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AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și 
energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Inițiativa tehnologică comună pentru 
bioindustrii ar trebui să reducă diferitele 
tipuri de deficiențe ale pieței care 
descurajează investițiile private în 
cercetarea preconcurențială, în activități 
demonstrative și de implementare pentru 
bioindustriile din Europa. În special, 
această inițiativă ar trebui să asigure 
disponibilitatea unei aprovizionări fiabile 
cu biomasă, ținând seama de alte necesități 
de ordin social și ambiental concurente, și 
să sprijine dezvoltarea unor tehnologii de 
prelucrare avansate, realizarea unor 
activități demonstrative la scară largă și 
elaborarea unor instrumente politice, 
reducând astfel riscurile pentru investițiile 
private realizate în cercetare și inovare în 
vederea dezvoltării unor bioproduse și 
biocombustibili durabili și competitivi.

(11) Inițiativa tehnologică comună pentru 
bioindustrii ar trebui să reducă diferitele 
tipuri de deficiențe ale pieței care 
descurajează investițiile private în 
cercetarea preconcurențială, în activități 
demonstrative și de implementare pentru 
bioindustriile din Europa. În special, 
această inițiativă ar trebui să asigure 
disponibilitatea în permanență a unei 
aprovizionări fiabile cu biomasă, ținând 
seama de alte necesități de ordin social și 
ambiental concurente, și să sprijine 
dezvoltarea unor tehnologii de prelucrare 
avansate, realizarea unor activități 
demonstrative la scară largă (ținând seama 
în mod deosebit de entitățile și zonele 
agricole individuale) și elaborarea unor 
instrumente politice, reducând astfel 
riscurile pentru investițiile private realizate 
în cercetare și inovare în vederea 
dezvoltării unor bioproduse și 
biocombustibili durabili și competitivi.

Or. pl

Justificare

Accesul la cunoaștere, la rezultatele cercetării și la cele mai noi tehnologii este de mare 
importanță, iar agricultorii ar trebui să poată beneficia acum de acest acces pentru a obține 
cele mai bune rezultate în urma eforturilor depuse. Prin urmare, inițiativa tehnologică 
comună ar trebui să garanteze că rezultatele activității și cercetărilor sale în domeniul noilor 
tehnologii ajung și la cele mai mici entități din toate etapele lanțului valoric, care, în acest 
caz, ar include agricultorii.
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Obiectivul inițiativei tehnologice 
comune pentru bioindustrii este să 
implementeze un program de activități de 
cercetare și inovare în Europa, care vor 
evalua disponibilitatea resurselor biologice 
regenerabile care pot fi utilizate pentru 
producerea de biomateriale, și, pe această 
bază, să sprijine crearea de lanțuri valorice 
bioeconomice durabile. Aceste activități ar 
trebui să fie realizate prin intermediul unor 
colaborări între părțile interesate, de-a 
lungul întregului lanț valoric bioeconomic, 
care includ producția primară și industrii 
de prelucrare, mărci de consum, IMM-uri, 
centre de cercetare și tehnologie și 
universități.

(13) Obiectivul inițiativei tehnologice 
comune pentru bioindustrii este să 
implementeze un program de activități de 
cercetare și inovare în Europa care să 
evalueze disponibilitatea resurselor 
biologice regenerabile care pot fi utilizate 
pentru producerea de biomateriale și de 
produse biochimice și, pe această bază, să 
sprijine crearea de lanțuri valorice durabile 
pe baze biologice. Aceste activități ar 
trebui să fie realizate prin intermediul unor 
colaborări între părțile interesate, de-a 
lungul întregului lanț valoric bioeconomic, 
care includ producția primară și industrii 
de prelucrare, mărci de consum, IMM-uri, 
clustere, centre de cercetare și tehnologie 
și universități. În această privință, 
aspectul crucial este de a asigura 
cooperarea interregională durabilă la 
toate nivelurile, buna coordonare și 
comunicare, schimbul de cele mai bune 
practici, precum și participarea activă a 
regiunilor la elaborarea unor strategii în 
domeniul bioeconomiei și al activităților 
de cercetare și inovare care să țină seama 
de caracteristicile regiunilor.  

Or. pl

Justificare

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 
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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. 

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a obține un impact maxim, 
întreprinderea comună pentru bioindustrii 
ar trebui să dezvolte sinergii strânse cu alte 
programe ale Uniunii în domenii precum 
educația, mediul, competitivitatea și IMM-
urile, cu fondurile pentru politica de 
coeziune și cu politica de dezvoltare rurală, 
care pot contribui în mod special la 
consolidarea pe plan național și regional a 
capacităților de cercetare și inovare, în 
contextul strategiilor de specializare 
inteligentă.

(16) Pentru a obține un impact maxim, 
Întreprinderea comună pentru bioindustrii 
ar trebui să dezvolte sinergii strânse cu alte 
programe ale Uniunii în domenii precum 
educația, mediul, competitivitatea și IMM-
urile, cu fondurile pentru politica de 
coeziune și cu politica de dezvoltare rurală, 
care pot contribui în mod special la 
consolidarea pe plan național și regional a 
capacităților de cercetare și inovare, în 
contextul strategiilor de specializare 
inteligentă. Este de importanță vitală să se 
consolideze coordonarea, comunicarea și 
complementaritatea cu alte politici și 
fonduri, precum și să se identifice 
posibilități de finanțare încrucișată.

Or. pl

Justificare

Pentru a asigura derularea cu succes a proiectelor din cadrul inițiativei tehnologice comune 
este vital să se asigure finanțarea încrucișată și o mai bună coordonare, comunicare și 
complementaritate cu alte politici. Acestea vor facilita punerea în aplicare a unor soluții 
tehnologice noi, achiziționarea de noi echipamente, precum și îmbunătățirea infrastructurii și 
a formării. 

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Inițiativa tehnologică comună în 
domeniul bioindustriilor ar trebui să fie 
fondată pe o abordare ascendentă, care 
prezintă o importanță crucială pentru a 
fructifica potențialul tuturor regiunilor, și 
ar trebui să se bazeze, în special, pe 
sprijinirea acțiunilor locale și regionale, 
păstrând în același timp și în permanență 
contactul cu autoritățile locale și 
regionale. Inițiativa ar trebui să 
sensibilizeze mai mult publicul cu privire 
la importanța bioeconomiei și la 
avantajele deosebite pe care le implică. 
Inițiativa ar trebui să profite de 
cunoștințele specializate ale regiunilor, să 
intensifice cooperarea dintre unitățile 
științifice, întreprinderi și autoritățile 
publice în cadrul așa-numitului „proces 
tripartit” (Triple Helix), care urmărește 
construirea unei economii deschise și în 
expansiune, să faciliteze fluxul 
transfrontalier al investițiilor și să 
încurajeze cooperarea eficace, bazată pe 
complementaritatea competențelor și 
folosirea optimă în comun a 
infrastructurii de cercetare de către 
unitățile științifice, precum și de către 
unitățile științifice și întreprinderi. 

Or. pl

Justificare

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. 

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 
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uwzględnione w tekście.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de a contribui la obiectivele inițiativei 
tehnologice comune pentru bioindustrii de 
dezvoltare a unei economii cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon mai durabile și 
mai eficiente din punctul de vedere al 
utilizării resurselor și de stimulare a 
creșterii economice și a ocupării forței de 
muncă, în special în zonele rurale, prin 
dezvoltarea unor bioindustrii durabile și 
competitive în Europa, bazate pe 
biorafinării avansate se aprovizionează cu 
biomasă durabilă, și în special:

(b) de a contribui la obiectivele inițiativei 
tehnologice comune pentru bioindustrii de 
dezvoltare a unei economii cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon mai durabile și 
mai eficiente din punctul de vedere al 
utilizării resurselor și de accelerare a 
creșterii economice și de stimulare a 
ocupării forței de muncă, în special în 
zonele rurale, prin dezvoltarea unor 
bioindustrii durabile și competitive în 
Europa, bazate pe biorafinării avansate 
care se aprovizionează cu biomasă 
durabilă, și în special:

Or. pl

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) de a prezenta tehnologii care utilizează 
noi elemente de structură chimice, noi 
materiale și noi produse de consum din 
biomasă europeană și care înlătură 
necesitatea utilizării combustibililor fosili;

(c) de a prezenta și promova tehnologii 
care utilizează noi elemente de structură 
chimice, noi materiale și noi produse de 
consum din biomasă europeană și care 
înlătură necesitatea utilizării 
combustibililor fosili; de a sprijini, de 
asemenea, inovarea și identificarea de noi 
surse de creștere care să permită 
valorificarea deplină a capitalului 
intelectual; 
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Or. pl

Justificare

O promovare mai bună și mai eficace a tehnologiilor inovatoare va accelera folosirea lor la 
toate nivelurile lanțului valoric al biomaterialelor. 

Folosirea întregului capital intelectual (resursele umane din cadrul întreprinderilor, experții 
și oamenii de știință) va accelera dezvoltarea Întreprinderii comune pentru bioindustrii și a 
tuturor măsurilor ce vizează obținerea unei bioeconomii înfloritoare, consolidând, astfel, 
competitivitatea globală a Europei. 

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) de a dezvolta modele de afaceri care 
integrează operatori economici de-a lungul 
întregului lanț valoric, de la aprovizionarea 
cu biomasă și biorafinării până la 
consumatorii de biomateriale, bioproduse 
chimice și biocombustibili, inclusiv prin 
crearea unor conexiuni intersectoriale noi 
și prin sprijinirea clusterelor 
interprofesionale; și

(d) de a dezvolta modele de afaceri care 
integrează operatori economici de-a lungul 
întregului lanț valoric, de la aprovizionarea 
cu biomasă și biorafinării până la 
consumatorii de biomateriale, bioproduse 
chimice și biocombustibili, inclusiv prin 
crearea unor conexiuni intersectoriale noi,
prin sprijinirea clusterelor interprofesionale 
și prin asigurarea unei cooperări 
interregionale mai strânse; și

Or. pl

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) de a asigura că rezultatele cercetării 
în domeniul tehnologiilor bioeconomice 
inovatoare sunt transmise tuturor 
entităților, inclusiv agricultorilor 
individuali, pentru a permite tuturor să 
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profite de ele în cea mai mare măsură. 

Or. pl

Justificare

Condițiile structurale actuale din agricultură și din sectoare conexe, precum și cuantumul 
excesiv de mic al resurselor proprii fac ca entitățile să nu dispună întotdeauna de informații 
cu privire la modalitățile de accesare a tehnologiilor inovatoare. De asemenea, apar și alte 
probleme cu privire la aplicarea rapidă a cunoștințelor științifice.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Anexă – punctul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) desfășoară activități de informare, 
comunicare, exploatare și diseminare prin 
aplicarea mutatis mutandis a dispozițiilor 
prevăzute la articolul 22 din Regulamentul 
(UE) nr. …/2013 [Programul-cadru 
Orizont 2020];

(h) desfășoară activități de informare, 
comunicare, promovare, exploatare și 
diseminare prin aplicarea mutatis mutandis 
a dispozițiilor prevăzute la articolul 22 din 
Regulamentul (UE) nr. …/2013 
[Programul-cadru Orizont 2020];

Or. pl

Justificare

O promovare mai bună și mai eficace a tehnologiilor inovatoare va accelera folosirea lor la 
toate nivelurile lanțului valoric al biomaterialelor.


