
AM\931297PT.doc PE508.014v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Desenvolvimento Regional

2012/2295(INI)

25.3.2013

ALTERAÇÕES
1 - 32

Projeto de parecer
Riikka Manner
(PE506.150v01-00)

Inovação para um Crescimento Sustentável: Bioeconomia para a Europa
(2012/2295(INI))



PE508.014v01-00 2/22 AM\931297PT.doc

PT

AM_Com_NonLegOpinion



AM\931297PT.doc 3/22 PE508.014v01-00

PT

Alteração 1
Patrice Tirolien

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Insiste em que a bioeconomia é um fator 
decisivo para o crescimento verde 
inteligente na Europa e frisa que a política 
de desenvolvimento regional desempenha 
um papel central na implementação da 
Estratégia Europa 2020; recorda que, mais 
do que nunca, a política de 
desenvolvimento regional apoia o 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo devido à sua grande 
concentração temática; observa que dos 
11 objetivos da política regional sete estão 
direta ou indiretamente relacionados com 
a bioeconomia; recorda que a bioeconomia 
tem um importante impacto nas regiões, 
promovendo o desenvolvimento 
económico e a criação de empregos;

1. Frisa que a bioeconomia é um fator 
decisivo para o crescimento verde 
inteligente na Europa e salienta que a 
política de desenvolvimento regional 
desempenha um papel central na 
implementação da Estratégia Europa 2020; 
observa que, dos onze objetivos da política 
de desenvolvimento regional, sete estão 
direta ou indiretamente relacionados com 
a bioeconomia; recorda que, mais do que 
nunca, a política de desenvolvimento
regional apoia um crescimento mais 
inteligente, sustentável e inclusivo devido 
à sua grande concentração temática; 
recorda que a bioeconomia tem um 
importante impacto nas regiões, 
promovendo o desenvolvimento 
económico e a criação de empregos;

Or. fr

Alteração 2
Nuno Teixeira

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Insiste em que a bioeconomia é um fator 
decisivo para o crescimento verde 
inteligente na Europa e frisa que a política 
de desenvolvimento regional desempenha 
um papel central na implementação da 
Estratégia Europa 2020; recorda que, mais 
do que nunca, a política de 
desenvolvimento regional apoia o 

1. Insiste em que a bioeconomia deve ter 
uma abordagem coerente, interdisciplinar 
e transetorial no seio da União Europeia e
é um fator decisivo para o crescimento 
verde inteligente na Europa e frisa que a 
política de desenvolvimento regional 
desempenha um papel central na 
implementação da Estratégia Europa 2020; 
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crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo devido à sua grande concentração 
temática; observa que dos 11 objetivos da 
política regional sete estão direta ou 
indiretamente relacionados com a 
bioeconomia; recorda que a bioeconomia 
tem um importante impacto nas regiões, 
promovendo o desenvolvimento 
económico e a criação de empregos;

recorda que, mais do que nunca, a política 
de desenvolvimento regional apoia o 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo devido à sua grande concentração 
temática; observa que dos 11 objetivos da 
política regional sete estão direta ou 
indiretamente relacionados com a 
bioeconomia; recorda que a bioeconomia 
tem um importante impacto nas regiões, 
promovendo o desenvolvimento 
económico e a criação de empregos e 
contribuindo para a competitividade da 
União Europeia no futuro;

Or. pt

Alteração 3
Younous Omarjee

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Insiste em que a bioeconomia é um fator 
decisivo para o crescimento verde 
inteligente na Europa e frisa que a política 
de desenvolvimento regional desempenha 
um papel central na implementação da 
Estratégia Europa 2020; recorda que, mais 
do que nunca, a política de 
desenvolvimento regional apoia o 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo devido à sua grande 
concentração temática; observa que dos 
11 objetivos da política regional sete estão 
direta ou indiretamente relacionados com a 
bioeconomia; recorda que a bioeconomia 
tem um importante impacto nas regiões, 
promovendo o desenvolvimento 
económico e a criação de empregos;

1. Insiste em que a bioeconomia é um fator 
decisivo para o crescimento verde 
inteligente na Europa e frisa que a política 
de desenvolvimento regional desempenha 
um papel central na implementação da 
Estratégia Europa 2020; recorda que, mais 
do que nunca, a política de 
desenvolvimento regional apoia o 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo; observa que dos 11 objetivos da 
política regional sete estão direta ou 
indiretamente relacionados com a 
bioeconomia; recorda que a bioeconomia 
tem um importante impacto nas regiões, 
devendo promover o desenvolvimento 
económico e social, o bem-estar, a 
proteção do ambiente, a melhoria da 
saúde e a criação de empregos;

Or. fr
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Alteração 4
Nikos Chrysogelos

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Incentiva a utilização de fundos da 
política de coesão para apoiar a produção 
biológica quando os critérios de 
sustentabilidade são integralmente 
respeitados; considera, por outro lado, 
importante facilitar a adaptação das 
competências na perspetiva de novas 
oportunidades de emprego na 
bioeconomia;

Or. en

Alteração 5
Patrice Tirolien

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que a política e a estratégia no 
domínio da bioeconomia, assim como os 
regulamentos e incentivos com ela 
relacionados carecem de uma concentração 
acrescida e de orientações mais claras; 
chama a atenção para a necessidade de 
melhorar a coordenação entre os diferentes 
fundos (fundos estruturais, PAC e Horizon)
e de abrir possibilidades de financiamento 
cruzado; chama também a atenção para o 
facto de a transição para a bioeconomia ser 
um processo longo que requer medidas de 
caráter legislativo, estratégias e 
investimentos de longo prazo;

2. Salienta que a política e a estratégia no 
domínio da bioeconomia, assim como os 
regulamentos e incentivos com ela 
relacionados carecem de uma concentração 
acrescida e de orientações mais claras; 
chama a atenção para a necessidade de 
melhorar a coordenação e de criar mais 
sinergias entre os diferentes fundos
(fundos estruturais, PAC e Horizon); 
chama também a atenção para o facto de a 
transição para a bioeconomia ser um 
processo longo que requer medidas de 
caráter legislativo, estratégias e 
investimentos de longo prazo;

Or. fr
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Alteração 6
Nuno Teixeira

Projeto de parecer
N.º  2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que a política e a estratégia no 
domínio da bioeconomia, assim como os 
regulamentos e incentivos com ela 
relacionados carecem de uma concentração 
acrescida e de orientações mais claras; 
chama a atenção para a necessidade de 
melhorar a coordenação entre os diferentes
fundos (fundos estruturais, PAC e
Horizon) e de abrir possibilidades de 
financiamento cruzado; chama também a 
atenção para o facto de a transição para a 
bioeconomia ser um processo longo que 
requer medidas de caráter legislativo, 
estratégias e investimentos de longo prazo;

2. Salienta que a política e a estratégia no 
domínio da bioeconomia, assim como os 
regulamentos e incentivos com ela 
relacionados carecem de uma concentração 
acrescida e de orientações mais claras; 
chama a atenção para a necessidade de 
melhorar a coordenação e de se estabelecer 
sinergias e complementaridades com as 
várias políticas, instrumentos e fontes de 
financiamento (como os fundos 
estruturais, a PAC, o FEAMP e o Horizon) 
e de abrir possibilidades de financiamento 
cruzado; chama também a atenção para o 
facto de a transição para a bioeconomia ser 
um processo longo que requer medidas de 
caráter legislativo, estratégias e 
investimentos de longo prazo;

Or. pt

Alteração 7
Riikka Manner

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que a política e a estratégia no 
domínio da bioeconomia, assim como os 
regulamentos e incentivos com ela 
relacionados carecem de uma concentração 
acrescida e de orientações mais claras; 
chama a atenção para a necessidade de 
melhorar a coordenação entre os diferentes 
fundos (fundos estruturais, PAC e Horizon) 

2. Salienta que a política e a estratégia no 
domínio da bioeconomia, assim como os 
regulamentos e incentivos com ela 
relacionados carecem de uma concentração 
acrescida e de orientações mais claras; 
chama a atenção para a necessidade de 
melhorar a coordenação entre os diferentes 
fundos e diretivas (fundos estruturais, 
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e de abrir possibilidades de financiamento 
cruzado; chama também a atenção para o 
facto de a transição para a bioeconomia ser 
um processo longo que requer medidas de 
caráter legislativo, estratégias e 
investimentos de longo prazo;

PAC, PCP, Horizon, Diretiva relativa às 
fontes de energia renováveis, 
Diretiva-Quadro «Resíduos») e de abrir 
possibilidades de financiamento cruzado; 
chama também a atenção para o facto de a 
transição para a bioeconomia ser um 
processo longo que requer medidas de 
caráter legislativo, estratégias e 
investimentos de longo prazo de molde a 
criar um clima de investimento favorável 
à bioeconomia e condições equitativas;

Or. en

Alteração 8
Nikos Chrysogelos

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Sublinha que se deve criar um 
quadro político sólido para explorar 
plenamente o potencial da bioeconomia e 
facilitar a transição de uma economia 
baseada nos combustíveis fósseis para 
uma economia de base biológica, que faça 
a melhor utilização dos recursos e das 
capacidades locais e regionais;

Or. en

Alteração 9
Younous Omarjee

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Recorda que as regiões 
ultraperiféricas europeias dispõem de 
uma extraordinária biodiversidade e 
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beneficiam de um clima e de 
características geomorfológicas 
singulares; frisa que estas regiões 
oferecem também um enorme potencial de 
investigação e de inovação no setor da 
bioeconomia e são decisivas para a 
emergência de um crescimento verde à 
escala europeia;

Or. fr

Alteração 10
Patrice Tirolien

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Salienta a importância da criação de 
um observatório e de um comité de peritos 
em matéria de bioeconomia; insiste na 
realização periódica de conferências que 
incluam os principais intervenientes dos 
setores público e privado, a nível regional, 
nacional e europeu; solicita a criação de 
um roteiro que assegure o 
acompanhamento eficaz das iniciativas 
bioeconómicas, bem como a boa 
coordenação entre os instrumentos, e que 
defina, regularmente, metas concretas, e a 
publicação de relatórios sobre o progresso 
dos trabalhos a comunicar ao Parlamento 
Europeu;

Or. fr

Alteração 11
Vasilica Viorica Dăncilă

Projeto de parecer
N.º 3
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Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que as economias regionais são 
decisivas para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo; insiste em que as 
próprias regiões dispõem dos 
conhecimentos e capacidades necessários 
para mobilizarem intervenientes em função 
das suas características específicas; reitera 
a importância de integrar planos de 
inovação e sustentabilidade a nível 
regional, nacional e europeu; insta 
igualmente as regiões a desenvolverem 
estratégias bioeconómicas regionais e 
nacionais sólidas, bem como estratégias de 
investigação e de inovação com vista à 
especialização inteligente; apoia a proposta 
da Comissão para estabelecer regimes de 
parcerias público-privadas (PPP) para o 
setor bioeconómico;

3. Salienta que as economias regionais são 
decisivas para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo; insiste em que as 
próprias regiões dispõem dos 
conhecimentos e capacidades necessários 
para mobilizarem intervenientes em função 
das suas características específicas; reitera 
a importância de integrar planos de 
inovação e sustentabilidade a nível 
regional, nacional e europeu; insta 
igualmente as regiões a desenvolverem 
estratégias bioeconómicas regionais e 
nacionais sólidas, tendo em conta o perfil 
de cada região, bem como estratégias de 
investigação e de inovação com vista à 
especialização inteligente; apoia a proposta 
da Comissão para estabelecer regimes de 
parcerias público-privadas (PPP) para o 
setor bioeconómico;

Or. ro

Alteração 12
Patrice Tirolien

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que as economias regionais são 
decisivas para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo; insiste em que as 
próprias regiões dispõem dos 
conhecimentos e capacidades necessários 
para mobilizarem intervenientes em função 
das suas características específicas; reitera 
a importância de integrar planos de 
inovação e sustentabilidade a nível 
regional, nacional e europeu; insta 
igualmente as regiões a desenvolverem
estratégias bioeconómicas regionais e 

3. Salienta que as economias regionais são 
decisivas para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo; insiste em que as 
próprias regiões dispõem dos 
conhecimentos e capacidades necessários 
para mobilizarem intervenientes em função 
das suas características específicas; insta 
igualmente as autoridades regionais a
participarem ativamente no 
desenvolvimento das estratégias 
bioeconómicas regionais e nacionais 
sólidas e a prestarem orientação aos 
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nacionais sólidas, bem como estratégias de 
investigação e de inovação com vista à 
especialização inteligente; apoia a 
proposta da Comissão para estabelecer 
regimes de parcerias público-privadas 
(PPP) para o setor bioeconómico;

intervenientes durante o processo; reitera 
a importância de melhorar a coordenação 
dos programas de inovação e 
sustentabilidade a nível regional, nacional 
e europeu;

Or. fr

Alteração 13
Iosif Matula

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que as economias regionais são 
decisivas para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo; insiste em que as 
próprias regiões dispõem dos 
conhecimentos e capacidades necessários 
para mobilizarem intervenientes em função 
das suas características específicas; reitera 
a importância de integrar planos de 
inovação e sustentabilidade a nível 
regional, nacional e europeu; insta 
igualmente as regiões a desenvolverem 
estratégias bioeconómicas regionais e 
nacionais sólidas, bem como estratégias de 
investigação e de inovação com vista à 
especialização inteligente; apoia a proposta 
da Comissão para estabelecer regimes de 
parcerias público-privadas (PPP) para o 
setor bioeconómico;

3. Salienta que as economias regionais são 
decisivas para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo; insiste em que as 
próprias regiões dispõem dos 
conhecimentos e capacidades necessários 
para mobilizarem intervenientes em função 
das suas características específicas; reitera 
a importância de integrar planos de 
inovação e sustentabilidade a nível 
regional, nacional e europeu; insta 
igualmente as regiões a desenvolverem 
estratégias bioeconómicas regionais e 
nacionais sólidas, bem como estratégias de 
investigação e de inovação com vista à 
especialização inteligente; apoia a proposta 
da Comissão para estabelecer regimes de 
parcerias público-privadas (PPP) para o 
setor bioeconómico; recomenda a 
utilização de estratégias de investigação e 
de inovação em prol de uma
especialização inteligente, de molde a que 
os fundos estruturais da UE possam ser 
utilizados de forma mais eficaz e a que se 
reforcem as sinergias entre os 
investimentos públicos e privados; 

Or. ro
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Alteração 14
Nuno Teixeira

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que as economias regionais são 
decisivas para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo; insiste em que as 
próprias regiões dispõem dos 
conhecimentos e capacidades necessários 
para mobilizarem intervenientes em função 
das suas características específicas; reitera 
a importância de integrar planos de 
inovação e sustentabilidade a nível 
regional, nacional e europeu; insta 
igualmente as regiões a desenvolverem 
estratégias bioeconómicas regionais e 
nacionais sólidas, bem como estratégias de 
investigação e de inovação com vista à 
especialização inteligente; apoia a proposta 
da Comissão para estabelecer regimes de 
parcerias público-privadas (PPP) para o 
setor bioeconómico;

3. Salienta que as economias regionais são 
decisivas para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo; insiste em que as 
próprias regiões dispõem dos 
conhecimentos e capacidades necessários 
para mobilizarem intervenientes em função 
das suas características específicas e 
apostar na transição para uma sociedade 
biológica e para uma economia do 
pós-petróleo, com a investigação e a 
inovação como fatores de mudança; 
reitera a importância de integrar planos de 
inovação e sustentabilidade a nível 
regional, nacional e europeu; insta 
igualmente as regiões a desenvolverem 
estratégias bioeconómicas regionais e 
nacionais sólidas, bem como estratégias e 
polos de investigação e de inovação com 
vista à especialização inteligente capazes 
de tirar partido, de forma eficiente, dos 
recursos naturais regionais; apoia a 
proposta da Comissão para estabelecer 
regimes de parcerias público-privadas 
(PPP) para o setor bioeconómico;

Or. pt

Alteração 15
Petru Constantin Luhan

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que as economias regionais são 
decisivas para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo; insiste em que as 

3. Salienta que as economias regionais são 
decisivas para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo; insiste em que as 
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próprias regiões dispõem dos 
conhecimentos e capacidades necessários 
para mobilizarem intervenientes em função 
das suas características específicas; reitera 
a importância de integrar planos de 
inovação e sustentabilidade a nível 
regional, nacional e europeu; insta 
igualmente as regiões a desenvolverem 
estratégias bioeconómicas regionais e 
nacionais sólidas, bem como estratégias de 
investigação e de inovação com vista à 
especialização inteligente; apoia a proposta 
da Comissão para estabelecer regimes de 
parcerias público-privadas (PPP) para o 
setor bioeconómico;

próprias regiões dispõem dos 
conhecimentos e capacidades necessários 
para mobilizarem intervenientes em função 
das suas características específicas; reitera 
a importância de integrar planos de 
inovação e sustentabilidade a nível 
regional, nacional e europeu; insta 
igualmente as regiões a desenvolverem 
estratégias bioeconómicas regionais e 
nacionais sólidas, bem como estratégias de 
investigação e de inovação com vista à 
especialização inteligente; considera que 
um crescimento sólido neste domínio só é 
possível através de investimentos públicos 
e privados significativos e, por este 
motivo, apoia a proposta da Comissão para 
estabelecer regimes de parcerias 
público-privadas (PPP) para o setor 
bioeconómico;

Or. ro

Alteração 16
Riikka Manner

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que as economias regionais são 
decisivas para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo; insiste em que as 
próprias regiões dispõem dos 
conhecimentos e capacidades necessários 
para mobilizarem intervenientes em função 
das suas características específicas; reitera 
a importância de integrar planos de 
inovação e sustentabilidade a nível 
regional, nacional e europeu; insta 
igualmente as regiões a desenvolverem 
estratégias bioeconómicas regionais e 
nacionais sólidas, bem como estratégias de 
investigação e de inovação com vista à 
especialização inteligente; apoia a proposta 
da Comissão para estabelecer regimes de 

3. Salienta que as economias regionais e 
locais são decisivas para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo; insiste 
em que as próprias regiões dispõem dos 
conhecimentos e capacidades necessários 
para mobilizarem intervenientes em função 
das suas características específicas; reitera 
a importância de integrar planos de 
inovação e sustentabilidade a nível 
regional, nacional e europeu; insta 
igualmente as regiões a desenvolverem 
estratégias bioeconómicas regionais e 
nacionais sólidas, bem como estratégias de 
investigação e de inovação com vista à 
especialização inteligente; insta a 
Comissão a apoiar os agrupamentos 
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parcerias público-privadas (PPP) para o 
setor bioeconómico;

regionais europeus de base biológica e a 
cooperação inter-regional; apoia a 
proposta da Comissão para estabelecer 
regimes de parcerias público-privadas 
(PPP) para o setor bioeconómico;

Or. en

Alteração 17
Jens Nilsson, Patrice Tirolien

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Considera que a economia social e 
solidária, que tem por base a participação 
ativas das pessoas, a propriedade comum 
e a solidariedade, deve desempenhar um 
papel importante na configuração e na 
aplicação de estratégias bioeconómicas no 
plano regional;

Or. en

Alteração 18
Patrice Tirolien

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Chama a atenção para a importância de 
fortalecer as iniciativas locais e regionais 
através da implementação de estratégias 
bioeconómicas em todos os níveis de 
cooperação; recorda que as abordagens «da 
base para o topo» e de caráter empresarial
são essenciais para explorar todo o 
potencial das regiões; sublinha o papel 
crucial das pequenas e médias empresas na 
bioeconomia, recordando que é 

4. Chama a atenção para a importância de 
apoiar e fortalecer as iniciativas locais e
regionais através da implementação de 
estratégias bioeconómicas em todos os 
níveis de cooperação; recorda que as 
abordagens «da base para o topo» são 
essenciais para explorar todo o potencial 
das regiões; sublinha o papel crucial das 
pequenas e médias empresas na 
bioeconomia, recordando que é 
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indispensável dotá-las de oportunidades de 
financiamento;

indispensável dotá-las de oportunidades de
financiamento adaptadas a nível local;
reitera a necessidade de incentivar as 
estratégias de investigação e de inovação 
em conformidade com uma especialização 
inteligente e através do apoio aos 
instrumentos de financiamento, e 
sobretudo as oportunidades de colocação 
em rede ou de intercâmbio dos 
conhecimentos que oferecem;

Or. fr

Alteração 19
Patrice Tirolien

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Insiste em que a bioeconomia aumenta a 
eficiência dos recursos e reduz a 
dependência da importação de 
matérias-primas, energias e recursos 
naturais não renováveis; sublinha a 
importância do setor florestal e de outras 
bioindústrias e insiste em que os recursos 
naturais e matérias-primas renováveis, 
neutros em termos de carbono, como a 
madeira e a fibra de madeira, podem 
substituir as matérias-primas fósseis e não 
renováveis; recorda que as indústrias 
bioeconómicas fabricam produtos de 
elevado valor acrescentado, por exemplo, 
substâncias químicas, medicamentos, 
plásticos e outros materiais novos 
inovadores;

5. Insiste em que a bioeconomia aumenta a 
eficiência dos recursos e reduz a 
dependência da importação de 
matérias-primas, energias e recursos 
naturais não renováveis; sublinha a 
importância do setor florestal e de outras 
bioindústrias e insiste em que os recursos 
naturais e matérias-primas renováveis, 
neutros em termos de carbono, caso a 
respetiva utilização seja estritamente 
regulamentada com base nas políticas de 
combate à desflorestação, podem 
substituir as matérias-primas fósseis e não 
renováveis; recorda que as indústrias 
bioeconómicas fabricam produtos de 
elevado valor acrescentado, por exemplo, 
substâncias químicas, medicamentos, 
plásticos e outros materiais novos 
inovadores;

Or. fr
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Alteração 20
Nikos Chrysogelos

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Insiste em que a bioeconomia aumenta
a eficiência dos recursos e reduz a
dependência da importação de 
matérias-primas, energias e recursos 
naturais não renováveis; sublinha a 
importância do setor florestal e de outras 
bioindústrias e insiste em que os recursos 
naturais e matérias-primas renováveis, 
neutros em termos de carbono, como a 
madeira e a fibra de madeira, podem 
substituir as matérias-primas fósseis e não 
renováveis; recorda que as indústrias 
bioeconómicas fabricam produtos de 
elevado valor acrescentado, por exemplo, 
substâncias químicas, medicamentos, 
plásticos e outros materiais novos 
inovadores;

5. Insiste em que a bioeconomia deve ter 
por base o aumento da eficiência dos 
recursos e a redução da dependência da 
importação de matérias-primas, energias e 
recursos naturais não renováveis; sublinha 
a importância do setor florestal e de outras 
bioindústrias e insiste em que os recursos 
naturais e matérias-primas renováveis, 
neutros em termos de carbono, como a 
madeira e a fibra de madeira, podem 
substituir as matérias-primas fósseis e não 
renováveis; recorda que as indústrias 
bioeconómicas fabricam produtos de 
elevado valor acrescentado, por exemplo, 
substâncias químicas, medicamentos, 
plásticos e outros materiais novos 
inovadores;

Or. en

Alteração 21
Younous Omarjee

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Insiste em que a bioeconomia aumenta a 
eficiência dos recursos e reduz a 
dependência da importação de 
matérias-primas, energias e recursos 
naturais não renováveis; sublinha a 
importância do setor florestal e de outras 
bioindústrias e insiste em que os recursos 
naturais e matérias-primas renováveis, 
neutros em termos de carbono, como a 
madeira e a fibra de madeira, podem

5. Insiste em que a bioeconomia aumenta a 
eficiência dos recursos e reduz a 
dependência da importação de 
matérias-primas, energias e recursos 
naturais não renováveis; sublinha a 
importância do setor florestal e de outras 
bioindústrias e insiste em que os recursos 
naturais e matérias-primas renováveis, 
neutros em termos de carbono, como a 
madeira e a fibra de madeira, devem 
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substituir as matérias-primas fósseis e não 
renováveis; recorda que as indústrias 
bioeconómicas fabricam produtos de 
elevado valor acrescentado, por exemplo, 
substâncias químicas, medicamentos, 
plásticos e outros materiais novos 
inovadores;

substituir as matérias-primas fósseis e não 
renováveis; recorda que as indústrias 
bioeconómicas fabricam produtos de 
elevado valor acrescentado, por exemplo, 
substâncias químicas, medicamentos, 
plásticos e outros materiais novos 
inovadores; salienta o potencial das 
biotecnologias baseadas nos recursos 
marinhos, ainda insuficientemente 
desenvolvidas.

Or. fr

Alteração 22
Maria do Céu Patrão Neves

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Insiste em que a bioeconomia aumenta a 
eficiência dos recursos e reduz a 
dependência da importação de 
matérias-primas, energias e recursos 
naturais não renováveis; sublinha a 
importância do setor florestal e de outras 
bioindústrias e insiste em que os recursos 
naturais e matérias-primas renováveis, 
neutros em termos de carbono, como a 
madeira e a fibra de madeira, podem 
substituir as matérias-primas fósseis e não 
renováveis; recorda que as indústrias 
bioeconómicas fabricam produtos de 
elevado valor acrescentado, por exemplo, 
substâncias químicas, medicamentos, 
plásticos e outros materiais novos 
inovadores;

5. Insiste em que a bioeconomia aumenta a 
eficiência dos recursos e reduz a 
dependência da importação de 
matérias-primas, energias e recursos 
naturais não renováveis; sublinha a 
importância do setor florestal e de outras 
bioindústrias e insiste em que os recursos 
naturais e matérias-primas renováveis, 
neutros em termos de carbono, como a 
madeira e a fibra de madeira, podem 
substituir as matérias-primas fósseis e não 
renováveis; recorda que as indústrias 
bioeconómicas fabricam produtos de 
elevado valor acrescentado, por exemplo, 
substâncias químicas, medicamentos, 
plásticos e outros materiais novos 
inovadores e são geradoras de emprego;

Or. pt

Alteração 23
Petru Constantin Luhan
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Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Considera que, face à natureza 
complexa e fragmentada das políticas 
europeias, nacionais e regionais em 
matéria de bioeconomia, é conveniente 
criar uma estratégia comum a fim de 
disseminar as melhores práticas e os 
progressos científicos, bem como reforçar 
a interação entre as partes interessadas;

Or. ro

Alteração 24
Vasilica Viorica Dăncilă

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta que a bioeconomia necessita de 
conhecimentos altamente especializados e 
de uma força de trabalho qualificada; 
recorda a importância de dispor de 
oportunidades de formação profissional e 
de ensino superior nas regiões que tenham 
em conta as suas características 
específicas; salienta que a existência de 
sistemas de formação abrangentes nas 
regiões também promove o crescimento 
empresarial; insiste em que um alto nível 
de conhecimentos no setor bioeconómico 
representa um trunfo para a Europa na 
concorrência a nível global;

6. Salienta que a bioeconomia necessita de 
conhecimentos altamente especializados e 
de uma força de trabalho qualificada; 
recorda a importância de dispor de 
oportunidades de formação profissional e 
de ensino superior nas regiões que tenham 
em conta as suas características 
específicas; salienta que a existência de 
sistemas de formação abrangentes nas 
regiões também promove o crescimento 
empresarial; insiste em que um alto nível 
de conhecimentos no setor bioeconómico 
representa um trunfo para a Europa na 
concorrência a nível global e possibilitará 
à Europa tornar-se líder mundial no 
domínio da bioeconomia;

Or. ro
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Alteração 25
Riikka Manner

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta que a bioeconomia necessita de 
conhecimentos altamente especializados e 
de uma força de trabalho qualificada; 
recorda a importância de dispor de 
oportunidades de formação profissional e 
de ensino superior nas regiões que tenham 
em conta as suas características 
específicas; salienta que a existência de 
sistemas de formação abrangentes nas 
regiões também promove o crescimento 
empresarial; insiste em que um alto nível 
de conhecimentos no setor bioeconómico 
representa um trunfo para a Europa na 
concorrência a nível global;

6. Salienta que a bioeconomia necessita de 
conhecimentos altamente especializados e 
de uma força de trabalho qualificada; 
recorda a importância de dispor de 
oportunidades de formação profissional e 
de ensino superior nas regiões que tenham 
em conta as suas características 
específicas; salienta que a existência de 
sistemas de formação abrangentes nas 
regiões também promove o crescimento 
empresarial; insiste em que um alto nível 
de conhecimentos no setor bioeconómico 
representa um trunfo para a Europa na 
concorrência a nível global; salienta a 
importância de sensibilizar os 
consumidores para a bioeconomia sendo, 
por conseguinte, conveniente informá-los 
sobre as vantagens da bioeconomia e as 
melhores opções em matéria de consumo;

Or. fi

Alteração 26
Patrice Tirolien

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta que a bioeconomia necessita de 
conhecimentos altamente especializados e 
de uma força de trabalho qualificada; 
recorda a importância de dispor de 
oportunidades de formação profissional e 
de ensino superior nas regiões que tenham 
em conta as suas características 

6. Salienta que a bioeconomia necessita de 
conhecimentos altamente especializados e 
de uma força de trabalho qualificada; 
recorda a importância de dispor de 
oportunidades de formação profissional e 
de ensino superior nas regiões que tenham 
em conta as suas características 
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específicas; salienta que a existência de 
sistemas de formação abrangentes nas 
regiões também promove o crescimento 
empresarial; insiste em que um alto nível 
de conhecimentos no setor bioeconómico 
representa um trunfo para a Europa na 
concorrência a nível global;

específicas; salienta que a existência de 
sistemas de formação abrangentes nas 
regiões também promove o crescimento 
empresarial sustentável; insiste em que um 
alto nível de conhecimentos no setor 
bioeconómico representa um trunfo para a 
Europa na concorrência a nível global;

Or. fr

Alteração 27
Iosif Matula

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta que a bioeconomia necessita de 
conhecimentos altamente especializados e 
de uma força de trabalho qualificada; 
recorda a importância de dispor de 
oportunidades de formação profissional e 
de ensino superior nas regiões que tenham 
em conta as suas características 
específicas; salienta que a existência de 
sistemas de formação abrangentes nas 
regiões também promove o crescimento 
empresarial; insiste em que um alto nível 
de conhecimentos no setor bioeconómico 
representa um trunfo para a Europa na 
concorrência a nível global;

6. Salienta que a bioeconomia necessita de 
conhecimentos altamente especializados e 
de uma força de trabalho qualificada; 
recorda a importância de dispor de 
oportunidades de formação profissional e 
de ensino superior nas regiões que tenham 
em conta as suas características 
específicas; salienta que a existência de 
sistemas de formação abrangentes nas 
regiões também promove o crescimento 
empresarial; insiste em que um alto nível 
de conhecimentos no setor bioeconómico 
representa um trunfo para a Europa na 
concorrência a nível global; insta a que se 
facilite a mobilidade transfronteiras dos 
investigadores para efeitos de partilha das 
melhores práticas e de transferência de 
conhecimentos;

Or. ro

Alteração 28
Nuno Teixeira

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

6-A. Acrescenta ainda que, também ao 
nível do consumo, a bioeconomia deve ser 
incentivada, nomeadamente através da 
sensibilização do consumidor, quanto à 
segurança alimentar, à preservação dos 
recursos e aos demais desafios societais, 
como as alterações climáticas e a 
dependência de recursos não renováveis; 
apela, por isso, à realização de estudos 
relativos aos padrões de consumo na 
União Europeia e ao desenvolvimento de 
abordagens baseadas em dados científicos 
a fim de informar os consumidores das 
propriedades dos produtos e de promover 
um estilo de vida sustentável;

Or. pt

Alteração 29
Petru Constantin Luhan

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Considera que, para que exista uma 
bioeconomia eficaz e sustentável, é 
necessário prosseguir com a 
modernização das infraestruturas, 
independentemente do seu tipo, não se 
devendo, em caso algum, excluir as zonas 
rurais;

Or. ro

Alteração 30
Riikka Manner

Projeto de parecer
N.º 7
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Projeto de parecer Alteração

7. Considera que é importante investir em 
cadeias de distribuição bioeconómicas, de 
modo a garantir a disponibilidade de 
matérias-primas; insiste em que as 
estratégias bioeconómicas devem encorajar 
uma utilização mais eficiente dos resíduos 
domésticos e municipais, bem como o 
aproveitamento dos fluxos de produtos e 
resíduos agrícolas e florestais; solicita que 
a nova legislação apoie integralmente a 
utilização sustentável dos recursos da 
bioeconomia e o aproveitamento das 
matérias-primas e que a política seja, a 
todos os níveis, flexível e de longo prazo, 
para que as empresas ousem investir;

7. Considera que é importante investir em 
cadeias de distribuição bioeconómicas, de 
modo a garantir a disponibilidade de 
matérias-primas; insiste em que as 
estratégias bioeconómicas devem encorajar 
uma utilização mais eficiente dos resíduos 
domésticos e municipais, bem como o 
aproveitamento dos fluxos de produtos e 
resíduos agrícolas e florestais; solicita o 
estabelecimento de regulamentos não 
contraditórios e que a nova legislação crie 
um ambiente político estável e apoie 
integralmente a utilização sustentável dos 
recursos da bioeconomia e o 
aproveitamento das matérias-primas e que 
a política seja, a todos os níveis, flexível e 
de longo prazo, para que as empresas 
ousem investir;

Or. en

Alteração 31
Patrice Tirolien

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Considera que é importante investir em 
cadeias de distribuição bioeconómicas, de 
modo a garantir a disponibilidade de 
matérias-primas; insiste em que as 
estratégias bioeconómicas devem encorajar 
uma utilização mais eficiente dos resíduos 
domésticos e municipais, bem como o 
aproveitamento dos fluxos de produtos e 
resíduos agrícolas e florestais; solicita que
a nova legislação apoie integralmente a 
utilização sustentável dos recursos da 
bioeconomia e o aproveitamento das 
matérias-primas e que a política seja, a 
todos os níveis, flexível e de longo prazo,

7. Considera que é importante investir em 
cadeias de distribuição bioeconómicas, de 
modo a garantir a disponibilidade de 
matérias-primas; insiste em que as 
estratégias bioeconómicas devem encorajar 
uma utilização mais eficiente dos resíduos 
domésticos e municipais, bem como o 
aproveitamento dos fluxos de produtos e 
resíduos agrícolas e florestais; solicita a 
elaboração de uma nova legislação que
apoie integralmente a utilização sustentável 
dos recursos da bioeconomia e o 
aproveitamento das matérias-primas e que 
a política seja, a todos os níveis, flexível,
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para que as empresas ousem investir; de longo prazo e favorável aos 
investimentos;

Or. fr

Alteração 32
Patrice Tirolien

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Chama a atenção para a necessidade de 
metas concretas para aumentar a 
percentagem de recursos naturais 
renováveis utilizados na produção e no 
consumo de bens; insta a Comissão a 
propor medidas concretas e abrangentes
para promover a produção e o consumo de 
produtos da bioeconomia a nível regional.

8. Chama a atenção para a necessidade de 
metas claras para aumentar a percentagem 
de recursos naturais renováveis utilizados 
na produção e no consumo de bens; insta a 
Comissão a propor medidas concretas para 
promover a produção e o consumo de 
produtos da bioeconomia a nível regional.

Or. fr


