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PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) biologinės pramonės sektorių JTI 
turėtų sušvelninti įvairių tipų rinkos 
nepakankamumą, kuris atgraso nuo 
privačių investicijų į ikikonkurencinę 
biologinės pramonės sektorių mokslinių 
tyrimų, demonstracinę ir diegimo veiklą 
Europoje. Visų pirma, ja turėtų būti 
užtikrintas patikimas biomasės tiekimas, 
turint omenyje kitus konkurencingus 
socialinius ir aplinkos apsaugos 
reikalavimus, ir paremta pažangių 
apdorojimo technologijų, didelio masto 
demonstracinės veiklos ir politikos 
priemonių plėtra, taip sumažinant privačių 
investicijų į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, skirtus tvarių ir konkurencingų 
biologinių produktų ir biodegalų plėtrai, 
riziką;

(11) biologinės pramonės sektorių JTI 
turėtų sušvelninti įvairių tipų rinkos 
nepakankamumą, kuris atgraso nuo 
privačių investicijų į ikikonkurencinę 
biologinės pramonės sektorių mokslinių 
tyrimų, demonstracinę ir diegimo veiklą 
Europoje. Visų pirma, ja turėtų būti 
užtikrintas patikimas ir nenutrūkstamas 
biomasės tiekimas, turint omenyje kitus 
konkurencingus socialinius ir aplinkos 
apsaugos reikalavimus, ir paremta 
pažangių apdorojimo technologijų, didelio 
masto demonstracinės veiklos 
(atsižvelgiant į atskirus žemės ūkio 
subjektus, taip pat į žemės ūkio aplinką) ir 
politikos priemonių plėtra, taip sumažinant 
privačių investicijų į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, skirtus tvarių ir konkurencingų 
biologinių produktų ir biodegalų plėtrai, 
riziką;

Or. pl

Pagrindimas

Prieiga prie žinių, tyrimų rezultatų ir naujausių technologijų yra nepaprastai svarbi vertybė, 
kuri turi būti suteikta ūkininkams, kad taikydami juos savo darbe galėtų pasiekti geriausius 
rezultatus, todėl JTI turi užtikrinti, kad jos veiksmų rezultatai tyrimų ir naujausių technologijų 
srityje pasiektų net mažiausius visų vertės grandinės etapų subjektus, kurie šiuo atveju yra 
ūkininkai.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) biologinės pramonės sektorių JTI 
tikslas – įgyvendinti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklos Europoje programą, 
pagal kurią būtų vertinama, ar esama 
atsinaujinančių biologinių išteklių, kurie 
gali būti panaudoti gaminant biologinius 
produktus ir šitaip tapti tvarių biologinės 
pramonės vertės grandinių pamatu. Ta 
veikla turėtų būti vykdoma 
bendradarbiaujant su visa biologinės 
pramonės vertės grandine susijusioms 
suinteresuotosioms šalims, įskaitant 
pirminės gamybos ir perdirbimo pramonės 
sektorius, su vartotojų prekės ženklais 
susijusius subjektus, MVĮ, mokslinių 
tyrimų ir technologijų centrus ir 
universitetus;

(13) biologinės pramonės sektorių JTI 
tikslas – įgyvendinti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklos Europoje programą, 
pagal kurią būtų vertinama, ar esama 
atsinaujinančių biologinių išteklių, kurie 
gali būti panaudoti gaminant biologinius 
produktus bei biologines chemines 
medžiagas ir šitaip tapti tvarių biologinės 
pramonės vertės grandinių pamatu. Ta 
veikla turėtų būti vykdoma 
bendradarbiaujant su visa biologinės 
pramonės vertės grandine susijusioms 
suinteresuotosioms šalims, įskaitant 
pirminės gamybos ir perdirbimo pramonės 
sektorius, su vartotojų prekės ženklais 
susijusius subjektus, MVĮ, klasterius,
mokslinių tyrimų ir technologijų centrus ir 
universitetus. Šioje srityje labai svarbus ir 
nuolatinis tarpregioninis 
bendradarbiavimas, geras koordinavimas 
ir bendravimas, keitimasis gerąja 
patirtimi, aktyvus regionų dalyvavimas 
rengiant bioekonomikos, tyrimų ir 
inovacijų strategijas, kuriose bus 
atsižvelgta į atskirų regionų profilius;

Or. pl

Pagrindimas

Klasteriai atlieka svarbų vaidmenį, sukurdami ryšius tarp ekonominės veiklos vykdytojų, 
verslo ir mokslinių tyrimų centrų. Klasteriai dažniau sukuria inovacinius produktus, 
paslaugas ir technologijas, todėl ypač svarbu, kad JTI taip pat apimtų ir bendradarbiavimą 
su klasteriais. 

Tarpregioninis bendradarbiavimas yra labai svarbus, plėtojant bioekonomiką, aplinkos 
apsaugą ir vystant technologijas ir inovacijas. Juk regionai geriausiai žino savo teritorijoje, 
esančias vertės grandines, inovacijų projektus ir nepanaudotas galimybes. Vykstant tokiam 
bendradarbiavimui, JTI bus daug veiksmingiau įgyvendinami jos tikslai. 
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekdama didžiausio poveikio BPS 
bendroji įmonė turėtų plėtoti glaudžią 
sinergiją su kitomis Sąjungos programomis 
tokiose srityse, kaip švietimas, aplinka, 
konkurencingumas ir MVĮ, taip pat su 
sanglaudos politikos fondais ir kaimo 
plėtros politika, nes jie pirmiausia gali 
padėti sustiprinti nacionalinius ir 
regioninius mokslinių tyrimų ir inovacijų 
pajėgumus, aktualius pažangiosioms 
specializacijų strategijoms;

(16) siekdama didžiausio poveikio BPS 
bendroji įmonė turėtų plėtoti glaudžią 
sinergiją su kitomis Sąjungos programomis 
tokiose srityse, kaip švietimas, aplinka, 
konkurencingumas ir MVĮ, taip pat su 
sanglaudos politikos fondais ir kaimo 
plėtros politika, nes jie pirmiausia gali 
padėti sustiprinti nacionalinius ir 
regioninius mokslinių tyrimų ir inovacijų 
pajėgumus, aktualius pažangiosioms 
specializacijų strategijoms. Būtina 
tobulinti koordinavimą, bendravimą ir 
papildomumą su kitomis politikos sritimis 
bei fondais ir rasti kryžminio finansavimo 
galimybių; 

Or. pl

Pagrindimas

Geresnis koordinavimas, bendravimas ir papildomumas su kitomis politikos sritimis ir 
kryžminis finansavimas (angl. crossfinancing) – tai veiksmai, reikalingi sėkmingam projektų 
pagal JTI įgyvendinimui. Ėmusis šių veiksmų bus galima įdiegti naujus technologinius 
sprendimus, įsigyti naujus įrenginius, pagerinti infrastruktūrą ir mokymą. 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) JTI biologinės pramonės sektoriams 
turi būti pagrįsta požiūriu „iš apačios į 
viršų“, kuris yra itin svarbus norint 
išnaudoti visų regionų galimybes, ypač 
siekiant remti vietos ir regionų lygmens 
veiksmus nuolat plėtojant ryšius su 
regionų ir vietos valdžios institucijomis; 
turi prisidėti didinant visuomenės 
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informuotumą apie bioekonomikos 
reikšmę ir pranešti apie didelę jos 
teikiamą naudą; turi naudotis regionų 
turima kompetencija, stiprinti mokslo, 
verslo ir valdžios institucijų 
bendradarbiavimą pagal vadinamosios 
trigubos spiralės modelį (angl. Triple 
Helix), kurio misija yra sukurti atvirą ir 
ekspansyvią ekonomiką, tarpvalstybinius 
investicijų srautus, taip pat veiksmingą 
bendradarbiavimą, kurio pagrindas yra 
kompetencijos papildomumas ir 
optimaliai naudojama mokslinių tyrimų 
infrastruktūra tarp mokslo įstaigų bei tarp 
mokslo įstaigų ir verslo įmonių,

Or. pl

Pagrindimas

Principo „iš apačios į viršų“ taikymas didina vietos lygmeniu priimtų sprendimų 
suderinamumą, gerina valdymo kokybę, prisideda prie socialinio kapitalo stiprinimo 
regionuose ir propaguoja inovacinių sprendimų naudojimą. 

Visuomenės informuotumo apie bioekonomiką didinimas ir visuomenės, pagrįstos 
biotechnologijomis, sukūrimas yra svarbūs veiksmai, kuriais pagreitinamas išsamus 
perėjimas prie pramonės, kuri Europoje būtų pagrįsta atsinaujinančiais biologiniais 
ištekliais. 

Regionai yra arčiausiai savo piliečių ir kartu sujungia mokslinių tyrimų institucijas, įmones, 
vietos ir regionų valdžios institucijas ir pilietinę visuomenę, todėl jų vaidmuo yra ypač 
svarbus didinant visuomenės informuotumą ir juos būtina paminėti tekste.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) padėti siekti biologinės pramonės 
sektorių jungtinės technologijų iniciatyvos 
(JTI) tikslų – kurti efektyviau išteklius 
naudojančią ir tvarią mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomiką; didinti
ekonomikos augimą ir užimtumą, ypač 
kaimo vietovėse, Europoje plėtojant tvarius 

b) padėti siekti biologinės pramonės 
sektorių jungtinės technologijų iniciatyvos 
(JTI) tikslų – kurti efektyviau išteklius 
naudojančią ir tvarią mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomiką; spartinti
ekonomikos augimą ir didinti užimtumą, 
ypač kaimo vietovėse, Europoje plėtojant 
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ir konkurencingus biologinės pramonės 
sektorius, kuriuose naudojami pažangūs, 
tvariai biomase aprūpinami biologinio 
perdirbimo įrenginiai, ir ypač:

tvarius ir konkurencingus biologinės 
pramonės sektorius, kuriuose naudojami 
pažangūs, tvariai biomase aprūpinami 
biologinio perdirbimo įrenginiai, ir ypač:

Or. pl

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pademonstruoti technologijas, kurios 
sudaro sąlygas iš Europoje gaunamos 
biomasės kurti naujus cheminius polimerų 
segmentus, naujas medžiagas ir naujus 
vartotojų produktus, kuriais panaikinama 
būtinybė naudotis iškastiniais ištekliais 
pagrįstomis žaliavomis;

c) pademonstruoti ir remti technologijas, 
kurios sudaro sąlygas iš Europoje 
gaunamos biomasės kurti naujus cheminius 
polimerų segmentus, naujas medžiagas ir 
naujus vartotojų produktus, kuriais 
panaikinama būtinybė naudotis iškastiniais 
ištekliais pagrįstomis žaliavomis, taip pat 
skatinti diegti inovacijas ir ieškoti naujų 
augimo šaltinių, kad būtų galima 
išnaudoti visą intelektinį kapitalą; 

Or. pl

Pagrindimas

Geresnis ir veiksmingesnis novatoriškų technologijų rėmimas paspartins jų naudojimą 
visuose vertės grandinės, pagrįstos biologinėmis žaliavomis, etapuose. 

Išnaudojant visą intelektinį kapitalą (įmonės žmogiškuosius išteklius, ekspertus, mokslininkus) 
paspartės biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės plėtra ir visi bioekonomikos 
suklestėjimą skatinantys veiksmai, taigi sustiprės Europos konkurencingumas pasauliniu 
mastu. 

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) plėtoti verslo modelius, pagal kuriuos 
integruojami viso vertės grandinės 

d) plėtoti verslo modelius, pagal kuriuos 
integruojami viso vertės grandinės 
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ekonominio proceso (nuo biomasės 
tiekimo iki biologinio perdirbimo įrenginių 
ir biologinių medžiagų, biologinių 
cheminių medžiagų ir biodegalų vartotojų) 
dalyviai, be kita ko, kuriant naujus 
tarpšakinius ryšius ir remiant 
tarpsektorinius klasterius; ir

ekonominio proceso (nuo biomasės 
tiekimo iki biologinio perdirbimo įrenginių 
ir biologinių medžiagų, biologinių 
cheminių medžiagų ir biodegalų vartotojų) 
dalyviai, be kita ko, kuriant naujus 
tarpšakinius ryšius ir remiant 
tarpsektorinius klasterius, taip pat 
glaudesnį tarpregioninį 
bendradarbiavimą; ir

Or. pl

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) užtikrinti, kad su bioekonomika 
susijusių novatoriškų technologijų tyrimų 
rezultatai būtų pateikti visiems 
subjektams, tarp jų ir atskiriems 
ūkininkams, kad visi jais galėtų kuo 
daugiau pasinaudoti. 

Or. pl

Pagrindimas

Dėl esamų struktūrinių sunkumų žemės ūkyje ir susijusiuose sektoriuose, taip pat pernelyg 
mažų nuosavų lėšų subjektai ne visada turi prieigą prie naujausios informacijos apie 
novatoriškas technologijas, kuriomis galėtų pasinaudoti, be to, dažnai kyla sunkumų, kai 
reikia greitai perduoti mokslo žinias taikyti praktikoje.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) vykdyti informacijos, komunikacijos, 
panaudojimo ir sklaidos veiklą taikant, 
mutatis mutandis, Reglamento (ES) 

h) vykdyti informacijos, komunikacijos, 
rėmimo, panaudojimo ir sklaidos veiklą 
taikant, mutatis mutandis, Reglamento 
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Nr. …/2013 [bendroji programa 
„Horizontas 2020“] 22 straipsnį;

(ES) Nr. …/2013 [bendroji programa 
„Horizontas 2020“] 22 straipsnį;

Or. pl

Pagrindimas

Geresnis ir veiksmingesnis novatoriškų technologijų rėmimas paspartins jų naudojimą 
visuose vertės grandinės, pagrįstos biologinėmis žaliavomis, etapuose.


