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POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst przedstawiony przez Komisję Poprawka

(11) Wspólna inicjatywa technologiczna na 
rzecz przemysłu opartego na surowcach 
pochodzenia biologicznego powinna 
łagodzić różnego rodzaju niedoskonałości 
rynku, które zniechęcają do prywatnych 
inwestycji w prekonkurencyjne działania w 
zakresie badań naukowych, demonstracji i 
wdrożenia w dziedzinie przemysłu 
opartego na surowcach pochodzenia 
biologicznego w Europie. W szczególności 
inicjatywa powinna zapewnić 
niezawodność dostaw biomasy, przy 
uwzględnieniu konkurujących potrzeb 
społecznych i środowiskowych, oraz 
wspierać rozwój zaawansowanych 
technologii przetwórczych, działania 
demonstracyjne na dużą skalę oraz 
instrumenty polityki, tym samym 
ograniczając ryzyko prywatnych inwestycji 
badawczych i innowacyjnych w rozwój 
zrównoważonych i konkurencyjnych 
bioproduktów i biopaliw.

(11) Wspólna inicjatywa technologiczna na 
rzecz przemysłu opartego na surowcach 
pochodzenia biologicznego powinna 
łagodzić różnego rodzaju niedoskonałości 
rynku, które zniechęcają do prywatnych 
inwestycji w prekonkurencyjne działania w 
zakresie badań naukowych, demonstracji i 
wdrożenia w dziedzinie przemysłu 
opartego na surowcach pochodzenia 
biologicznego w Europie. W szczególności 
inicjatywa powinna zapewnić 
niezawodność i ciągłość dostaw biomasy, 
przy uwzględnieniu konkurujących potrzeb 
społecznych i środowiskowych, oraz 
wspierać rozwój zaawansowanych 
technologii przetwórczych, działania 
demonstracyjne na dużą skalę (biorąc 
szczególnie pod uwagę podmioty 
indywidualne w rolnictwie a także 
otoczenie rolnicze) oraz instrumenty 
polityki, tym samym ograniczając ryzyko 
prywatnych inwestycji badawczych i 
innowacyjnych w rozwój zrównoważonych 
i konkurencyjnych bioproduktów i 
biopaliw.

Or. pl

Uzasadnienie

Dostęp do wiedzy, wyników badań oraz najnowszych technologii jest szczególnie ważną 
wartością, jaką dzisiaj powinni dysponować rolnicy, aby poprzez zastosowanie jej w pracy
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mogli osiągać najlepsze efekty, dlatego wspólna inicjatywa technologiczna powinna 
dopilnować, aby wyniki jej działań w zakresie badań oraz nowych technologii docierały także 
do najmniejszych podmiotów z wszystkich etapów łańcucha wartości, którymi w tym wypadku 
są też rolnicy.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst przedstawiony przez Komisję Poprawka

(13) Celem wspólnej inicjatywy 
technologicznej na rzecz przemysłu 
opartego na surowcach pochodzenia 
biologicznego jest wykonanie programu 
działań w zakresie badań naukowych i 
innowacji w Europie, w ramach którego 
oceniona zostanie dostępność 
odnawialnych zasobów biologicznych, 
które można wykorzystać do produkcji 
biomateriałów, a na tej podstawie 
wspierane będzie tworzenie trwałych 
łańcuchów wartości opartych na surowcach 
pochodzenia biologicznego. Działania te 
należy prowadzić poprzez współpracę 
między zainteresowanymi stronami na 
wszystkich etapach łańcuchów wartości 
opartych na surowcach pochodzenia 
biologicznego, obejmujących sektory 
produkcji podstawowej i przetwórstwa, 
marki konsumenckie, MŚP, ośrodki 
badawcze i technologiczne oraz uczelnie.

(13) Celem wspólnej inicjatywy 
technologicznej na rzecz przemysłu 
opartego na surowcach pochodzenia 
biologicznego jest wykonanie programu 
działań w zakresie badań naukowych i 
innowacji w Europie, w ramach którego 
oceniona zostanie dostępność 
odnawialnych zasobów biologicznych, 
które można wykorzystać do produkcji 
biomateriałów oraz biochemikaliów, a na 
tej podstawie wspierane będzie tworzenie 
trwałych łańcuchów wartości opartych na 
surowcach pochodzenia biologicznego. 
Działania te należy prowadzić poprzez 
współpracę między zainteresowanymi 
stronami na wszystkich etapach łańcuchów 
wartości opartych na surowcach 
pochodzenia biologicznego, obejmujących 
sektory produkcji podstawowej i 
przetwórstwa, marki konsumenckie, MŚP,
klastry, ośrodki badawcze i technologiczne 
oraz uczelnie. Bardzo ważna w tym 
zakresie jest również trwała współpraca 
międzyregionalna na wszystkich jej 
szczeblach, dobra koordynacja i 
komunikacja, wymiana dobrych praktyk, 
aktywny udział regionów w 
opracowywaniu strategii dotyczących 
biogospodarki oraz badań i innowacji, 
które będą uwzględniały profil 
poszczególnych regionów. 

Or. pl
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Uzasadnienie

Klastry odgrywają bardzo istotną rolę w tworzeniu powiązań między podmiotami 
gospodarczymi, a także przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi. Klastry częściej 
wprowadzają innowacyjne produkty, usługi i technologie, dlatego bardzo ważne jest aby 
wspólna inicjatywa technologiczna również obejmowała współpracę z klastrami. 

Współpraca międzyregionalna jest kluczowa, jeżeli chodzi o rozkwit biogospodarki, ochronę 
środowiska, rozwój technologii i innowacyjności. To bowiem regiony mają największą wiedzę 
jeżeli chodzi o łańcuchy wartości na ich terenach, projekty innowacyjne oraz niewykorzystany 
potencjał. Dzięki takiej współpracy wspólna inicjatywa technologiczna w dużo bardziej 
efektywny sposób będzie mogła realizować obrane cele. 

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst przedstawiony przez Komisję Poprawka

(16) Aby osiągnąć maksymalny efekt, 
wspólne przedsiębiorstwo BBI powinno 
działać w ścisłej synergii z innymi 
programami unijnymi w takich 
dziedzinach, jak edukacja, środowisko, 
konkurencyjność i MŚP, oraz z funduszami 
polityki spójności i polityką rozwoju 
obszarów wiejskich, co może w 
szczególności sprzyjać zwiększeniu 
krajowego i regionalnego potencjału w 
zakresie badań naukowych i innowacji w 
kontekście strategii inteligentnej 
specjalizacji.

(16) Aby osiągnąć maksymalny efekt, 
wspólne przedsiębiorstwo BBI powinno 
działać w ścisłej synergii z innymi 
programami unijnymi w takich 
dziedzinach, jak edukacja, środowisko, 
konkurencyjność i MŚP, oraz z funduszami 
polityki spójności i polityką rozwoju 
obszarów wiejskich, co może w 
szczególności sprzyjać zwiększeniu 
krajowego i regionalnego potencjału w 
zakresie badań naukowych i innowacji w 
kontekście strategii inteligentnej 
specjalizacji; konieczne jest usprawnienie 
koordynacji, komunikacji i 
komplementarności z innymi gałęziami 
polityki i funduszami oraz znalezienie 
możliwości finansowania krzyżowego. 

Or. pl

Uzasadnienie

Lepsza koordynacja, komunikacja a także komplementarność z innymi gałęziami polityki oraz 
finansowanie krzyżowe (tzw. crossfinancing) to działania niezbędne dla pomyślnej realizacji 
projektów w ramach wspólnej inicjatywy technologicznej. Dzięki nim będzie możliwe 
wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych, zakup nowego sprzętu, poprawa 
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infrastruktury oraz szkolenia. 

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst przedstawiony przez Komisję Poprawka

(16a) Wspólna inicjatywa technologiczna 
na rzecz przemysłu opartego na 
surowcach pochodzenia biologicznego 
powinna być oparta na oddolnym 
podejściu, które ma olbrzymie znaczenie 
dla wykorzystania potencjału wszystkich 
regionów w tym w szczególności na 
wspieraniu lokalnych i regionalnych 
działań w stałym kontakcie z władzami 
regionalnymi i lokalnymi; powinna 
przyczynić się do zwiększenia świadomości 
społecznej na temat znaczenia 
biogospodarki i informować o jej 
ogromnych korzyściach; powinna 
korzystać z fachowej wiedzy, jaką 
posiadają regiony, wzmacniać współpracę 
między nauką, przedsiębiorcami i 
władzami publicznymi w ramach tzw. 
potrójnego układu - Triple Helix, którego 
misją jest zbudowanie otwartej i 
ekspansywnej gospodarki, transgraniczny 
przepływ inwestycji a także efektywną 
współpracę, której podstawą jest 
komplementarność kompetencyjna oraz 
optymalne wykorzystanie infrastruktury 
badawczej pomiędzy jednostkami 
naukowymi oraz jednostkami naukowymi 
a przedsiębiorcami. 

Or. pl

Uzasadnienie

Podejście oddolne wzmacnia spójność lokalnie podejmowanych decyzji, podnosi jakość 
zarządzania, przyczynia się do wzmocnienia kapitału społecznego w regionach a także skłania 
do zastosowania innowacyjnych rozwiązań. 
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Z kolei zwiększenie świadomości społecznej, jeżeli chodzi o biogospodarkę i stworzenie 
„społeczeństwa opartego na surowcach pochodzenia biologicznego” - bio-based society - jest 
jednym z kluczowych akceleratorów całkowitego przejścia na przemysł oparty na 
odnawialnych zasobach biologicznych w Europie. 

Regiony znajdują się najbliżej obywateli, stanowią element łączący instytucje naukowe, 
przedsiębiorstwa, władze lokalne i regionalne oraz społeczeństwo obywatelskie - dlatego 
odgrywają tak istotną role w procesie uświadamiania społeczeństwa i powinny zostać 
uwzględnione w tekście.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera b)

Tekst przedstawiony przez Komisję Poprawka

b) przyczynianie się do realizacji celów 
wspólnej inicjatywy technologicznej na 
rzecz przemysłu opartego na surowcach 
pochodzenia biologicznego, aby dążyć do 
zasobooszczędnej i zrównoważonej 
gospodarki niskoemisyjnej oraz zwiększyć
wzrost gospodarczy i zatrudnienie, w 
szczególności na obszarach wiejskich, 
poprzez stworzenie zrównoważonego i 
konkurencyjnego przemysłu opartego na 
surowcach pochodzenia biologicznego w 
Europie w oparciu o zaawansowane 
technologicznie biorafinerie pozyskujące 
biomasę w sposób zrównoważony; a w 
szczególności:

b) przyczynianie się do realizacji celów 
wspólnej inicjatywy technologicznej na 
rzecz przemysłu opartego na surowcach 
pochodzenia biologicznego, aby dążyć do 
zasobooszczędnej i zrównoważonej 
gospodarki niskoemisyjnej oraz
przyspieszyć wzrost gospodarczy i
zwiększyć zatrudnienie, w szczególności na 
obszarach wiejskich, poprzez stworzenie 
zrównoważonego i konkurencyjnego 
przemysłu opartego na surowcach 
pochodzenia biologicznego w Europie w 
oparciu o zaawansowane technologicznie 
biorafinerie pozyskujące biomasę w sposób 
zrównoważony; a w szczególności:

Or. pl

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera c)

Tekst przedstawiony przez Komisję Poprawka

c) demonstrowanie technologii 
umożliwiających wytwarzanie nowych 

c) demonstrowanie oraz promocję
technologii umożliwiających wytwarzanie 
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podstawowych składników chemicznych, 
nowych materiałów i nowych produktów 
konsumpcyjnych z europejskiej biomasy, 
które zastępują konieczność stosowania 
czynników produkcji na bazie paliw 
kopalnych;

nowych podstawowych składników 
chemicznych, nowych materiałów i 
nowych produktów konsumpcyjnych z 
europejskiej biomasy, które zastępują 
konieczność stosowania czynników 
produkcji na bazie paliw kopalnych, jak 
również wspieranie innowacji i sięganie 
po nowe źródła wzrostu umożliwiające 
pełne wykorzystanie kapitału 
intelektualnego;

Or. pl

Uzasadnienie

Lepsza i bardziej efektywna promocja innowacyjnych technologii przyspieszy ich 
wykorzystanie na wszystkich etapach łańcucha wartości opartego na surowcach pochodzenia 
biologicznego. 

Pełne wykorzystanie kapitału intelektualnego (zasoby kadrowe przedsiębiorstwa, eksperci, 
naukowcy) przyspieszy rozwój wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz przemysłu opartego na 
surowcach pochodzenia biologicznego oraz wszelkich działań na rzecz rozkwitu 
biogospodarki i tym samym wzmocni konkurencyjność Europy na arenie światowej. 

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera d)

Tekst przedstawiony przez Komisję Poprawka

d) opracowywanie modeli biznesowych 
integrujących podmioty gospodarcze na 
wszystkich etapach łańcucha wartości, od 
dostawy biomasy, przez biorafinerie po 
konsumentów materiałów, chemikaliów i 
paliw opartych na surowcach pochodzenia 
biologicznego, między innymi poprzez 
stworzenie nowych powiązań 
międzysektorowych i wspieranie klastrów 
międzysektorowych; oraz

d) opracowywanie modeli biznesowych 
integrujących podmioty gospodarcze na 
wszystkich etapach łańcucha wartości, od 
dostawy biomasy, przez biorafinerie po 
konsumentów materiałów, chemikaliów i 
paliw opartych na surowcach pochodzenia 
biologicznego, między innymi poprzez 
stworzenie nowych powiązań 
międzysektorowych, wspieranie klastrów
międzysektorowych a także ściślejszą 
współpracę międzyregionalną; oraz

Or. pl
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera e a) (nowy)

Tekst przedstawiony przez Komisję Poprawka

e a) Dopilnowanie aby wyniki badań nad 
innowacyjnymi technologiami związanymi 
z biogospodarką zostały przekazane 
wszystkim podmiotom w tym także 
rolnikom indywidualnym, tak aby wszyscy 
w jak największym stopniu mogli z nich 
skorzystać. 

Or. pl

Uzasadnienie

Istniejące uwarunkowania strukturalne w rolnictwie i w sektorach powiązanych a także zbyt 
małe środki własne sprawiają iż podmioty nie zawsze mają dostęp do najnowszych informacji 
w zakresie dostępnych innowacyjnych technologii, często też występują problemy jeżeli chodzi 
o szybki transfer wiedzy z zakresu nauki do praktyki.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – ustęp 1 – litera h)

Tekst przedstawiony przez Komisję Poprawka

h) działania w zakresie informacji, 
komunikacji, wykorzystania i 
upowszechniania poprzez zastosowanie 
odpowiednio przepisów art. 22 
rozporządzenia (UE) nr…/2013 [program 
ramowy „Horyzont 2020”];

h) działania w zakresie informacji, 
komunikacji, promocji, wykorzystania i 
upowszechniania poprzez zastosowanie 
odpowiednio przepisów art. 22 
rozporządzenia (UE) nr…/2013 [program 
ramowy „Horyzont 2020”];

Or. pl

Uzasadnienie

Lepsza i bardziej efektywna promocja innowacyjnych technologii przyspieszy ich 
wykorzystanie na wszystkich etapach łańcucha wartości opartego na surowcach pochodzenia 
biologicznego.
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