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Amendement 1
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de bio-economie de 
sleutel vormt voor slimme en groene groei 
in Europa en onderstreept dat het regionale 
ontwikkelingsbeleid een centrale rol speelt 
bij de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie; herinnert eraan dat het 
regionale ontwikkelingsbeleid steeds meer 
bijdraagt aan de ondersteuning van 
slimme, duurzame en inclusieve groei, 
dankzij een sterke thematische 
gerichtheid; wijst erop dat zeven van de elf 
thematische doelstellingen voor het 
regionaal beleid direct of indirect 
betrekking hebben op de bio-economie; 
wijst erop dat de bio-economie grote 
gevolgen heeft voor de regio's, de 
economische groei stimuleert en zorgt voor 
nieuwe banen;

1. onderstreept dat de bio-economie de 
sleutel vormt voor slimme en groene groei 
in Europa en benadrukt dat het regionale 
ontwikkelingsbeleid een centrale rol speelt 
bij de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie; wijst erop dat zeven van de 
elf thematische doelstellingen voor het 
regionaal beleid direct of indirect 
betrekking hebben op de bio-economie; 
herinnert eraan dat het regionale 
ontwikkelingsbeleid steeds meer bijdraagt 
aan de ondersteuning van slimme, 
duurzame en inclusieve groei, dankzij een 
sterke thematische gerichtheid; wijst erop 
dat de bio-economie grote gevolgen heeft 
voor de regio's, de economische groei 
stimuleert en zorgt voor nieuwe banen;

Or. fr

Amendement 2
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de bio-economie de sleutel 
vormt voor slimme en groene groei in 
Europa en onderstreept dat het regionale 
ontwikkelingsbeleid een centrale rol speelt 
bij de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie; herinnert eraan dat het 
regionale ontwikkelingsbeleid steeds meer 
bijdraagt aan de ondersteuning van slimme, 

1. benadrukt dat de bio-economie een 
coherente, interdisciplinaire en 
sectoroverschrijdende aanpak vergt 
binnen de Europese Unie en de sleutel 
vormt voor slimme en groene groei in 
Europa en onderstreept dat het regionale 
ontwikkelingsbeleid een centrale rol speelt 
bij de tenuitvoerlegging van de Europa 
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duurzame en inclusieve groei, dankzij een 
sterke thematische gerichtheid; wijst erop 
dat zeven van de elf thematische 
doelstellingen voor het regionaal beleid 
direct of indirect betrekking hebben op de 
bio-economie; wijst erop dat de bio-
economie grote gevolgen heeft voor de 
regio's, de economische groei stimuleert en 
zorgt voor nieuwe banen;

2020-strategie; herinnert eraan dat het 
regionale ontwikkelingsbeleid steeds meer 
bijdraagt aan de ondersteuning van slimme, 
duurzame en inclusieve groei, dankzij een 
sterke thematische gerichtheid; wijst erop 
dat zeven van de elf thematische 
doelstellingen voor het regionaal beleid 
direct of indirect betrekking hebben op de 
bio-economie; wijst erop dat de bio-
economie grote gevolgen heeft voor de 
regio's, de economische groei stimuleert en 
zorgt voor nieuwe banen en bijdraagt aan 
de versterking van de concurrentiepositie 
van de Europese Unie in de toekomst;

Or. pt

Amendement 3
Younous Omarjee

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de bio-economie de sleutel 
vormt voor slimme en groene groei in 
Europa en onderstreept dat het regionale 
ontwikkelingsbeleid een centrale rol speelt 
bij de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie; herinnert eraan dat het 
regionale ontwikkelingsbeleid steeds meer 
bijdraagt aan de ondersteuning van slimme, 
duurzame en inclusieve groei, dankzij een 
sterke thematische gerichtheid; wijst erop 
dat zeven van de elf thematische 
doelstellingen voor het regionaal beleid 
direct of indirect betrekking hebben op de 
bio-economie; wijst erop dat de bio-
economie grote gevolgen heeft voor de 
regio's, de economische groei stimuleert en 
zorgt voor nieuwe banen;

1. benadrukt dat de bio-economie de sleutel 
vormt voor slimme en groene groei in 
Europa en onderstreept dat het regionale 
ontwikkelingsbeleid een centrale rol speelt 
bij de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie; herinnert eraan dat het 
regionale ontwikkelingsbeleid steeds meer 
bijdraagt aan de ondersteuning van slimme, 
duurzame en inclusieve groei; wijst erop 
dat zeven van de elf thematische 
doelstellingen voor het regionaal beleid 
direct of indirect betrekking hebben op de 
bio-economie; wijst erop dat de bio-
economie grote gevolgen heeft voor de 
regio's, en de economische en sociale 
groei, het welzijn, de milieubescherming, 
de verbetering van de gezondheid, evenals 
de creatie van nieuwe banen moet 
stimuleren;
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Or. fr

Amendement 4
Nikos Chrysogelos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. moedigt het gebruik van de 
middelen uit het cohesiebeleid ter 
ondersteuning van bio-gebaseerde 
productie aan, voor zover volledig is 
voldaan aan de criteria voor 
duurzaamheid; vindt het tevens belangrijk 
om de afstemming van vaardigheden op 
het nieuwe banenaanbod in de bio-
economie te bevorderen; 

Or. en

Amendement 5
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat in de strategie en het 
beleid voor de bio-economie, alsmede in 
verordeningen en stimulansen op dit 
gebied, duidelijker richtlijnen en een 
grotere gerichtheid noodzakelijk zijn; is 
van mening dat een betere coördinatie 
nodig is tussen de verschillende fondsen 
(structuurfondsen, GLB en Horizon) en dat 
de mogelijkheden voor kruisfinanciering 
verruimd moeten worden; wijst er tevens 
op dat de overgang naar een bio-economie 
een langdurig proces is waarvoor 
wetgeving voor de lange termijn nodig is, 
alsmede strategieën en investeringen die 

2. benadrukt dat in de strategie en het 
beleid voor de bio-economie, alsmede in 
verordeningen en stimulansen op dit 
gebied, duidelijker richtlijnen en een 
grotere gerichtheid noodzakelijk zijn; is 
van mening dat een betere coördinatie en 
meer synergieën nodig zijn tussen de 
verschillende fondsen (structuurfondsen, 
GLB en Horizon); wijst er tevens op dat de 
overgang naar een bio-economie een 
langdurig proces is waarvoor wetgeving 
voor de lange termijn nodig is, alsmede 
strategieën en investeringen die een lange 
periode beslaan;
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een lange periode beslaan;

Or. fr

Amendement 6
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat in de strategie en het 
beleid voor de bio-economie, alsmede in 
verordeningen en stimulansen op dit 
gebied, duidelijker richtlijnen en een 
grotere gerichtheid noodzakelijk zijn; is 
van mening dat een betere coördinatie 
nodig is tussen de verschillende fondsen 
(structuurfondsen, GLB en Horizon) en dat 
de mogelijkheden voor kruisfinanciering 
verruimd moeten worden; wijst er tevens 
op dat de overgang naar een bio-economie 
een langdurig proces is waarvoor 
wetgeving voor de lange termijn nodig is, 
alsmede strategieën en investeringen die 
een lange periode beslaan;

2. benadrukt dat in de strategie en het 
beleid voor de bio-economie, alsmede in 
verordeningen en stimulansen op dit 
gebied, duidelijker richtlijnen en een 
grotere gerichtheid noodzakelijk zijn; is 
van mening dat een betere coördinatie 
nodig is (zoals de structuurfondsen, van 
het GLB, het EFMZV en Horizon) en dat 
de mogelijkheden voor kruisfinanciering 
verruimd moeten worden; wijst er tevens 
op dat de overgang naar een bio-economie 
een langdurig proces is waarvoor 
wetgeving voor de lange termijn nodig is, 
alsmede strategieën en investeringen die 
een lange periode beslaan;

Or. pt

Amendement 7
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat in de strategie en het 
beleid voor de bio-economie, alsmede in 
verordeningen en stimulansen op dit 
gebied, duidelijker richtlijnen en een 
grotere gerichtheid noodzakelijk zijn; is 
van mening dat een betere coördinatie 

2. benadrukt dat in de strategie en het 
beleid voor de bio-economie, alsmede in 
verordeningen en stimulansen op dit 
gebied, duidelijker richtlijnen en een 
grotere gerichtheid noodzakelijk zijn; is 
van mening dat een betere coördinatie 
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nodig is tussen de verschillende fondsen 
(structuurfondsen, GLB en Horizon) en dat 
de mogelijkheden voor kruisfinanciering 
verruimd moeten worden; wijst er tevens 
op dat de overgang naar een bio-economie 
een langdurig proces is waarvoor 
wetgeving voor de lange termijn nodig is, 
alsmede strategieën en investeringen die 
een lange periode beslaan;

nodig is tussen de verschillende fondsen en 
richtlijnen (structuurfondsen, GLB, GVB,
Horizon, richtlijn hernieuwbare 
energiebronnen, kaderrichtlijn 
afvalstoffen) en dat de mogelijkheden voor 
kruisfinanciering verruimd moeten worden; 
wijst er tevens op dat de overgang naar een 
bio-economie een langdurig proces is 
waarvoor wetgeving voor de lange termijn 
nodig is, alsmede strategieën en 
investeringen die een lange periode 
beslaan, teneinde een stabiel 
investeringsklimaat voor de bio-economie 
tot stand te brengen en gelijke 
mededingingsvoorwaarden te scheppen;

Or. en

Amendement 8
Nikos Chrysogelos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. beklemtoont dat een degelijk 
beleidskader moet worden ingevoerd om 
het potentieel van de bio-economie ten 
volle te benutten en de overgang van een 
op fossiele hulpbronnen gebaseerde 
economie naar een bio-gebaseerde 
economie te vergemakkelijken, waarbij zo 
goed mogelijk gebruik moet worden 
gemaakt van lokale en regionale middelen 
en capaciteiten; 

Or. en

Amendement 9
Younous Omarjee

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. herinnert eraan dat de Europese 
ultraperifere gebieden een uitzonderlijke 
biodiversiteit herbergen en daarnaast een 
uniek klimaat en unieke 
geomorfologische kenmerken genieten; 
onderstreept dat deze gebieden bijgevolg 
een enorm onderzoeks- en 
innovatiepotentieel in de bio-economische 
sector bieden en dat ze een centrale rol 
kunnen spelen bij de opkomst van een 
groene groei op Europese schaal;

Or. fr

Amendement 10
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept het belang van de 
oprichting van een waarnemingscentrum 
en comité van deskundigen voor de bio-
economie; dringt aan op de regelmatige 
organisatie van conferenties met de 
belangrijkste actoren uit publieke en 
private sectoren op regionaal, nationaal 
en Europees niveau; vraagt om een 
routekaart op te stellen die de efficiënte 
opvolging van bio-economische 
initiatieven en de goede coördinatie van 
de instrumenten garandeert en daarnaast 
geregeld concrete doelstellingen vastlegt, 
en vraagt ook om rapporten te publiceren 
over de vooruitgang van de 
werkzaamheden en deze aan het Europees 
Parlement voor te leggen;

Or. fr
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Amendement 11
Basilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert eraan dat regionale 
economieën een centrale rol spelen bij de 
verwezenlijking van slimme, duurzame en 
inclusieve groei; is van mening dat in de 
regio's zelf de kennis en knowhow 
aanwezig is om actoren te mobiliseren, 
uitgaande van hun specifieke kenmerken;
benadrukt verder dat het van 
doorslaggevend belang is om innovatie- en 
duurzaamheidsplannen te integreren op 
regionaal, nationaal en Europees niveau;
roept de regio's op sterke regionale en 
nationale bio-economische strategieën te 
ontwikkelen, alsmede onderzoeks- en 
innovatiestrategieën gericht op slimme 
specialisatie; steunt het voorstel van de 
Commissie voor de invoering van 
regelingen voor publiek-private 
partnerschappen (PPP) in de bio-
economische sector;

3. herinnert eraan dat regionale 
economieën een centrale rol spelen bij de 
verwezenlijking van slimme, duurzame en 
inclusieve groei; is van mening dat in de 
regio's zelf de kennis en knowhow 
aanwezig is om actoren te mobiliseren, 
uitgaande van hun specifieke kenmerken;
benadrukt verder dat het van 
doorslaggevend belang is om innovatie- en 
duurzaamheidsplannen te integreren op 
regionaal, nationaal en Europees niveau;
roept de regio's op sterke regionale en 
nationale bio-economische strategieën te 
ontwikkelen met inachtneming van het 
profiel van elke regio, alsmede 
onderzoeks- en innovatiestrategieën gericht
op slimme specialisatie; steunt het voorstel 
van de Commissie voor de invoering van 
regelingen voor publiek-private 
partnerschappen (PPP) in de bio-
economische sector;

Or. ro

Amendement 12
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert eraan dat regionale 
economieën een centrale rol spelen bij de 
verwezenlijking van slimme, duurzame en 
inclusieve groei; is van mening dat in de 
regio's zelf de kennis en knowhow 
aanwezig is om actoren te mobiliseren, 

3. herinnert eraan dat regionale 
economieën een centrale rol spelen bij de 
verwezenlijking van slimme, duurzame en 
inclusieve groei; is van mening dat in de 
regio's zelf de kennis en knowhow 
aanwezig is om actoren te mobiliseren, 
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uitgaande van hun specifieke kenmerken; 
benadrukt verder dat het van 
doorslaggevend belang is om innovatie-
en duurzaamheidsplannen te integreren 
op regionaal, nationaal en Europees 
niveau; roept de regio's op sterke 
regionale en nationale bio-economische 
strategieën te ontwikkelen, alsmede 
onderzoeks- en innovatiestrategieën 
gericht op slimme specialisatie; steunt het 
voorstel van de Commissie voor de 
invoering van regelingen voor publiek-
private partnerschappen (PPP) in de bio-
economische sector;

uitgaande van hun specifieke kenmerken; 
roept de regionale autoriteiten bijgevolg 
op actief bij te dragen aan de 
ontwikkeling van sterke regionale en 
nationale bio-economische strategieën en 
de actoren in hun inspanningen bij te 
staan; onderstreept nogmaals hoe 
belangrijk het is om de innovatie- en 
duurzaamheidsprogramma's op 
regionaal, nationaal en Europees niveau 
goed te coördineren;

Or. fr

Amendement 13
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert eraan dat regionale 
economieën een centrale rol spelen bij de 
verwezenlijking van slimme, duurzame en 
inclusieve groei; is van mening dat in de 
regio's zelf de kennis en knowhow 
aanwezig is om actoren te mobiliseren, 
uitgaande van hun specifieke kenmerken; 
benadrukt verder dat het van 
doorslaggevend belang is om innovatie- en 
duurzaamheidsplannen te integreren op 
regionaal, nationaal en Europees niveau; 
roept de regio's op sterke regionale en 
nationale bio-economische strategieën te 
ontwikkelen, alsmede onderzoeks- en 
innovatiestrategieën gericht op slimme 
specialisatie; steunt het voorstel van de 
Commissie voor de invoering van 
regelingen voor publiek-private 
partnerschappen (PPP) in de bio-
economische sector;

3. herinnert eraan dat regionale 
economieën een centrale rol spelen bij de 
verwezenlijking van slimme, duurzame en 
inclusieve groei; is van mening dat in de 
regio's zelf de kennis en knowhow 
aanwezig is om actoren te mobiliseren, 
uitgaande van hun specifieke kenmerken; 
benadrukt verder dat het van 
doorslaggevend belang is om innovatie- en 
duurzaamheidsplannen te integreren op 
regionaal, nationaal en Europees niveau; 
roept de regio's op sterke regionale en 
nationale bio-economische strategieën te 
ontwikkelen, alsmede onderzoeks- en 
innovatiestrategieën gericht op slimme 
specialisatie; steunt het voorstel van de 
Commissie voor de invoering van 
regelingen voor publiek-private 
partnerschappen (PPP) in de bio-
economische sector; beveelt aan 
onderzoeks- en innovatiestrategieën toe te 
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passen ten behoeve van slimme 
specialisatie, zodat de structuurfondsen 
van de Unie efficiënter kunnen worden 
aangewend en de synergieën tussen 
publieke en private investeringen kunnen 
worden versterkt; 

Or. ro

Amendement 14
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert eraan dat regionale 
economieën een centrale rol spelen bij de 
verwezenlijking van slimme, duurzame en 
inclusieve groei; is van mening dat in de 
regio's zelf de kennis en knowhow 
aanwezig is om actoren te mobiliseren, 
uitgaande van hun specifieke kenmerken; 
benadrukt verder dat het van 
doorslaggevend belang is om innovatie- en 
duurzaamheidsplannen te integreren op 
regionaal, nationaal en Europees niveau; 
roept de regio's op sterke regionale en 
nationale bio-economische strategieën te 
ontwikkelen, alsmede onderzoeks- en 
innovatiestrategieën gericht op slimme 
specialisatie; steunt het voorstel van de 
Commissie voor de invoering van 
regelingen voor publiek-private 
partnerschappen (PPP) in de bio-
economische sector;

3. herinnert eraan dat regionale 
economieën een centrale rol spelen bij de 
verwezenlijking van slimme, duurzame en 
inclusieve groei; is van mening dat in de 
regio's zelf de kennis en knowhow 
aanwezig is om actoren te mobiliseren, 
uitgaande van hun specifieke kenmerken ; 
benadrukt verder dat het van 
doorslaggevend belang is om innovatie- en 
duurzaamheidsplannen te integreren op 
regionaal, nationaal en Europees niveau; 
roept de regio's op sterke regionale en 
nationale bio-economische strategieën te 
ontwikkelen, alsmede onderzoeks- en 
innovatiestrategieën en –centra gericht op 
slimme specialisatie ; steunt het voorstel 
van de Commissie voor de invoering van 
regelingen voor publiek-private 
partnerschappen (PPP) in de bio-
economische sector;

Or. pt

Amendement 15
Petru Constantin Luhan
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert eraan dat regionale 
economieën een centrale rol spelen bij de 
verwezenlijking van slimme, duurzame en 
inclusieve groei; is van mening dat in de 
regio's zelf de kennis en knowhow 
aanwezig is om actoren te mobiliseren, 
uitgaande van hun specifieke kenmerken; 
benadrukt verder dat het van 
doorslaggevend belang is om innovatie- en 
duurzaamheidsplannen te integreren op 
regionaal, nationaal en Europees niveau; 
roept de regio's op sterke regionale en 
nationale bio-economische strategieën te 
ontwikkelen, alsmede onderzoeks- en 
innovatiestrategieën gericht op slimme 
specialisatie; steunt het voorstel van de 
Commissie voor de invoering van 
regelingen voor publiek-private 
partnerschappen (PPP) in de bio-
economische sector;

3. herinnert eraan dat regionale 
economieën een centrale rol spelen bij de 
verwezenlijking van slimme, duurzame en 
inclusieve groei; is van mening dat in de 
regio's zelf de kennis en knowhow 
aanwezig is om actoren te mobiliseren, 
uitgaande van hun specifieke kenmerken; 
benadrukt verder dat het van 
doorslaggevend belang is om innovatie- en 
duurzaamheidsplannen te integreren op 
regionaal, nationaal en Europees niveau; 
roept de regio's op sterke regionale en 
nationale bio-economische strategieën te 
ontwikkelen, alsmede onderzoeks- en 
innovatiestrategieën gericht op slimme 
specialisatie; is van oordeel dat een 
robuuste groei op dit gebied alleen 
mogelijk is met aanzienlijke publieke en 
private investeringen, en steunt daarom 
het voorstel van de Commissie voor de 
invoering van regelingen voor publiek-
private partnerschappen (PPP) in de bio-
economische sector;

Or. ro

Amendement 16
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert eraan dat regionale 
economieën een centrale rol spelen bij de 
verwezenlijking van slimme, duurzame en 
inclusieve groei; is van mening dat in de 
regio's zelf de kennis en knowhow 
aanwezig is om actoren te mobiliseren, 
uitgaande van hun specifieke kenmerken; 

3. herinnert eraan dat regionale en lokale 
economieën een centrale rol spelen bij de 
verwezenlijking van slimme, duurzame en 
inclusieve groei; is van mening dat in de 
regio's zelf de kennis en knowhow 
aanwezig is om actoren te mobiliseren, 
uitgaande van hun specifieke kenmerken; 
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benadrukt verder dat het van 
doorslaggevend belang is om innovatie- en 
duurzaamheidsplannen te integreren op 
regionaal, nationaal en Europees niveau; 
roept de regio's op sterke regionale en 
nationale bio-economische strategieën te 
ontwikkelen, alsmede onderzoeks- en 
innovatiestrategieën gericht op slimme 
specialisatie; steunt het voorstel van de 
Commissie voor de invoering van 
regelingen voor publiek-private 
partnerschappen (PPP) in de bio-
economische sector;

benadrukt verder dat het van 
doorslaggevend belang is om innovatie- en 
duurzaamheidsplannen te integreren op 
regionaal, nationaal en Europees niveau; 
roept de regio's op sterke regionale en 
nationale bio-economische strategieën te 
ontwikkelen, alsmede onderzoeks- en 
innovatiestrategieën gericht op slimme 
specialisatie; verzoekt de Commissie 
Europese regionale bio-gebaseerde 
clusters en interregionale samenwerking 
te ondersteunen; steunt het voorstel van de 
Commissie voor de invoering van 
regelingen voor publiek-private 
partnerschappen (PPP) in de bio-
economische sector;

Or. en

Amendement 17
Jens Nilsson, Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat de sociale en 
solidaire economie, die gebaseerd is op de 
actieve deelname van mensen, 
gezamenlijke betrokkenheid en 
solidariteit, een belangrijke rol mag 
vervullen in de vormgeving en uitvoering 
van bio-economische strategieën op 
regionaal niveau;

Or. en

Amendement 18
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt het belang van versterking 
van lokale en regionale initiatieven door 
bio-economische strategieën door te voeren 
op alle samenwerkingsniveaus; herinnert 
eraan dat bottom-up en bedrijfsgebaseerde
benaderingen belangrijk zijn om het 
volledig potentieel van de regio's te kunnen 
benutten; benadrukt de doorslaggevende 
rol van kleine en middelgrote 
ondernemingen voor de bio-economie en 
hamert op het belang van de waarborging 
van financieringsmogelijkheden voor 
kmo's;

4. benadrukt het belang van ondersteuning 
en versterking van lokale en regionale 
initiatieven door bio-economische 
strategieën door te voeren op alle 
samenwerkingsniveaus; herinnert eraan dat 
bottom-up benaderingen belangrijk zijn om 
het volledig potentieel van de regio's te 
kunnen benutten; benadrukt de 
doorslaggevende rol van kleine en 
middelgrote ondernemingen voor de bio-
economie en hamert op het belang van de 
waarborging van 
financieringsmogelijkheden voor kmo's, 
die aan het lokale niveau zijn aangepast; 
onderstreept nogmaals de noodzaak om 
onderzoeks- en innovatiestrategieën te 
stimuleren die op een slimme specialisatie 
gericht zijn door 
financieringsinstrumenten aan te reiken, 
evenals kansen op netwerkvorming of 
kennisdeling;

Or. fr

Amendement 19
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat de bio-economie de 
hulpbronnenefficiëntie aanzienlijk 
verhoogt en de afhankelijkheid van 
geïmporteerde ruwe grondstoffen, 
geïmporteerde energie en niet-
hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen 
vermindert; benadrukt het belang van de 
bosbouwsector en andere bio-gebaseerde 
sectoren en wijst erop dat koolstofneutrale 
en hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen 
en ruwe grondstoffen, zoals hout en 

5. benadrukt dat de bio-economie de 
hulpbronnenefficiëntie aanzienlijk 
verhoogt en de afhankelijkheid van 
geïmporteerde ruwe grondstoffen, 
geïmporteerde energie en niet-
hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen 
vermindert; benadrukt het belang van de 
bosbouwsector en andere bio-gebaseerde 
sectoren en wijst erop dat koolstofneutrale 
en hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen 
en ruwe grondstoffen een vervanging 
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houtvezel, een vervanging kunnen vormen 
voor fossiele en niet-hernieuwbare ruwe 
grondstoffen; herinnert eraan dat de bio-
economische industrie een groot aantal 
producten met hoge toegevoegde waarde 
voortbrengt, zoals chemische stoffen, 
geneesmiddelen, plastic en andere nieuwe 
innovatieve materialen;

kunnen vormen voor fossiele en niet-
hernieuwbare ruwe grondstoffen, op 
voorwaarde dat het gebruik ervan 
gereglementeerd is volgens het beleid 
inzake de bestrijding van ontbossing; 
herinnert eraan dat de bio-economische 
industrie een groot aantal producten met 
hoge toegevoegde waarde voortbrengt, 
zoals chemische stoffen, geneesmiddelen, 
plastic en andere nieuwe innovatieve 
materialen;

Or. fr

Amendement 20
Nikos Chrysogelos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat de bio-economie de 
hulpbronnenefficiëntie aanzienlijk 
verhoogt en de afhankelijkheid van 
geïmporteerde ruwe grondstoffen, 
geïmporteerde energie en niet-
hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen 
vermindert; benadrukt het belang van de 
bosbouwsector en andere bio-gebaseerde
sectoren en wijst erop dat koolstofneutrale 
en hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen 
en ruwe grondstoffen, zoals hout en 
houtvezel, een vervanging kunnen vormen 
voor fossiele en niet-hernieuwbare ruwe 
grondstoffen; herinnert eraan dat de bio-
economische industrie een groot aantal 
producten met hoge toegevoegde waarde 
voortbrengt, zoals chemische stoffen, 
geneesmiddelen, plastic en andere nieuwe 
innovatieve materialen;

5. benadrukt dat de bio-economie moet 
stoelen op een verhoging van de 
hulpbronnenefficiëntie en een beperking 
van de afhankelijkheid van geïmporteerde 
ruwe grondstoffen, geïmporteerde energie 
en niet-hernieuwbare natuurlijke 
hulpbronnen; benadrukt het belang van de 
bosbouwsector en andere bio-gebaseerde
sectoren en wijst erop dat koolstofneutrale 
en hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen 
en ruwe grondstoffen, zoals hout en 
houtvezel, een vervanging kunnen vormen 
voor fossiele en niet-hernieuwbare ruwe 
grondstoffen; herinnert eraan dat de bio-
economische industrie een groot aantal 
producten met hoge toegevoegde waarde 
voortbrengt, zoals chemische stoffen, 
geneesmiddelen, plastic en andere nieuwe 
innovatieve materialen;

Or. en
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Amendement 21
Younous Omarjee

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat de bio-economie de 
hulpbronnenefficiëntie aanzienlijk 
verhoogt en de afhankelijkheid van 
geïmporteerde ruwe grondstoffen, 
geïmporteerde energie en niet-
hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen 
vermindert; benadrukt het belang van de 
bosbouwsector en andere bio-gebaseerde 
sectoren en wijst erop dat koolstofneutrale 
en hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen 
en ruwe grondstoffen, zoals hout en 
houtvezel, een vervanging kunnen vormen 
voor fossiele en niet-hernieuwbare ruwe 
grondstoffen; herinnert eraan dat de bio-
economische industrie een groot aantal 
producten met hoge toegevoegde waarde 
voortbrengt, zoals chemische stoffen, 
geneesmiddelen, plastic en andere nieuwe 
innovatieve materialen;

5. benadrukt dat de bio-economie de 
hulpbronnenefficiëntie aanzienlijk 
verhoogt en de afhankelijkheid van 
geïmporteerde ruwe grondstoffen, 
geïmporteerde energie en niet-
hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen 
vermindert; benadrukt het belang van de 
bosbouwsector en andere bio-gebaseerde 
sectoren en wijst erop dat koolstofneutrale 
en hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen 
en ruwe grondstoffen, zoals hout en 
houtvezel, een vervanging moeten vormen 
voor fossiele en niet-hernieuwbare ruwe 
grondstoffen; herinnert eraan dat de bio-
economische industrie een groot aantal 
producten met hoge toegevoegde waarde 
voortbrengt, zoals chemische stoffen, 
geneesmiddelen, plastic en andere nieuwe 
innovatieve materialen; onderstreept het 
potentieel van biotechnologieën op basis 
van mariene hulpbronnen die tot dusver 
amper ontwikkeld zijn.

Or. fr

Amendement 22
Maria do Céu Patrão Neves

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat de bio-economie de 
hulpbronnenefficiëntie aanzienlijk 
verhoogt en de afhankelijkheid van 
geïmporteerde ruwe grondstoffen, 
geïmporteerde energie en niet-

5. benadrukt dat de bio-economie de 
hulpbronnenefficiëntie aanzienlijk 
verhoogt en de afhankelijkheid van 
geïmporteerde ruwe grondstoffen, 
geïmporteerde energie en niet-
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hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen 
vermindert; benadrukt het belang van de 
bosbouwsector en andere bio-gebaseerde 
sectoren en wijst erop dat koolstofneutrale 
en hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen 
en ruwe grondstoffen, zoals hout en 
houtvezel, een vervanging kunnen vormen 
voor fossiele en niet-hernieuwbare ruwe 
grondstoffen; herinnert eraan dat de bio-
economische industrie een groot aantal 
producten met hoge toegevoegde waarde 
voortbrengt, zoals chemische stoffen, 
geneesmiddelen, plastic en andere nieuwe 
innovatieve materialen;

hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen 
vermindert; benadrukt het belang van de 
bosbouwsector en andere bio-gebaseerde 
sectoren en wijst erop dat koolstofneutrale 
en hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen 
en ruwe grondstoffen, zoals hout en 
houtvezel, een vervanging kunnen vormen 
voor fossiele en niet-hernieuwbare ruwe 
grondstoffen; herinnert eraan dat de bio-
economische industrie een groot aantal 
producten met hoge toegevoegde waarde 
voortbrengt, zoals chemische stoffen, 
geneesmiddelen, plastic en andere nieuwe 
innovatieve materialen en dat zij 
werkgelegenheid creëert;

Or. pt

Amendement 23
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. meent dat, gelet op de complexe en 
versnipperde aard van de Europese, 
nationale en regionale beleidslijnen op 
het gebied van de bio-economie, een 
gemeenschappelijke strategie moet 
worden toegepast om goede praktijken en 
nieuwe wetenschappelijke kennis te 
verspreiden en de interactie tussen 
belanghebbenden te intensiveren;

Or. ro

Amendement 24
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat de bio-economie behoefte 
heeft aan een hoog kennisniveau en 
gekwalificeerd personeel; herinnert eraan 
dat het belangrijk is beroeps- en hogere 
opleidingen aan te bieden in de regio's, 
rekening houdend met hun specifieke 
kenmerken; wijst erop dat een breed 
onderwijsaanbod in de regio's ook bijdraagt 
aan de groei van ondernemingen; is van 
mening dat een hoog kennisniveau in de 
bio-economische sector voor Europa een 
troef vormt om wereldwijd te kunnen 
concurreren;

6. benadrukt dat de bio-economie behoefte 
heeft aan een hoog kennisniveau en 
gekwalificeerd personeel; herinnert eraan 
dat het belangrijk is beroeps- en hogere 
opleidingen aan te bieden in de regio's, 
rekening houdend met hun specifieke 
kenmerken; wijst erop dat een breed 
onderwijsaanbod in de regio's ook bijdraagt 
aan de groei van ondernemingen; is van 
mening dat een hoog kennisniveau in de
bio-economische sector voor Europa een 
troef vormt om wereldwijd te kunnen 
concurreren en Europa in staat stelt om 
wereldleider op het gebied van de bio-
economie te worden;

Or. ro

Amendement 25
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat de bio-economie behoefte 
heeft aan een hoog kennisniveau en 
gekwalificeerd personeel; herinnert eraan 
dat het belangrijk is beroeps- en hogere 
opleidingen aan te bieden in de regio's, 
rekening houdend met hun specifieke 
kenmerken; wijst erop dat een breed 
onderwijsaanbod in de regio's ook bijdraagt 
aan de groei van ondernemingen; is van 
mening dat een hoog kennisniveau in de 
bio-economische sector voor Europa een 
troef vormt om wereldwijd te kunnen 
concurreren;

6. benadrukt dat de bio-economie behoefte 
heeft aan een hoog kennisniveau en 
gekwalificeerd personeel; herinnert eraan 
dat het belangrijk is beroeps- en hogere 
opleidingen aan te bieden in de regio's, 
rekening houdend met hun specifieke 
kenmerken; wijst erop dat een breed 
onderwijsaanbod in de regio's ook bijdraagt 
aan de groei van ondernemingen; is van 
mening dat een hoog kennisniveau in de 
bio-economische sector voor Europa een 
troef vormt om wereldwijd te kunnen 
concurreren; stelt vast dat het van belang 
is de consumenten bewust te maken van 
de bio-economie en dat zij bijgevolg 
dienen te worden voorgelicht over de 
voordelen van de bio-economie en de 
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beste keuzes op het gebied van 
consumptie;

Or. fi

Amendement 26
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat de bio-economie behoefte 
heeft aan een hoog kennisniveau en 
gekwalificeerd personeel; herinnert eraan 
dat het belangrijk is beroeps- en hogere 
opleidingen aan te bieden in de regio's, 
rekening houdend met hun specifieke 
kenmerken; wijst erop dat een breed 
onderwijsaanbod in de regio's ook bijdraagt 
aan de groei van ondernemingen; is van 
mening dat een hoog kennisniveau in de 
bio-economische sector voor Europa een 
troef vormt om wereldwijd te kunnen 
concurreren;

6. benadrukt dat de bio-economie behoefte 
heeft aan een hoog kennisniveau en 
gekwalificeerd personeel; herinnert eraan 
dat het belangrijk is beroeps- en hogere 
opleidingen aan te bieden in de regio's, 
rekening houdend met hun specifieke 
kenmerken; wijst erop dat een breed 
onderwijsaanbod in de regio's ook bijdraagt 
aan de duurzame groei van 
ondernemingen; is van mening dat een 
hoog kennisniveau in de bio-economische 
sector voor Europa een troef vormt om 
wereldwijd te kunnen concurreren;

Or. fr

Amendement 27
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat de bio-economie behoefte 
heeft aan een hoog kennisniveau en 
gekwalificeerd personeel; herinnert eraan 
dat het belangrijk is beroeps- en hogere 
opleidingen aan te bieden in de regio's, 
rekening houdend met hun specifieke 

6. benadrukt dat de bio-economie behoefte 
heeft aan een hoog kennisniveau en 
gekwalificeerd personeel; herinnert eraan 
dat het belangrijk is beroeps- en hogere 
opleidingen aan te bieden in de regio's, 
rekening houdend met hun specifieke 
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kenmerken; wijst erop dat een breed 
onderwijsaanbod in de regio's ook bijdraagt 
aan de groei van ondernemingen; is van 
mening dat een hoog kennisniveau in de 
bio-economische sector voor Europa een 
troef vormt om wereldwijd te kunnen 
concurreren;

kenmerken; wijst erop dat een breed 
onderwijsaanbod in de regio's ook bijdraagt 
aan de groei van ondernemingen; is van 
mening dat een hoog kennisniveau in de 
bio-economische sector voor Europa een 
troef vormt om wereldwijd te kunnen 
concurreren; dringt aan op een 
vergemakkelijking van de 
grensoverschrijdende mobiliteit van 
onderzoekers om goede praktijken te 
kunnen uitwisselen en kennis te kunnen 
overdragen;

Or. ro

Amendement 28
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt verder dat de bio-
economie ook op het niveau van de 
consumptie moet worden gestimuleerd, 
met name door consumenten meer bewust 
te maken van voedselveiligheid, behoud 
van hulpbronnen en overige 
maatschappelijke uitdagingen, zoals 
klimaatverandering en de afhankelijkheid 
van niet-duurzame hulpbronnen; roept 
daarom op tot het uitvoeren van studies 
naar consumptiepatronen in de Europese 
Unie en het ontwikkelen van een op 
wetenschappelijke gegevens berustende 
aanpak om consumenten te informeren 
over producteigenschappen en een 
duurzame levenswijze te bevorderen;

Or. pt

Amendement 29
Petru Constantin Luhan
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat om een efficiënte 
en duurzame bio-economie tot stand te 
brengen de modernisering van diverse 
infrastructuren moet worden voortgezet 
en daarbij in geen geval 
plattelandsgebieden mogen worden 
uitgesloten;

Or. ro

Amendement 30
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst erop dat het van belang is aandacht 
te besteden aan de toeleveringsketens van 
de bio-economie, teneinde de 
beschikbaarheid van ruwe grondstoffen te 
waarborgen; benadrukt dat bio-
economische strategieën een doeltreffender 
benutting van huishoudelijk en 
gemeentelijk afval moeten stimuleren, 
maar ook moeten bijdragen aan de 
gebruikmaking van rest- en bijproducten 
uit de bos- en landbouw; verlangt dat 
nieuw op te stellen wetgeving in alle 
opzichten ondersteuning biedt voor een 
duurzaam gebruik van de hulpbronnen van 
de bio-economie en de benutting van ruwe 
grondstoffen en dat het beleid in alle 
opzichten gericht moet zijn op de lange
termijn en consequent moet zijn, zodat 
ondernemingen voldoende vertrouwen 
hebben voor het doen van investeringen;

7. wijst erop dat het van belang is aandacht 
te besteden aan de toeleveringsketens van 
de bio-economie, teneinde de 
beschikbaarheid van ruwe grondstoffen te 
waarborgen; benadrukt dat bio-
economische strategieën een doeltreffender 
benutting van huishoudelijk en 
gemeentelijk afval moeten stimuleren, 
maar ook moeten bijdragen aan de 
gebruikmaking van rest- en bijproducten 
uit de bos- en landbouw; verlangt dat 
conflictvrije regelgeving en nieuw op te 
stellen wetgeving een stabiele 
beleidsomgeving creëren en in alle 
opzichten ondersteuning bieden voor een 
duurzaam gebruik van de hulpbronnen van 
de bio-economie en de benutting van ruwe 
grondstoffen en dat het beleid in alle 
opzichten gericht moet zijn op de lange 
termijn en consequent moet zijn, zodat 
ondernemingen voldoende vertrouwen 
hebben voor het doen van investeringen;

Or. en
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Amendement 31
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst erop dat het van belang is aandacht 
te besteden aan de toeleveringsketens van 
de bio-economie, teneinde de 
beschikbaarheid van ruwe grondstoffen te 
waarborgen; benadrukt dat bio-
economische strategieën een doeltreffender 
benutting van huishoudelijk en 
gemeentelijk afval moeten stimuleren, 
maar ook moeten bijdragen aan de 
gebruikmaking van rest- en bijproducten 
uit de bos- en landbouw; verlangt dat 
nieuw op te stellen wetgeving in alle 
opzichten ondersteuning biedt voor een 
duurzaam gebruik van de hulpbronnen van 
de bio-economie en de benutting van ruwe 
grondstoffen en dat het beleid in alle 
opzichten gericht moet zijn op de lange 
termijn en consequent moet zijn, zodat 
ondernemingen voldoende vertrouwen 
hebben voor het doen van investeringen;

7. wijst erop dat het van belang is aandacht 
te besteden aan de toeleveringsketens van 
de bio-economie, teneinde de 
beschikbaarheid van ruwe grondstoffen te 
waarborgen; benadrukt dat bio-
economische strategieën een doeltreffender 
benutting van huishoudelijk en 
gemeentelijk afval moeten stimuleren, 
maar ook moeten bijdragen aan de 
gebruikmaking van rest- en bijproducten 
uit de bos- en landbouw; verlangt de 
opstelling van nieuwe wetgeving die ten 
volle ondersteuning biedt voor een 
duurzaam gebruik van de hulpbronnen van 
de bio-economie en de benutting van ruwe 
grondstoffen en dat het beleid in alle 
opzichten gericht moet zijn op de lange 
termijn, en consequent en bevorderlijk 
moet zijn voor investeringen;

Or. fr

Amendement 32
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. wijst op de behoefte aan concrete
doelstellingen, zodat het aandeel van 
hernieuwbare natuurlijke grondstoffen bij 
de productie en de consumptie van 
goederen kan toenemen; verzoekt de 
Commissie concrete maatregelen op brede 
regionale basis voor te stellen ter 

8. wijst op de behoefte aan duidelijke
doelstellingen, zodat het aandeel van 
hernieuwbare natuurlijke grondstoffen bij 
de productie en de consumptie van 
goederen kan toenemen; verzoekt de 
Commissie concrete maatregelen voor te 
stellen ter bevordering van de productie en 
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bevordering van de productie en 
consumptie van producten van de bio-
economie.

consumptie van producten van de bio-
economie op regionaal niveau.

Or. fr


