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Amendamentul 1
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. susține că bioeconomia reprezintă un 
element-cheie pentru o creștere ecologică 
inteligentă în Europa și subliniază că 
politica de dezvoltare regională are un rol 
central în punerea în aplicare a Strategiei 
Europa 2020; subliniază faptul că, în 
prezent, având în vedere concentrația sa 
tematică solidă, politica de dezvoltare 
regională reprezintă un mijloc de sprijinire 
a creșterii inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii mai puternic decât a fost 
vreodată; observă că, din cele unsprezece 
obiective ale politicii regionale, șapte au o 
legătură directă sau indirectă cu 
bioeconomia; subliniază faptul că 
bioeconomia are un impact important 
asupra regiunilor și că promovează 
creșterea economică și crearea de locuri de 
muncă;

1. subliniază faptul că bioeconomia 
reprezintă un element-cheie pentru o 
creștere ecologică inteligentă în Europa; 
susține faptul că politica de dezvoltare 
regională are un rol central în punerea în 
aplicare a Strategiei Europa 2020; observă 
că, dintre cele unsprezece obiective 
tematice ale politicii regionale, șapte au o 
legătură directă sau indirectă cu 
bioeconomia; subliniază faptul că, în 
prezent, având în vedere concentrația sa 
tematică solidă, politica de dezvoltare 
regională reprezintă un mijloc de sprijinire 
a creșterii inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii mai puternic decât a fost 
vreodată; subliniază faptul că bioeconomia 
are un impact important asupra regiunilor 
și că promovează creșterea economică și 
crearea de locuri de muncă;

Or. fr

Amendamentul 2
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. susține că bioeconomia reprezintă un 
element-cheie pentru o creștere ecologică 
inteligentă în Europa și subliniază faptul că 
politica de dezvoltare regională are un rol 
central în punerea în aplicare a Strategiei 
Europa 2020; subliniază faptul că, în 
prezent, având în vedere concentrația sa 

1. susține că bioeconomia trebuie să se 
înscrie într-un demers coerent, 
interdisciplinar și transsectorial în 
Uniunea Europeană și că reprezintă un 
element-cheie pentru o creștere ecologică 
inteligentă în Europa și subliniază faptul că 
politica de dezvoltare regională are un rol 
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tematică solidă, politica de dezvoltare 
regională reprezintă un mijloc de sprijinire 
a creșterii inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii mai puternic decât a fost 
vreodată; observă că, din cele unsprezece 
obiective ale politicii regionale, șapte au o 
legătură directă sau indirectă cu 
bioeconomia; subliniază faptul că 
bioeconomia are un impact important 
asupra regiunilor subliniază faptul că 
bioeconomia are un impact important 
asupra regiunilor și că promovează 
creșterea economică și crearea de locuri de 
muncă;

central în punerea în aplicare a Strategiei 
Europa 2020; subliniază faptul că, în 
prezent, având în vedere concentrația sa 
tematică solidă, politica de dezvoltare 
regională reprezintă un mijloc de sprijinire 
a creșterii inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii mai puternic decât a fost 
vreodată; observă că, din cele unsprezece 
obiective ale politicii regionale, șapte au o 
legătură directă sau indirectă cu 
bioeconomia; subliniază faptul că 
bioeconomia are un impact important 
asupra regiunilor subliniază faptul că 
bioeconomia are un impact important 
asupra regiunilor și că promovează 
creșterea economică, crearea de locuri de 
muncă și competitivitatea viitoare a 
Uniunii Europene;

Or. pt

Amendamentul 3
Younous Omarjee

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. susține că bioeconomia reprezintă un 
element-cheie pentru o creștere ecologică 
inteligentă în Europa și subliniază faptul că 
politica de dezvoltare regională are un rol 
central în punerea în aplicare a Strategiei 
Europa 2020; subliniază faptul că, în 
prezent, având în vedere concentrația sa 
tematică solidă, politica de dezvoltare 
regională reprezintă un mijloc de sprijinire 
a creșterii inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii mai puternic decât a fost 
vreodată; observă că, din cele unsprezece 
obiective ale politicii regionale, șapte au o 
legătură directă sau indirectă cu 
bioeconomia; subliniază faptul că 
bioeconomia are un impact important 
asupra regiunilor subliniază faptul că 

1. susține că bioeconomia reprezintă un 
element-cheie pentru o creștere ecologică 
inteligentă în Europa și subliniază faptul că 
politica de dezvoltare regională are un rol 
central în punerea în aplicare a Strategiei 
Europa 2020; subliniază faptul că, în 
prezent, politica de dezvoltare regională 
reprezintă un mijloc de sprijinire a creșterii 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii mai puternic decât a fost 
vreodată; observă că, din cele unsprezece 
obiective ale politicii regionale, șapte au o 
legătură directă sau indirectă cu 
bioeconomia; subliniază faptul că 
bioeconomia are un impact important 
asupra regiunilor subliniază faptul că 
bioeconomia are un impact important 
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bioeconomia are un impact important 
asupra regiunilor și că promovează 
creșterea economică și crearea de locuri de 
muncă;

asupra regiunilor și că trebuie să 
promoveze creșterea economică și socială, 
bunăstarea, protecția mediului, 
îmbunătățirea sănătății, precum și crearea 
de locuri de muncă;

Or. fr

Amendamentul 4
Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. încurajează utilizarea fondurilor 
politicii de coeziune pentru a susține 
producția ecologică atunci când sunt 
îndeplinite toate criteriile de durabilitate; 
consideră că este important să se faciliteze 
și adaptarea competențelor în raport cu 
noile locuri de muncă în domeniul 
bioeconomiei;

Or. en

Amendamentul 5
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. susține că orientările și gradul de 
concentrare trebuie să fie mai bine 
delimitate în strategia și politica în 
domeniul bioeconomiei, precum și în 
reglementările și stimulentele referitoare la 
bioeconomie; subliniază necesitatea de a 
îmbunătăți coordonarea între fonduri 
(fondurile structurale, PAC și Orizont) și 
de a crea posibilități de finanțare 

2. susține că orientările și gradul de 
concentrare trebuie să fie mai bine 
delimitate în strategia și politica în 
domeniul bioeconomiei, precum și în 
reglementările și stimulentele referitoare la 
bioeconomie; subliniază necesitatea de a 
îmbunătăți coordonarea între fonduri și de 
a crea mai multe sinergii între acestea 
(fondurile structurale, PAC și Orizont); de 
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încrucișată; de asemenea, subliniază faptul 
că trecerea la bioeconomie este un proces 
de lungă durată care va necesita 
perseverență și strategii legislative și 
investiții pe o perioadă lungă de timp;

asemenea, subliniază faptul că trecerea la 
bioeconomie este un proces de lungă 
durată care va necesita perseverență și 
strategii legislative și investiții pe o 
perioadă lungă de timp;

Or. fr

Amendamentul 6
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. susține că orientările și gradul de 
concentrare trebuie să fie mai bine 
delimitate în strategia și politica în 
domeniul bioeconomiei, precum și în 
reglementările și stimulentele referitoare la 
bioeconomie; subliniază necesitatea de a 
îmbunătăți coordonarea între fonduri
(fondurile structurale, PAC și Orizont) și 
de a crea posibilități de finanțare 
încrucișată; de asemenea, subliniază faptul 
că trecerea la bioeconomie este un proces 
de lungă durată care va necesita 
perseverență și strategii legislative și 
investiții pe o perioadă lungă de timp;

2. susține că orientările și gradul de 
concentrare trebuie să fie mai bine 
delimitate în strategia și politica în 
domeniul bioeconomiei, precum și în 
reglementările și stimulentele referitoare la 
bioeconomie; subliniază necesitatea de a 
îmbunătăți coordonarea, de a crea sinergii, 
de a instaura complementarități între 
diversele politici, instrumente și surse de 
finanțare (fondurile structurale, PAC, 
FEPAM și Orizont) și de a găsi posibilități 
de finanțare încrucișată; de asemenea, 
subliniază faptul că trecerea la 
bioeconomie este un proces de lungă 
durată care va necesita perseverență și 
strategii legislative și investiții pe o 
perioadă lungă de timp;

Or. pt

Amendamentul 7
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. susține că orientările și gradul de 
concentrare trebuie să fie mai bine 
delimitate în strategia și politica în 
domeniul bioeconomiei, precum și în 
reglementările și stimulentele referitoare la 
bioeconomie; subliniază necesitatea de a 
îmbunătăți coordonarea între fonduri 
(fondurile structurale, PAC și Orizont) și 
de a crea posibilități de finanțare 
încrucișată; de asemenea, subliniază faptul 
că trecerea la bioeconomie este un proces 
de lungă durată care va necesita 
perseverență și strategii legislative și 
investiții pe o perioadă lungă de timp;

2. susține că orientările și gradul de 
concentrare trebuie să fie mai bine 
delimitate în strategia și politica în 
domeniul bioeconomiei, precum și în 
reglementările și stimulentele referitoare la 
bioeconomie; subliniază necesitatea de a 
îmbunătăți coordonarea între fonduri și 
directive (fondurile structurale, PAC, PCP,
Orizont, Directiva RES, Directiva-cadru 
privind deșeurile) și de a crea posibilități 
de finanțare încrucișată; de asemenea, 
subliniază faptul că trecerea la 
bioeconomie este un proces de lungă 
durată care va necesita perseverență și 
strategii legislative și investiții pe o 
perioadă lungă de timp pentru a crea un 
climat stabil de investiții în domeniul 
bioeconomiei și condiții echitabile de 
concurență;

Or. en

Amendamentul 8
Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că ar trebui să existe 
un cadru politic solid pentru a exploata la 
maximum potențialul bioeconomiei și a 
facilita tranziția de la o economie bazată 
pe resurse fosile la o economie ecologică, 
care ar trebui să utilizeze în mod optim 
resursele și capacitățile locale și 
regionale;

Or. en
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Amendamentul 9
Younous Omarjee

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reamintește faptul că regiunile 
ultraperiferice europene prezintă o 
biodiversitate excepțională și beneficiază 
de o climă și de caracteristici 
geomorfologice unice; subliniază faptul 
că aceste regiuni oferă astfel un potențial 
imens de cercetare și inovare în sectorul 
bioeconomiei și că acestea pot juca un rol 
esențial în generarea unei creșteri 
ecologice la scară europeană;

Or. fr

Amendamentul 10
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază importanța creării unui 
observator și a unui comitet de experți în 
domeniul bioeconomiei; insistă asupra 
organizării periodice a unor conferințe cu 
participarea principalilor actori din 
sectorul public și din cel privat, la nivel 
european, național și regional; solicită 
elaborarea unei foi de parcurs care să 
garanteze monitorizarea eficientă a 
inițiativelor bioeconomice și buna 
coordonare a instrumentelor și care să 
stabilească obiective concrete în mod 
periodic, precum și publicarea de rapoarte 
de activitate, care să fie comunicate 
Parlamentului European;

Or. fr
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Amendamentul 11
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că economiile regionale 
au un rol central în realizarea unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii; susține că regiunile în sine 
dețin cunoștințele și expertiza necesară 
pentru mobilizarea actorilor în funcție de 
caracteristicile lor specifice; reiterează 
faptul că este vitală integrarea planurilor în 
materie de inovare și durabilitate la nivel 
regional, național și european; îndeamnă 
regiunile să dezvolte strategii regionale și 
naționale solide în domeniul bioeconomiei, 
precum și strategii de cercetare și inovare 
orientate către o specializare inteligentă; 
sprijină propunerea Comisiei de a institui 
sisteme de parteneriat public-privat (PPP) 
pentru sectorul bioeconomiei;

3. subliniază faptul că economiile regionale 
au un rol central în realizarea unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii; susține că regiunile în sine 
dețin cunoștințele și expertiza necesară 
pentru mobilizarea actorilor în funcție de 
caracteristicile lor specifice; reiterează 
faptul că este vitală integrarea planurilor în 
materie de inovare și durabilitate la nivel 
regional, național și european; îndeamnă 
regiunile să dezvolte strategii regionale și 
naționale solide în domeniul bioeconomiei, 
care să țină cont de profilul fiecărei 
regiuni, precum și strategii de cercetare și 
inovare orientate către o specializare 
inteligentă; sprijină propunerea Comisiei 
de a institui sisteme de parteneriat public-
privat (PPP) pentru sectorul bioeconomiei;

Or. ro

Amendamentul 12
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că economiile regionale 
au un rol central în realizarea unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii; susține că regiunile în sine 
dețin cunoștințele și expertiza necesară 
pentru mobilizarea actorilor în funcție de 
caracteristicile lor specifice; reiterează 

3. subliniază faptul că economiile regionale 
au un rol central în realizarea unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii; susține că regiunile în sine 
dețin cunoștințele și expertiza necesară 
pentru mobilizarea actorilor în funcție de 
caracteristicile lor specifice; îndeamnă 
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faptul că este vitală integrarea planurilor 
în materie de inovare și durabilitate la 
nivel regional, național și european; 
îndeamnă regiunile să dezvolte strategii 
regionale și naționale solide în domeniul 
bioeconomiei, precum și strategii de 
cercetare și inovare orientate către o 
specializare inteligentă; sprijină 
propunerea Comisiei de a institui sisteme 
de parteneriat public-privat (PPP) pentru 
sectorul bioeconomiei;

autoritățile regionale să se implice activ în 
dezvoltarea unor strategii regionale și 
naționale solide în domeniul bioeconomiei 
și în orientarea actorilor în cadrul 
demersurilor acestora; reiterează faptul 
că este importantă o mai bună coordonare 
a programelor de inovare și durabilitate la 
nivel regional, național și european;

Or. fr

Amendamentul 13
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că economiile regionale 
au un rol central în realizarea unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii; susține că regiunile în sine 
dețin cunoștințele și expertiza necesară 
pentru mobilizarea actorilor în funcție de 
caracteristicile lor specifice; reiterează 
faptul că este vitală integrarea planurilor în 
materie de inovare și durabilitate la nivel 
regional, național și european; îndeamnă 
regiunile să dezvolte strategii regionale și 
naționale solide în domeniul bioeconomiei, 
precum și strategii de cercetare și inovare 
orientate către o specializare inteligentă; 
sprijină propunerea Comisiei de a institui 
sisteme de parteneriat public-privat (PPP) 
pentru sectorul bioeconomiei;

3. subliniază faptul că economiile regionale 
au un rol central în realizarea unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii; susține că regiunile în sine 
dețin cunoștințele și expertiza necesară 
pentru mobilizarea actorilor în funcție de 
caracteristicile lor specifice; reiterează 
faptul că este vitală integrarea planurilor în 
materie de inovare și durabilitate la nivel 
regional, național și european; îndeamnă 
regiunile să dezvolte strategii regionale și 
naționale solide în domeniul bioeconomiei, 
precum și strategii de cercetare și inovare 
orientate către o specializare inteligentă; 
sprijină propunerea Comisiei de a institui 
sisteme de parteneriat public-privat (PPP) 
pentru sectorul bioeconomiei; recomandă 
utilizarea strategiilor de cercetare și 
inovare pentru specializarea inteligentă, 
astfel încât fondurile structurale ale UE 
să poată fi folosite mai eficient, iar 
sinergiile dintre investițiile din sectorul 
public și privat să poată fi intensificate;
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Or. ro

Amendamentul 14
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că economiile regionale 
au un rol central în realizarea unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii; susține că regiunile în sine 
dețin cunoștințele și expertiza necesară 
pentru mobilizarea actorilor în funcție de 
caracteristicile lor specifice; reiterează 
faptul că este vitală integrarea planurilor în 
materie de inovare și durabilitate la nivel 
regional, național și european; îndeamnă 
regiunile să dezvolte strategii regionale și 
naționale solide în domeniul bioeconomiei, 
precum și strategii de cercetare și inovare 
orientate către o specializare inteligentă;
sprijină propunerea Comisiei de a institui 
sisteme de parteneriat public-privat (PPP) 
pentru sectorul bioeconomiei;

3. subliniază faptul că economiile regionale 
au un rol central în realizarea unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii; susține că regiunile în sine 
dețin cunoștințele și expertiza necesară 
pentru mobilizarea actorilor în funcție de 
caracteristicile lor specifice și că acestea 
trebuie să mizeze pe trecerea la o societate 
biologică, precum și la o economie 
postpetrolieră, exploatând domeniile 
cercetării și inovării ca factori de 
schimbare; reiterează faptul că este vitală 
integrarea planurilor în materie de inovare 
și durabilitate la nivel regional, național și 
european; îndeamnă regiunile să dezvolte 
strategii regionale și naționale solide în 
domeniul bioeconomiei, precum și strategii 
și poli de cercetare și inovare orientați
către o specializare inteligentă, care vor 
permite valorificarea eficientă a 
resurselor naturale regionale; sprijină 
propunerea Comisiei de a institui sisteme 
de parteneriat public-privat (PPP) pentru 
sectorul bioeconomiei;

Or. pt

Amendamentul 15
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că economiile regionale 
au un rol central în realizarea unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii; susține că regiunile în sine 
dețin cunoștințele și expertiza necesară 
pentru mobilizarea actorilor în funcție de 
caracteristicile lor specifice; reiterează 
faptul că este vitală integrarea planurilor în 
materie de inovare și durabilitate la nivel 
regional, național și european; îndeamnă 
regiunile să dezvolte strategii regionale și 
naționale solide în domeniul bioeconomiei, 
precum și strategii de cercetare și inovare 
orientate către o specializare inteligentă; 
sprijină propunerea Comisiei de a institui 
sisteme de parteneriat public-privat (PPP) 
pentru sectorul bioeconomiei;

3. subliniază faptul că economiile regionale 
au un rol central în realizarea unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii; susține că regiunile în sine 
dețin cunoștințele și expertiza necesară 
pentru mobilizarea actorilor în funcție de 
caracteristicile lor specifice; reiterează 
faptul că este vitală integrarea planurilor în 
materie de inovare și durabilitate la nivel 
regional, național și european; îndeamnă 
regiunile să dezvolte strategii regionale și 
naționale solide în domeniul bioeconomiei, 
precum și strategii de cercetare și inovare 
orientate către o specializare inteligentă; 
consideră că o creștere solidă în acest 
domeniu este posibilă numai prin 
investiții publice și private consistente și 
de aceea sprijină propunerea Comisiei de a 
institui sisteme de parteneriat public-privat 
(PPP) pentru sectorul bioeconomiei;

Or. ro

Amendamentul 16
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că economiile regionale 
au un rol central în realizarea unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii; susține că regiunile în sine 
dețin cunoștințele și expertiza necesară 
pentru mobilizarea actorilor în funcție de 
caracteristicile lor specifice; reiterează 
faptul că este vitală integrarea planurilor în 
materie de inovare și durabilitate la nivel 
regional, național și european; îndeamnă 
regiunile să dezvolte strategii regionale și 
naționale solide în domeniul bioeconomiei, 

3. subliniază faptul că economiile regionale
și cele locale au un rol central în realizarea 
unei creșteri inteligente, durabile și 
favorabile incluziunii; susține că regiunile 
în sine dețin cunoștințele și expertiza 
necesară pentru mobilizarea actorilor în 
funcție de caracteristicile lor specifice; 
reiterează faptul că este vitală integrarea 
planurilor în materie de inovare și 
durabilitate la nivel regional, național și 
european; îndeamnă regiunile să dezvolte 
strategii regionale și naționale solide în 
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precum și strategii de cercetare și inovare 
orientate către o specializare inteligentă; 
sprijină propunerea Comisiei de a institui 
sisteme de parteneriat public-privat (PPP) 
pentru sectorul bioeconomiei;

domeniul bioeconomiei, precum și strategii 
de cercetare și inovare orientate către o 
specializare inteligentă; solicită Comisiei 
să sprijine asocierile ecologice regionale 
europene și cooperarea interregională; 
sprijină propunerea Comisiei de a institui 
sisteme de parteneriat public-privat (PPP) 
pentru sectorul bioeconomiei;

Or. en

Amendamentul 17
Jens Nilsson, Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că economia socială și 
economia solidară, care se bazează pe 
implicarea activă a persoanelor, pe 
proprietatea comună și pe solidaritate, ar 
trebui să poată juca un rol important în 
elaborarea și aplicarea strategiilor de 
bioeconomie la nivel regional;

Or. en

Amendamentul 18
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța consolidării 
inițiativelor locale și regionale prin punerea 
în aplicare a unor strategii în domeniul 
bioeconomiei la fiecare nivel de cooperare; 
subliniază faptul că abordările ascendente 
având la bază întreprinderile sunt 
esențiale pentru a atinge potențialul tuturor 

4. subliniază importanța susținerii și a 
consolidării inițiativelor locale și regionale 
prin punerea în aplicare a unor strategii în 
domeniul bioeconomiei la fiecare nivel de 
cooperare; subliniază faptul că abordările 
ascendente sunt esențiale pentru a atinge 
potențialul tuturor regiunilor; subliniază 
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regiunilor; subliniază rolul crucial al 
întreprinderilor mici și mijlocii în 
bioeconomie și susține că este vital să se 
ofere oportunități de finanțare IMM-urilor,

rolul crucial al întreprinderilor mici și 
mijlocii în bioeconomie și susține că este 
vital să li se ofere IMM-urilor oportunități 
de finanțare adaptate la nivel local;
reiterează necesitatea încurajării 
strategiilor de cercetare și inovare în 
funcție de o specializare inteligentă și prin 
promovarea instrumentelor de finanțare 
și, mai ales, a oportunităților de 
colaborare în rețea sau de partajare a 
cunoștințelor pe care acestea le oferă;

Or. fr

Amendamentul 19
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. susține că bioeconomia va avea o 
contribuție importantă la sporirea eficienței 
resurselor și la reducerea dependenței de 
materii prime importate, de energie și de 
resurse naturale neregenerabile, subliniază 
importanța sectorului forestier și a altor 
industrii ecologice și susține că resursele 
naturale și materiile prime regenerabile 
fără emisii de carbon, cum ar fi lemnul și 
fibra de lemn, pot înlocui materiile prime 
fosile neregenerabile; subliniază faptul că 
sectorul industrial al bioeconomiei 
generează multe produse cu o înaltă 
valoare adăugată, de exemplu produse 
chimice, medicamente, materiale plastice și 
alte materiale inovatoare;

5. susține că bioeconomia va avea o 
contribuție importantă la sporirea eficienței 
resurselor și la reducerea dependenței de 
materii prime importate, de energie și de 
resurse naturale neregenerabile, subliniază 
importanța sectorului forestier și a altor 
industrii ecologice și susține că resursele 
naturale și materiile prime regenerabile 
fără emisii de carbon pot înlocui materiile 
prime fosile neregenerabile, cu condiția ca 
utilizarea acestora să fie strict 
reglementată respectând politicile de 
combatere a despăduririi; subliniază faptul 
că sectorul industrial al bioeconomiei 
generează multe produse cu o înaltă 
valoare adăugată, de exemplu produse 
chimice, medicamente, materiale plastice și 
alte materiale inovatoare;

Or. fr
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Amendamentul 20
Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. susține că bioeconomia va avea o 
contribuție importantă la sporirea 
eficienței resurselor și la reducerea 
dependenței de materii prime importate, de 
energie și de resurse naturale 
neregenerabile, subliniază importanța 
sectorului forestier și a altor industrii 
ecologice și susține că resursele naturale și 
materiile prime regenerabile fără emisii de 
carbon, cum ar fi lemnul și fibra de lemn, 
pot înlocui materiile prime fosile 
neregenerabile; subliniază faptul că 
sectorul industrial al bioeconomiei 
generează multe produse cu o înaltă 
valoare adăugată, de exemplu produse
chimice, medicamente, materiale plastice și 
alte materiale inovatoare;

5. susține că bioeconomia ar trebui să se 
bazeze pe sporirea eficienței resurselor și 
pe reducerea dependenței de materii prime 
importate, de energie și de resurse naturale 
neregenerabile, subliniază importanța 
sectorului forestier și a altor industrii 
ecologice și susține că resursele naturale și 
materiile prime regenerabile fără emisii de 
carbon, cum ar fi lemnul și fibra de lemn, 
pot înlocui materiile prime fosile 
neregenerabile; subliniază faptul că 
sectorul industrial al bioeconomiei 
generează multe produse cu o înaltă 
valoare adăugată, de exemplu produse 
chimice, medicamente, materiale plastice și 
alte materiale inovatoare;

Or. en

Amendamentul 21
Younous Omarjee

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. susține că bioeconomia va avea o 
contribuție importantă la sporirea eficienței 
resurselor și la reducerea dependenței de 
materii prime importate, de energie și de 
resurse naturale neregenerabile, subliniază 
importanța sectorului forestier și a altor 
industrii ecologice și susține că resursele 
naturale și materiile prime regenerabile 
fără emisii de carbon, cum ar fi lemnul și 
fibra de lemn, pot înlocui materiile prime 

5. susține că bioeconomia va avea o 
contribuție importantă la sporirea eficienței 
resurselor și la reducerea dependenței de 
materii prime importate, de energie și de 
resurse naturale neregenerabile, subliniază 
importanța sectorului forestier și a altor 
industrii ecologice și susține că resursele 
naturale și materiile prime regenerabile 
fără emisii de carbon, cum ar fi lemnul și 
fibra de lemn, trebuie să înlocuiască
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fosile neregenerabile; subliniază faptul că 
sectorul industrial al bioeconomiei 
generează multe produse cu o înaltă 
valoare adăugată, de exemplu produse
chimice, medicamente, materiale plastice și 
alte materiale inovatoare;

materiile prime fosile neregenerabile; 
subliniază faptul că sectorul industrial al 
bioeconomiei generează multe produse cu 
o înaltă valoare adăugată, de exemplu 
produse chimice, medicamente, materiale 
plastice și alte materiale inovatoare; 
subliniază potențialul biotehnologiilor 
fondate pe resurse marine, aflate încă 
într-un stadiu insuficient de dezvoltare;

Or. fr

Amendamentul 22
Maria do Céu Patrão Neves

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. susține că bioeconomia va avea o 
contribuție importantă la sporirea eficienței 
resurselor și la reducerea dependenței de 
materii prime importate, de energie și de 
resurse naturale neregenerabile, subliniază 
importanța sectorului forestier și a altor 
industrii ecologice și susține că resursele 
naturale și materiile prime regenerabile 
fără emisii de carbon, cum ar fi lemnul și 
fibra de lemn, pot înlocui materiile prime 
fosile neregenerabile; subliniază faptul că 
sectorul industrial al bioeconomiei 
generează multe produse cu o înaltă 
valoare adăugată, de exemplu produse 
chimice, medicamente, materiale plastice și 
alte materiale inovatoare;

5. susține că bioeconomia va avea o 
contribuție importantă la sporirea eficienței 
resurselor și la reducerea dependenței de 
materii prime importate, de energie și de 
resurse naturale neregenerabile, subliniază 
importanța sectorului forestier și a altor 
industrii ecologice și susține că resursele 
naturale și materiile prime regenerabile 
fără emisii de carbon, cum ar fi lemnul și 
fibra de lemn, pot înlocui materiile prime 
fosile neregenerabile; subliniază faptul că 
sectorul industrial al bioeconomiei 
generează multe produse cu o înaltă 
valoare adăugată, de exemplu produse 
chimice, medicamente, materiale plastice și 
alte materiale inovatoare, și creează locuri 
de muncă;

Or. pt

Amendamentul 23
Petru Constantin Luhan
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Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că datorită caracterului 
complex și fragmentat al politicilor 
europene, naționale și regionale din 
domeniul bioeconomiei, este nevoie de o 
strategie comună pentru diseminarea 
bunelor practici, a progresului științific și 
pentru o mai bună interacțiune între 
actorii implicați în acest domeniu;

Or. ro

Amendamentul 24
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că bioeconomia are 
nevoie de expertiză de calitate și de o forță 
de muncă calificată; susține necesitatea de 
a furniza formare profesională și 
învățământ superior la nivelul regiunilor, în 
funcție de caracteristicile lor specifice; 
subliniază faptul că instituirea unor sisteme 
ample de educație și formare în regiuni 
favorizează și extinderea întreprinderilor; 
susține că un standard ridicat de expertiză 
în sectorul bioeconomiei constituie un 
avantaj pentru Europa în contextul 
concurenței globale;

6. subliniază faptul că bioeconomia are 
nevoie de expertiză de calitate și de o forță 
de muncă calificată; susține necesitatea de 
a furniza formare profesională și 
învățământ superior la nivelul regiunilor, în 
funcție de caracteristicile lor specifice; 
subliniază faptul că instituirea unor sisteme 
ample de educație și formare în regiuni 
favorizează și extinderea întreprinderilor; 
susține că un standard ridicat de expertiză 
în sectorul bioeconomiei constituie un 
avantaj pentru Europa în contextul 
concurenței globale, și va permite Europei 
să își asigure o poziție de lider mondial în 
bioeconomie;

Or. ro

Amendamentul 25
Riikka Manner
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că bioeconomia are 
nevoie de expertiză de calitate și de o forță 
de muncă calificată; susține necesitatea de 
a furniza formare profesională și 
învățământ superior la nivelul regiunilor, în 
funcție de caracteristicile lor specifice; 
subliniază faptul că instituirea unor sisteme 
ample de educație și formare în regiuni 
favorizează și extinderea întreprinderilor; 
susține că un standard ridicat de expertiză 
în sectorul bioeconomiei constituie un 
avantaj pentru Europa în contextul 
concurenței globale;

6. subliniază faptul că bioeconomia are 
nevoie de expertiză de calitate și de o forță 
de muncă calificată; susține necesitatea de 
a furniza formare profesională și 
învățământ superior la nivelul regiunilor, în 
funcție de caracteristicile lor specifice; 
subliniază faptul că instituirea unor sisteme 
ample de educație și formare în regiuni 
favorizează și extinderea întreprinderilor; 
susține că un standard ridicat de expertiză 
în sectorul bioeconomiei constituie un 
avantaj pentru Europa în contextul 
concurenței globale; constată că este 
importantă sensibilizarea consumatorilor 
cu privire la bioeconomie și că, prin 
urmare, aceștia trebuie să fie informați 
despre avantajele bioeconomiei și cele mai 
bune opțiuni în materie de consum;

Or. fi

Amendamentul 26
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că bioeconomia are 
nevoie de expertiză de calitate și de o forță 
de muncă calificată; susține necesitatea de 
a furniza formare profesională și 
învățământ superior la nivelul regiunilor, în 
funcție de caracteristicile lor specifice; 
subliniază faptul că instituirea unor sisteme 
ample de educație și formare în regiuni 
favorizează și extinderea întreprinderilor; 
susține că un standard ridicat de expertiză 
în sectorul bioeconomiei constituie un 

6. subliniază faptul că bioeconomia are 
nevoie de expertiză de calitate și de o forță 
de muncă calificată; susține necesitatea de 
a furniza formare profesională și 
învățământ superior la nivelul regiunilor, în 
funcție de caracteristicile lor specifice; 
subliniază faptul că instituirea unor sisteme 
ample de educație și formare în regiuni 
favorizează și extinderea durabilă a 
întreprinderilor; susține că un standard 
ridicat de expertiză în sectorul 
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avantaj pentru Europa în contextul 
concurenței globale;

bioeconomiei constituie un avantaj pentru 
Europa în contextul concurenței globale;

Or. fr

Amendamentul 27
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că bioeconomia are 
nevoie de expertiză de calitate și de o forță 
de muncă calificată; susține necesitatea de 
a furniza formare profesională și 
învățământ superior la nivelul regiunilor, în 
funcție de caracteristicile lor specifice; 
subliniază faptul că instituirea unor sisteme 
ample de educație și formare în regiuni 
favorizează și extinderea întreprinderilor; 
susține că un standard ridicat de expertiză 
în sectorul bioeconomiei constituie un 
avantaj pentru Europa în contextul 
concurenței globale;

6. subliniază faptul că bioeconomia are 
nevoie de expertiză de calitate și de o forță 
de muncă calificată; susține necesitatea de 
a furniza formare profesională și 
învățământ superior la nivelul regiunilor, în 
funcție de caracteristicile lor specifice; 
subliniază faptul că instituirea unor sisteme 
ample de educație și formare în regiuni 
favorizează și extinderea întreprinderilor; 
susține că un standard ridicat de expertiză 
în sectorul bioeconomiei constituie un 
avantaj pentru Europa în contextul 
concurenței globale; susține facilitarea 
mobilității transfrontaliere a 
cercetătorilor în vederea schimbului de 
bune practici și a transferului de 
cunoaștere;

Or. ro

Amendamentul 28
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. adaugă faptul că bioeconomia trebuie 
să fie încurajată și la nivelul 
consumatorilor, în special sensibilizându-
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i cu privire la securitatea alimentară, la 
conservarea resurselor și la alte probleme 
de mediu, cum ar fi schimbările climatice 
și dependența de resurse neregenerabile; 
prin urmare, solicită efectuarea de studii 
privind tiparele de consum din Uniunea 
Europeană și elaborarea de strategii 
fondate pe date științifice, pentru a le 
furniza consumatorilor informații privind 
proprietățile produselor și a promova un 
mod de viață durabil;

Or. pt

Amendamentul 29
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că pentru dezvoltarea unei 
bioeconomii eficiente și sustenabile este 
nevoie de continuarea modernizării 
infrastructurilor de orice tip, și aceste 
modernizări nu ar trebui să excludă sub 
nicio formă zonele rurale;

Or. ro

Amendamentul 30
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că este important să se 
investească în lanțuri de aprovizionare 
bioeconomice, cu scopul de a garanta 
disponibilitatea materiilor prime; susține că 
strategiile în domeniul bioeconomiei ar 

7. consideră că este important să se 
investească în lanțuri de aprovizionare 
bioeconomice, cu scopul de a garanta 
disponibilitatea materiilor prime; susține că 
strategiile în domeniul bioeconomiei ar 
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trebui să încurajeze nu doar utilizarea mai 
eficientă a deșeurilor menajere și 
municipale, ci și recuperarea fluxurilor de 
subproduse și a reziduurilor agricole și 
forestiere; solicită ca legislația viitoare să 
prevadă toate formele de sprijin disponibile 
pentru utilizarea durabilă a resurselor 
bioeconomiei și exploatarea materiilor 
prime, iar politicile să se bazeze, în toate 
privințele, pe o abordare flexibilă pe 
termen lung, garantând astfel că societățile 
vor avea curajul de a investi;

trebui să încurajeze nu doar utilizarea mai 
eficientă a deșeurilor menajere și 
municipale, ci și recuperarea fluxurilor de 
subproduse și a reziduurilor agricole și 
forestiere; solicită o reglementare și o
legislație viitoare neconflictuale, care să 
creeze un cadru politic stabil și să prevadă 
toate formele de sprijin disponibile pentru 
utilizarea durabilă a resurselor 
bioeconomiei și exploatarea materiilor 
prime, precum și ca politicile să se bazeze, 
în toate privințele, pe o abordare flexibilă 
pe termen lung, garantând astfel că 
societățile vor avea curajul de a investi;

Or. en

Amendamentul 31
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că este important să se 
investească în lanțuri de aprovizionare 
bioeconomice, cu scopul de a garanta 
disponibilitatea materiilor prime; susține că 
strategiile în domeniul bioeconomiei ar 
trebui să încurajeze nu doar utilizarea mai 
eficientă a deșeurilor menajere și 
municipale, ci și recuperarea fluxurilor de 
subproduse și a reziduurilor agricole și 
forestiere; solicită ca legislația viitoare să 
prevadă toate formele de sprijin 
disponibile pentru utilizarea durabilă a 
resurselor bioeconomiei și exploatarea 
materiilor prime, iar politicile să se bazeze, 
în toate privințele, pe o abordare flexibilă 
pe termen lung, garantând astfel că 
societățile vor avea curajul de a investi;

7. consideră că este important să se 
investească în lanțuri de aprovizionare 
bioeconomice, cu scopul de a garanta 
disponibilitatea materiilor prime; susține că 
strategiile în domeniul bioeconomiei ar 
trebui să încurajeze nu doar utilizarea mai 
eficientă a deșeurilor menajere și 
municipale, ci și recuperarea fluxurilor de 
subproduse și a reziduurilor agricole și 
forestiere; solicită elaborarea unei noi 
legislații care să susțină pe deplin
utilizarea durabilă a resurselor 
bioeconomiei și exploatarea adecvată a 
materiilor prime, precum și ca politicile în 
acest domeniu să fie, în toate privințele, 
constante, coerente și favorabile 
investițiilor;

Or. fr
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Amendamentul 32
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază necesitatea existenței unor 
obiective specifice care să crească 
proporția resurselor naturale regenerabile 
utilizate în producția și consumul de 
bunuri; solicită Comisiei să propună măsuri 
practice cu un amplu domeniu de aplicare 
la nivel regional, pentru a promova
producția și consumul produselor 
bioeconomiei.

8. subliniază necesitatea existenței unor 
obiective clare care să crească proporția 
resurselor naturale regenerabile utilizate în 
producția și consumul de bunuri; solicită 
Comisiei să propună măsuri practice care 
promovează producția și consumul 
produselor bioeconomiei la nivel regional.

Or. fr


