonomiku ir ilgstošs process, 
kura īstenošanai ir nepieciešama pastāvība
likumdošanas jomā, kā arī ilgtermiņa 
stratēģijas un ieguldījumi, lai radītu 
stabilu vidi ieguldījumiem bioekonomikā 
un nodrošinātu godīgu konkurenci;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Nikos Chrysogelos

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka ir jāizveido stabils 
politiskais pamats, lai pilnībā izmantotu 
bioekonomikas piedāvātās iespējas un 
sekmētu pāreju no „fosilo resursu” 
ekonomikas uz bioekonomiku, kura 
vislabāk veicina vietējo un reģionālo 
resursu un spēju attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Younous Omarjee

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atgādina, ka attālākajos Savienības 
reģionos ir unikāla bioloģiskā 
daudzveidība, klimatiskie apstākļi un 
ģeomorfoloģiskās īpatnības; uzsver, ka šie 
reģioni piedāvā arī ārkārtīgi daudz iespēju 
veikt pētniecību un izstrādi 
bioekonomikas nozarē un ka tiem var būt 
galvenā nozīme, rosinot videi saudzīgu 
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izaugsmi Savienības mērogā;

Or. fr

Grozījums Nr. 10
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a īpaši akcentē to, ka ir svarīgi izveidot 
Bioekonomikas novērošanas centru un 
Bioekonomikas ekspertu komiteju; uzstāj, 
ka reģionu, valsts un Savienības līmenī ir 
regulāri jārīko konferences 
ietekmīgākajiem publiskā un privātā 
sektora dalībniekiem; prasa izstrādāt 
stratēģiju, kas garantētu bioekonomikas 
nozarē īstenojamu iniciatīvu efektīvu 
pārraudzību un instrumentu sekmīgu 
koordināciju, un prasa regulāri noteikt 
konkrētus mērķus, kā arī publicēt 
ziņojumus par darbu izpildes gaitu, tos 
iesniedzot Eiropas Parlamentam;

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka reģionālai ekonomikai ir 
galvenā loma viedas, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes sasniegšanā;
uzskata, ka reģioniem pašiem ir 
nepieciešamās zināšanas un zinātība, kuras 
izmantot dalībnieku mobilizēšanā atbilstoši 
viņu specifiskajām īpašībām; atkārtoti 

3. atgādina, ka reģionālajai ekonomikai ir 
galvenā nozīme, rosinot viedu, ilgtspējīgu
un iekļaujošu izaugsmi; īpaši uzsver to, ka 
reģioniem pašiem ir vajadzīgais zināšanu 
un spēju potenciāls, lai izmantotu savām 
priekšrocībām atbilstošus faktorus;
atkārtoti uzsver, ka ir nepieciešama 
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uzsver, ka ir nepieciešama inovāciju un 
ilgtspējas plānu integrācija reģionālā, 
valsts un Eiropas līmenī; mudina reģionus 
attīstīt spēcīgas reģionālās un valsts 
bioekonomikas stratēģijas, kā arī 
pētniecības un inovāciju stratēģijas, kuru 
mērķis ir pārdomāta specializācija;
atbalsta Komisijas priekšlikumu izveidot 
publiskās un privātās partnerības (PPP)
shēmas bioekomikas sektorā;

izlēmīga jaunrades un ilgtspējas plānu 
integrācija reģionu, valsts un Savienības
līmenī; tādēļ mudina reģionus izstrādāt
reģionālās un valsts komponentes spēcīgām
bioekonomikas stratēģijām, kurās ņemts 
vērā katra reģiona profils, kā arī 
pētniecības un jaunrades stratēģijām, kas 
vērstas uz pārdomātu specializāciju;
atbalsta Komisijas priekšlikumu izveidot 
publiskā un privātā sektora partnerību
(PPP) bioekonomikas nozarē;

Or. ro

Grozījums Nr. 12
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka reģionālai ekonomikai ir 
galvenā loma viedas, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes sasniegšanā; 
uzskata, ka reģioniem pašiem ir 
nepieciešamās zināšanas un zinātība, kuras 
izmantot dalībnieku mobilizēšanā atbilstoši 
viņu specifiskajām īpašībām; atkārtoti 
uzsver, ka ir nepieciešama inovāciju un 
ilgtspējas plānu integrācija reģionālā, 
valsts un Eiropas līmenī; mudina reģionus 
attīstīt spēcīgas reģionālās un valsts 
bioekonomikas stratēģijas, kā arī 
pētniecības un inovāciju stratēģijas, kuru 
mērķis ir pārdomāta specializācija;
atbalsta Komisijas priekšlikumu izveidot 
publiskās un privātās partnerības (PPP) 
shēmas bioekomikas sektorā;

3. atgādina, ka reģionālajai ekonomikai ir 
galvenā nozīme, rosinot viedu, ilgtspējīgu
un iekļaujošu izaugsmi; īpaši uzsver to, ka 
reģioniem pašiem ir vajadzīgais zināšanu 
un spēju potenciāls, lai izmantotu savām 
priekšrocībām atbilstošus faktorus; tādēļ
mudina reģionālās varas iestādes aktīvi 
līdzdarboties, izstrādājot reģionālās un 
valsts komponentes spēcīgām
bioekonomikas stratēģijām un sniedzot 
dalībniekiem norādījumus attiecībā uz 
pasākumu īstenošanu; vēlreiz akcentē to, 
ka ir svarīgi labāk koordinēt jaunrades un 
ilgtspējas plānus reģionu, valsts un 
Savienības līmenī;

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Iosif Matula
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka reģionālai ekonomikai ir 
galvenā loma viedas, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes sasniegšanā; 
uzskata, ka reģioniem pašiem ir 
nepieciešamās zināšanas un zinātība, kuras 
izmantot dalībnieku mobilizēšanā atbilstoši 
viņu specifiskajām īpašībām; atkārtoti 
uzsver, ka ir nepieciešama inovāciju un 
ilgtspējas plānu integrācija reģionālā, 
valsts un Eiropas līmenī; mudina reģionus 
attīstīt spēcīgas reģionālās un valsts 
bioekonomikas stratēģijas, kā arī 
pētniecības un inovāciju stratēģijas, kuru 
mērķis ir pārdomāta specializācija; 
atbalsta Komisijas priekšlikumu izveidot 
publiskās un privātās partnerības (PPP) 
shēmas bioekomikas sektorā;

3. atgādina, ka reģionālajai ekonomikai ir 
galvenā nozīme, rosinot viedu, ilgtspējīgu
un iekļaujošu izaugsmi; īpaši uzsver to, ka 
reģioniem pašiem ir vajadzīgais zināšanu 
un spēju potenciāls, lai izmantotu savām 
priekšrocībām atbilstošus faktorus; 
atkārtoti uzsver, ka ir nepieciešama 
izlēmīga jaunrades un ilgtspējas plānu 
integrācija reģionu, valsts un Savienības
līmenī; tādēļ mudina reģionus izstrādāt
reģionālās un valsts komponentes spēcīgām
bioekonomikas stratēģijām, kā arī 
pētniecības un jaunrades stratēģijām, kas 
vērstas uz pārdomātu specializāciju; 
atbalsta Komisijas priekšlikumu izveidot 
publiskā un privātā sektora partnerību
(PPP) bioekonomikas nozarē; iesaka 
īstenot tādas pētniecības un jaunrades 
stratēģijas, kas sekmē pārdomātu 
specializāciju, tā nodrošinot Savienības 
struktūrfondu maksimāli efektīvu 
izmantošanu un spēcīgāku sinerģiju starp 
publiskā un privātā sektora 
ieguldījumiem; 

Or. ro

Grozījums Nr. 14
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka reģionālai ekonomikai ir 
galvenā loma viedas, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes sasniegšanā;
uzskata, ka reģioniem pašiem ir 
nepieciešamās zināšanas un zinātība, kuras 

3. atgādina, ka reģionālajai ekonomikai ir 
galvenā nozīme, rosinot viedu, ilgtspējīgu
un iekļaujošu izaugsmi; īpaši uzsver to, ka 
reģioniem pašiem ir vajadzīgais zināšanu 
un spēju potenciāls, lai izmantotu savām 
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izmantot dalībnieku mobilizēšanā atbilstoši 
viņu specifiskajām īpašībām; atkārtoti 
uzsver, ka ir nepieciešama inovāciju un 
ilgtspējas plānu integrācija reģionālā, 
valsts un Eiropas līmenī; mudina reģionus 
attīstīt spēcīgas reģionālās un valsts 
bioekonomikas stratēģijas, kā arī 
pētniecības un inovāciju stratēģijas, kuru
mērķis ir pārdomāta specializācija;
atbalsta Komisijas priekšlikumu izveidot 
publiskās un privātās partnerības (PPP) 
shēmas bioekomikas sektorā;

priekšrocībām atbilstošus faktorus, un ka 
šim potenciālam ir jānodrošina pāreja uz 
biosabiedrību un ekonomiku pēc naftas 
ieguves ēras, pārmaiņas īstenojot ar 
pētniecības un jaunrades palīdzību;
atkārtoti uzsver, ka ir nepieciešama 
izlēmīga jaunrades un ilgtspējas plānu 
integrācija reģionu, valsts un Savienības
līmenī; tādēļ mudina reģionus izstrādāt
reģionālās un valsts komponentes spēcīgām
bioekonomikas stratēģijām, kā arī 
pētniecības un jaunrades stratēģijām un 
centriem, kas vērsti uz pārdomātu 
specializāciju, jo tā ļauj efektīvi izmantot 
reģionu dabas resursus; atbalsta 
Komisijas priekšlikumu izveidot publiskā
un privātā sektora partnerību (PPP) 
bioekonomikas nozarē;

Or. pt

Grozījums Nr. 15
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka reģionālai ekonomikai ir 
galvenā loma viedas, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes sasniegšanā; 
uzskata, ka reģioniem pašiem ir 
nepieciešamās zināšanas un zinātība, kuras 
izmantot dalībnieku mobilizēšanā atbilstoši 
viņu specifiskajām īpašībām; atkārtoti 
uzsver, ka ir nepieciešama inovāciju un 
ilgtspējas plānu integrācija reģionālā, 
valsts un Eiropas līmenī; mudina reģionus 
attīstīt spēcīgas reģionālās un valsts 
bioekonomikas stratēģijas, kā arī 
pētniecības un inovāciju stratēģijas, kuru 
mērķis ir pārdomāta specializācija; 
atbalsta Komisijas priekšlikumu izveidot 
publiskās un privātās partnerības (PPP) 

3. atgādina, ka reģionālajai ekonomikai ir 
galvenā nozīme, rosinot viedu, ilgtspējīgu
un iekļaujošu izaugsmi; īpaši uzsver to, ka 
reģioniem pašiem ir vajadzīgais zināšanu 
un spēju potenciāls, lai izmantotu savām 
priekšrocībām atbilstošus faktorus; 
atkārtoti uzsver, ka ir nepieciešama 
izlēmīga jaunrades un ilgtspējas plānu 
integrācija reģionu, valsts un Savienības
līmenī; tādēļ mudina reģionus izstrādāt
reģionālās un valsts komponentes spēcīgām
bioekonomikas stratēģijām, kā arī 
pētniecības un jaunrades stratēģijām, kas 
vērstas uz pārdomātu specializāciju; 
uzskata, ka pamatīga izaugsme šajā 
nozarē ir iespējama, tikai pateicoties 
apjomīgiem publiskā un privātā sektora 
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shēmas bioekomikas sektorā; ieguldījumiem, un tādēļ atbalsta Komisijas 
priekšlikumu izveidot publiskā un privātā
sektora partnerību (PPP) bioekonomikas
nozarē;

Or. ro

Grozījums Nr. 16
Riikka Manner

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka reģionālai ekonomikai ir 
galvenā loma viedas, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes sasniegšanā; 
uzskata, ka reģioniem pašiem ir 
nepieciešamās zināšanas un zinātība, kuras 
izmantot dalībnieku mobilizēšanā atbilstoši 
viņu specifiskajām īpašībām; atkārtoti 
uzsver, ka ir nepieciešama inovāciju un 
ilgtspējas plānu integrācija reģionālā, 
valsts un Eiropas līmenī; mudina reģionus 
attīstīt spēcīgas reģionālās un valsts 
bioekonomikas stratēģijas, kā arī 
pētniecības un inovāciju stratēģijas, kuru 
mērķis ir pārdomāta specializācija; 
atbalsta Komisijas priekšlikumu izveidot 
publiskās un privātās partnerības (PPP) 
shēmas bioekomikas sektorā;

3. atgādina, ka reģionālajai un vietējai 
ekonomikai ir galvenā nozīme, rosinot
viedu, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi; 
īpaši uzsver to, ka reģioniem pašiem ir 
vajadzīgais zināšanu un spēju potenciāls, 
lai izmantotu savām priekšrocībām 
atbilstošus faktorus; atkārtoti uzsver, ka ir 
nepieciešama izlēmīga jaunrades un 
ilgtspējas plānu integrācija reģionu, valsts 
un Savienības līmenī; tādēļ mudina 
reģionus izstrādāt reģionālās un valsts 
komponentes spēcīgām bioekonomikas 
stratēģijām, kā arī pētniecības un 
jaunrades stratēģijām, kas vērstas uz 
pārdomātu specializāciju; aicina Komisiju 
atbalstīt Savienības reģionālos biocentrus 
un reģionu sadarbību; atbalsta Komisijas 
priekšlikumu izveidot publiskā un privātā
sektora partnerību (PPP) bioekonomikas
nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Jens Nilsson, Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata — ir jāpanāk, lai, izstrādājot 
un īstenojot bioekonomikas stratēģijas 
reģionu līmenī, svarīga nozīme būtu 
sociālai un saliedētai ekonomikai, kuras 
pamatā ir aktīva iedzīvotāju līdzdalība, 
kolektīvais īpašums un solidaritāte;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka ir svarīgi stiprināt vietējās un 
reģionālās iniciatīvas, īstenojot 
bioekonomikas stratēģijas ikvienā 
sadarbības līmenī; norāda, ka augšupējas 
un uz uzņēmējdarbību balstītas metodes ir 
nepieciešamas, lai izmantotu visu reģionu 
potenciālu; uzsver, ka bioekonomikā 
būtiska nozīme ir mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU), un uzskata, ka ir 
nepieciešams nodrošināt MVU ar 
finansējuma iespējām;

4. uzstāj, ka ir jāatbalsta un jāstiprina
vietējās un reģionālās iniciatīvas, īstenojot 
bioekonomikas stratēģijas ikvienā 
sadarbības līmenī; atgādina, ka ir 
nepieciešama augšupēja pieeja, lai pilnībā 
izmantotu reģionu potenciālu; uzsver, ka 
bioekonomikā izšķiroša nozīme ir 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU), un atgādina, ka ir nepieciešams 
nodrošināt MVU ar vietējam līmenim 
pielāgotām finansēšanas iespējām; vēlreiz 
uzsver, ka ir jāveicina uz pārdomātu 
specializāciju vērstu pētniecības un 
jaunrades stratēģiju īstenošana, šai 
nolūkā galvenokārt akcentējot 
finansēšanas instrumentus un jo īpaši to 
piedāvātās tīklu veidošanas un zināšanu 
apmaiņas iespējas;

Or. fr

Grozījums Nr. 19
Patrice Tirolien
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka ar bioekonomikas palīdzību
lielā mērā tiks veicināta resursu 
izmantošanas efektivitāte un samazināta
atkarība no importētajām izejvielām un 
enerģijas, kā arī no neatjaunojamiem dabas 
resursiem; norāda uz mežsaimniecības 
sektora un bioloģiskās rūpniecības 
nozīmīgumu un uzskata, ka tādi oglekļa-
neitrāli atjaunojamie dabas resursi un 
izejvielas kā koksne un koksnes šķiedras
var aizvietot neatjaunojamās fosilās 
izejvielas; norāda, ka bioekonomikas 
rūpniecībā tiek ražoti vairāki augstas
pievienotās vērtības produkti kā, 
piemēram, ķīmiskas vielas, medikamenti, 
plastmasa un citi inovatīvi jaunie 
materiāli;

5. uzsver, ka bioekonomika lielā mērā 
veicina resursu efektīvāku izmantošanu un 
mazina atkarību no importētām izejvielām 
un enerģijas, kā arī no neatjaunojamiem 
dabas resursiem; akcentē mežsaimniecības 
un citu bioloģiskās rūpniecības nozaru
nozīmi un uzsver, ka oglekļa emisiju ziņā 
neitrāli atjaunojamie dabas resursi un 
izejvielas, ja to izmantošana tiek stingri 
reglamentēta saskaņā ar politikas 
nostādnēm, kuru mērķis ir cīņa pret 
atmežošanu, var aizvietot neatjaunojamas
fosilās izejvielas; atgādina, ka 
bioekonomikas rūpniecības uzņēmumi ražo 
vairākus augstas pievienotās vērtības 
produktus, piemēram, bioķīmiskus 
savienojumus, medikamentus, plastmasu un 
citus novatoriskus jaunos materiālus;

Or. fr

Grozījums Nr. 20
Nikos Chrysogelos

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka ar bioekonomikas palīdzību
lielā mērā tiks veicināta resursu 
izmantošanas efektivitāte un samazināta
atkarība no importētajām izejvielām un 
enerģijas, kā arī no neatjaunojamiem dabas 
resursiem; norāda uz mežsaimniecības 
sektora un bioloģiskās rūpniecības 
nozīmīgumu un uzskata, ka tādi oglekļa-
neitrāli atjaunojamie dabas resursi un 
izejvielas kā koksne un koksnes šķiedras
var aizvietot neatjaunojamās fosilās 
izejvielas; norāda, ka bioekonomikas 

5. uzsver, ka bioekonomikas pamatā 
vajadzētu būt efektīvākai resursu 
izmantošanai un mazākai atkarībai no 
importētām izejvielām un enerģijas, kā arī 
no neatjaunojamiem dabas resursiem; 
akcentē mežsaimniecības un citu 
bioloģiskās rūpniecības nozaru nozīmi un 
uzsver, ka oglekļa emisiju ziņā neitrāli
atjaunojamie dabas resursi un izejvielas, 
piemēram, koksne un celuloze, var 
aizvietot neatjaunojamas fosilās izejvielas; 
atgādina, ka bioekonomikas rūpniecības 
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rūpniecībā tiek ražoti vairāki augstas 
pievienotās vērtības produkti kā, 
piemēram, ķīmiskas vielas, medikamenti, 
plastmasa un citi inovatīvi jaunie 
materiāli;

uzņēmumi ražo vairākus augstas 
pievienotās vērtības produktus, piemēram, 
bioķīmiskus savienojumus, medikamentus, 
plastmasu un citus novatoriskus jaunos
materiālus;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Younous Omarjee

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka ar bioekonomikas palīdzību
lielā mērā tiks veicināta resursu 
izmantošanas efektivitāte un samazināta
atkarība no importētajām izejvielām un 
enerģijas, kā arī no neatjaunojamiem dabas 
resursiem; norāda uz mežsaimniecības 
sektora un bioloģiskās rūpniecības 
nozīmīgumu un uzskata, ka tādi oglekļa-
neitrāli atjaunojamie dabas resursi un 
izejvielas kā koksne un koksnes šķiedras
var aizvietot neatjaunojamās fosilās 
izejvielas; norāda, ka bioekonomikas 
rūpniecībā tiek ražoti vairāki augstas 
pievienotās vērtības produkti kā, 
piemēram, ķīmiskas vielas, medikamenti, 
plastmasa un citi inovatīvi jaunie 
materiāli;

5. uzsver, ka bioekonomika lielā mērā 
veicina resursu efektīvāku izmantošanu un 
mazina atkarību no importētām izejvielām 
un enerģijas, kā arī no neatjaunojamiem 
dabas resursiem; akcentē mežsaimniecības 
un citu bioloģiskās rūpniecības nozaru
nozīmi un uzsver, ka oglekļa emisiju ziņā 
neitrāliem atjaunojamiem dabas 
resursiem un izejvielām, piemēram, 
koksnei un celulozei, ir jāaizvieto
neatjaunojamas fosilās izejvielas; 
atgādina, ka bioekonomikas rūpniecības 
uzņēmumi ražo vairākus augstas 
pievienotās vērtības produktus, piemēram, 
bioķīmiskus savienojumus, medikamentus, 
plastmasu un citus novatoriskus jaunos 
materiālus; uzsver ar jūras resursiem 
saistītu biotehnoloģiju potenciālu, kas vēl 
ne tuvu nav pilnībā izmantots;

Or. fr

Grozījums Nr. 22
Maria do Céu Patrão Neves

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka ar bioekonomikas palīdzību
lielā mērā tiks veicināta resursu 
izmantošanas efektivitāte un samazināta
atkarība no importētajām izejvielām un 
enerģijas, kā arī no neatjaunojamiem dabas 
resursiem; norāda uz mežsaimniecības 
sektora un bioloģiskās rūpniecības 
nozīmīgumu un uzskata, ka tādi oglekļa-
neitrāli atjaunojamie dabas resursi un 
izejvielas kā koksne un koksnes šķiedras
var aizvietot neatjaunojamās fosilās 
izejvielas; norāda, ka bioekonomikas 
rūpniecībā tiek ražoti vairāki augstas 
pievienotās vērtības produkti kā,
piemēram, ķīmiskas vielas, medikamenti, 
plastmasa un citi inovatīvi jaunie 
materiāli;

5. uzsver, ka bioekonomika lielā mērā 
veicina resursu efektīvāku izmantošanu un 
mazina atkarību no importētām izejvielām 
un enerģijas, kā arī no neatjaunojamiem 
dabas resursiem; akcentē mežsaimniecības 
un citu bioloģiskās rūpniecības nozaru
nozīmi un uzsver, ka oglekļa emisiju ziņā 
neitrāli atjaunojamie dabas resursi un 
izejvielas, piemēram, koksne un celuloze,
var aizvietot neatjaunojamas fosilās 
izejvielas; atgādina, ka bioekonomikas 
rūpniecības uzņēmumi ražo vairākus
augstas pievienotās vērtības produktus —
piemēram, bioķīmiskus savienojumus, 
medikamentus, plastmasu un citus 
novatoriskus jaunos materiālus, — un 
rada darbvietas;

Or. pt

Grozījums Nr. 23
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata — ņemot vērā to, ka 
Savienības, valstu un reģionu līmenī ir 
noteiktas ārkārtīgi dažādas 
bioekonomikas politikas nostādnes ar ļoti 
atšķirīgu specifiku, ir jāizstrādā kopēja 
stratēģija, kas būtu īstenojama, lai 
izplatītu labāko praksi un zinātnes 
sasniegumus, kā arī sekmētu ieinteresēto 
personu ciešāku mijiedarbību;

Or. ro
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Grozījums Nr. 24
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka bioekonomikai ir 
nepieciešama augsta līmeņa zinātība un 
kvalificēts darbaspēks; uzskata, ka 
reģionos ir jānodrošina profesionālu 
apmācību un augstākās izglītības 
pieejamība, ņemot vērā to īpatnības; 
norāda, ka plašas izglītības iespējas un 
apmācību sistēmas reģionos arī veicina 
uzņēmējdarbības paplašināšanos; uzskata, 
ka zinātības augsts standarts
bioekonomikas sektorā ir Eiropas vērtība, 
konkurējot pasaules līmenī;

6. uzsver, ka bioekonomikai ir 
nepieciešams augsts zinātības līmenis un 
kvalificēts darbaspēks; atgādina, ka ir 
svarīgi nodrošināt, lai reģionos būtu 
pieejama to specifikai atbilstoša 
profesionālā un augstākā izglītība; norāda, 
ka plašas izglītības iespējas reģionos 
veicina arī uzņēmumu izaugsmi; uzsver, ka 
augsts zinātības līmenis bioekonomikas 
nozarē ir Eiropas priekšrocība, konkurējot 
pasaules mērogā, un ka tas ļauj Eiropai 
kļūt par pasaules līderi bioekonomikas 
nozarē;

Or. ro

Grozījums Nr. 25
Riikka Manner

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka bioekonomikai ir 
nepieciešama augsta līmeņa zinātība un 
kvalificēts darbaspēks; uzskata, ka 
reģionos ir jānodrošina profesionālu 
apmācību un augstākās izglītības 
pieejamība, ņemot vērā to īpatnības; 
norāda, ka plašas izglītības iespējas un 
apmācību sistēmas reģionos arī veicina 
uzņēmējdarbības paplašināšanos; uzskata, 
ka zinātības augsts standarts
bioekonomikas sektorā ir Eiropas vērtība, 
konkurējot pasaules līmenī;

6. uzsver, ka bioekonomikai ir 
nepieciešams augsts zinātības līmenis un 
kvalificēts darbaspēks; atgādina, ka ir 
svarīgi nodrošināt, lai reģionos būtu 
pieejama to specifikai atbilstoša 
profesionālā un augstākā izglītība; norāda, 
ka plašas izglītības iespējas reģionos 
veicina arī uzņēmumu izaugsmi; uzsver, ka 
augsts zinātības līmenis bioekonomikas 
nozarē ir Eiropas priekšrocība, konkurējot 
pasaules mērogā; norāda, ka ir svarīgi 
panākt patērētāju izpratni par 
bioekonomiku un ka tādēļ tiem ir jāsniedz 
informācija par bioekonomikas 
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priekšrocībām un par labāko izvēli 
patēriņa ziņā;

Or. fi

Grozījums Nr. 26
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka bioekonomikai ir 
nepieciešama augsta līmeņa zinātība un 
kvalificēts darbaspēks; uzskata, ka 
reģionos ir jānodrošina profesionālu 
apmācību un augstākās izglītības 
pieejamība, ņemot vērā to īpatnības; 
norāda, ka plašas izglītības iespējas un 
apmācību sistēmas reģionos arī veicina 
uzņēmējdarbības paplašināšanos; uzskata, 
ka zinātības augsts standarts
bioekonomikas sektorā ir Eiropas vērtība, 
konkurējot pasaules līmenī;

6. uzsver, ka bioekonomikai ir 
nepieciešams augsts zinātības līmenis un 
kvalificēts darbaspēks; atgādina, ka ir 
svarīgi nodrošināt, lai reģionos būtu 
pieejama to specifikai atbilstoša 
profesionālā un augstākā izglītība; norāda, 
ka plašas izglītības iespējas reģionos 
veicina arī noturīgu uzņēmumu izaugsmi; 
uzsver, ka augsts zinātības līmenis
bioekonomikas nozarē ir Eiropas 
priekšrocība, konkurējot pasaules mērogā;

Or. fr

Grozījums Nr. 27
Iosif Matula

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka bioekonomikai ir 
nepieciešama augsta līmeņa zinātība un 
kvalificēts darbaspēks; uzskata, ka 
reģionos ir jānodrošina profesionālu 
apmācību un augstākās izglītības 
pieejamība, ņemot vērā to īpatnības; 
norāda, ka plašas izglītības iespējas un 
apmācību sistēmas reģionos arī veicina 

6. uzsver, ka bioekonomikai ir 
nepieciešams augsts zinātības līmenis un 
kvalificēts darbaspēks; atgādina, ka ir 
svarīgi nodrošināt, lai reģionos būtu 
pieejama to specifikai atbilstoša 
profesionālā un augstākā izglītība; norāda, 
ka plašas izglītības iespējas reģionos 
veicina arī uzņēmumu izaugsmi; uzsver, ka 
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uzņēmējdarbības paplašināšanos; uzskata, 
ka zinātības augsts standarts
bioekonomikas sektorā ir Eiropas vērtība, 
konkurējot pasaules līmenī;

augsts zinātības līmenis bioekonomikas 
nozarē ir Eiropas priekšrocība, konkurējot 
pasaules mērogā; aicina sekmēt pētnieku 
pārrobežu mobilitāti, lai nodrošinātu to, 
ka notiek apmaiņa ar labāko praksi un 
tiek nodotas zināšanas;

Or. ro

Grozījums Nr. 28
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a turklāt norāda, ka bioekonomika ir 
jāveicina arī patērētāju līmenī, šai nolūkā 
jo īpaši veidojot izpratni par pārtikas 
nekaitīgumu, resursu saglabāšanu un 
citiem problemātiskiem vides 
jautājumiem, piemēram, klimata 
pārmaiņām un atkarību no 
neatjaunojamiem resursiem; tādēļ prasa 
veikt pētījumus par Eiropas Savienībā 
raksturīgiem patēriņa modeļiem un 
izstrādāt ar zinātniskiem datiem 
pamatotas stratēģijas, lai sniegtu 
patērētājiem informāciju par produktu 
īpašībām un popularizētu ilgtspējīgu 
dzīvesveidu;

Or. pt

Grozījums Nr. 29
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata — lai bioekonomika būtu 
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efektīva un ilgtspējīga, ir jāveic visu veidu 
infrastruktūras modernizācija, nekādā 
gadījumā neizslēdzot lauku rajonus;

Or. ro

Grozījums Nr. 30
Riikka Manner

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka ir svarīgi ieguldīt 
bioekonomikas piegādes ķēdēs, lai 
nodrošinātu izejvielu pieejamību; uzskata, 
ka bioekonomikas stratēģijām ir jāveicina 
ne tikai mājsaimniecības un sadzīves 
atkritumu izmantošanas efektivitāte, bet arī 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
blakusproduktu plūsmu un atkritumu
atjaunošana; aicina jaunajos tiesību aktos
sniegt visa veida atbalstu bioekonomikas 
resursu un izejvielu ilgtspējīgai 
izmantošanai un politiku balstīt, visādā 
ziņā, uz elastīgu ilgtermiņa pieeju, tādejādi 
iedrošinot uzņēmumus ieguldīt;

7. uzskata, ka ir svarīgi ieguldīt
bioekonomikas piegādes ķēdēs, lai 
nodrošinātu izejvielu pieejamību; uzsver, 
ka bioekonomikas stratēģijām būtu
jāveicina ne vien efektīvāka
mājsaimniecības un sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana, bet arī lauksaimniecības 
un mežsaimniecības atkritumu un 
blakusproduktu pārstrāde; prasa ar 
saskaņotu regulējumu un jauniem tiesību
aktiem izveidot stabilu politisko vidi un 
panākt to, ka tie pilnībā atbalsta
bioekonomikas resursu un izejvielu 
ilgtspējīgu izmantošanu, un prasa 
nodrošināt, lai šīs nozares politika visos 
aspektos būtu pastāvīga un konsekventa, tā
rosinot uzņēmumus ieguldīt;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka ir svarīgi ieguldīt 
bioekonomikas piegādes ķēdēs, lai 

7. uzskata, ka ir svarīgi ieguldīt 
bioekonomikas piegādes ķēdēs, lai 
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nodrošinātu izejvielu pieejamību; uzskata, 
ka bioekonomikas stratēģijām ir jāveicina 
ne tikai mājsaimniecības un sadzīves 
atkritumu izmantošanas efektivitāte, bet arī 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
blakusproduktu plūsmu un atkritumu
atjaunošana; aicina jaunajos tiesību aktos
sniegt visa veida atbalstu bioekonomikas 
resursu un izejvielu ilgtspējīgai 
izmantošanai un politiku balstīt, visādā 
ziņā, uz elastīgu ilgtermiņa pieeju, tādejādi 
iedrošinot uzņēmumus ieguldīt;

nodrošinātu izejvielu pieejamību; uzsver, 
ka bioekonomikas stratēģijām būtu
jāveicina ne vien efektīvāka
mājsaimniecības un sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana, bet arī lauksaimniecības 
un mežsaimniecības atkritumu un 
blakusproduktu pārstrāde; prasa izstrādāt
jaunus tiesību aktus, kas pilnībā atbalsta
bioekonomikas resursu un izejvielu 
ilgtspējīgu izmantošanu, un prasa 
nodrošināt, lai šīs nozares politika visos 
aspektos būtu pastāvīga, konsekventa un 
labvēlīga ieguldījumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 32
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. norāda, ka ir nepieciešams izstrādāt 
konkrētus mērķus, lai paaugstinātu preču 
ražošanai un patēriņam izmantojamo 
atjaunojamo dabas resursu īpatsvaru; 
aicina Komisiju ierosināt konkrētus 
pasākumus reģionāli visaptverošā 
darbības jomā, lai veicinātu 
bioekonomikas produktu ražošanu un 
patēriņu.

8. uzsver, ka ir nepieciešams izstrādāt 
skaidrus mērķus, lai preču ražošanai un 
patēriņam vairāk izmantotu atjaunojamos 
dabas resursus; aicina Komisiju ierosināt 
konkrētus pasākumus, kas veicinātu 
bioekonomikas produktu ražošanu un 
patēriņu reģionu līmenī.

Or. fr


