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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 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Rozporządzenie (UE) nr …/2013 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia … 

2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – 

program ramowy w zakresie badań 

naukowych i innowacji (2014-2020)20 ma 

na celu zwiększenie oddziaływania na 

badania naukowe i innowacje poprzez 

połączenie programu ramowego „Horyzont 

2020” ze środkami sektora prywatnego w 

ramach partnerstw publiczno-prywatnych 

w kluczowych obszarach, w których 

badania naukowe i innowacja mogą 

przyczynić się do osiągnięcia ogólnych 

celów UE w zakresie konkurencyjności 

oraz pomóc w radzeniu sobie z 

wyzwaniami społecznymi. Zaangażowanie 

Unii w te partnerstwa może przyjąć formę 

wkładów finansowych we wspólne 

przedsiębiorstwa ustanowione na 

podstawie art. 187 Traktatu na mocy 

decyzji nr 1982/2006/WE. 

(3) Rozporządzenie (UE) nr …/2013 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia … 

2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – 

program ramowy w zakresie badań 

naukowych i innowacji (2014-2020)20 ma 

na celu zwiększenie oddziaływania na 

badania naukowe i innowacje poprzez 

połączenie programu ramowego „Horyzont 

2020” ze środkami sektora prywatnego w 

ramach partnerstw publiczno-prywatnych 

w kluczowych obszarach, w których 

badania naukowe i innowacja mogą 

przyczynić się do osiągnięcia ogólnych 

celów UE w zakresie konkurencyjności i 

zwiększenia inwestycji prywatnych oraz 

pomóc w radzeniu sobie z wyzwaniami 

społecznymi. Podstawą tych partnerstw 

powinno być długoterminowe 

zaangażowanie, obejmujące wyważony 

wkład wszystkich partnerów; powinny one 

być rozliczane z realizacji ich celów i 

dostosowane do unijnych celów 

strategicznych w dziedzinie badań 

naukowych, rozwoju i innowacji. 

Zarządzanie tymi partnerstwami 

i ich funkcjonowanie powinno być 

otwarte, przejrzyste, skuteczne i wydajne 

oraz powinno dawać możliwość 

uczestnictwa szerokiemu spektrum 

zainteresowanych podmiotów 

prowadzących działalność 
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w poszczególnych dziedzinach. 

Zaangażowanie Unii w te partnerstwa 

może przyjąć formę wkładów finansowych 

we wspólne przedsiębiorstwa ustanowione 

na podstawie art. 187 Traktatu na mocy 

decyzji nr 1982/2006/WE. 

__________________ __________________ 

20 Dz.U. … [program ramowy „Horyzont 

2020”]. 

20 Dz.U. … [program ramowy „Horyzont 

2020”]. 

 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) BIC jest organizacją niekomercyjną 

stworzoną w celu reprezentowania grupy 

branżowej, która wspiera wspólną 

inicjatywę technologiczną na rzecz 

przemysłu opartego na surowcach 

pochodzenia biologicznego. Jej członkami 

są podmioty ze wszystkich etapów 

łańcucha wartości opartego na surowcach 

pochodzenia biologicznego. Należą do niej 

duże sektory przemysłu, małe i średnie 

przedsiębiorstwa (MŚP), klastry 

regionalne, europejskie stowarzyszenia 

handlu oraz europejskie platformy 

technologiczne. Celem BIC jest 

zapewnianie i wspieranie rozwoju 

technologicznego i gospodarczego w 

przemyśle opartym na surowcach 

pochodzenia biologicznego w Europie. O 

przystąpienie do organizacji ubiegać może 

się każdy zainteresowany podmiot z 

łańcucha wartości opartego na surowcach 

pochodzenia biologicznego. Organizacja 

stosuje ogólne zasady otwartości i 

przejrzystości w kwestii członkostwa, 

gwarantując szeroki udział przemysłu. 

(7) BIC jest organizacją niekomercyjną 

stworzoną w celu reprezentowania grupy 

branżowej, która wspiera wspólną 

inicjatywę technologiczną na rzecz 

przemysłu opartego na surowcach 

pochodzenia biologicznego. Jej członkami 

są podmioty ze wszystkich etapów 

łańcucha wartości opartego na surowcach 

pochodzenia biologicznego. Należą do niej 

duże sektory przemysłu, małe i średnie 

przedsiębiorstwa (MŚP), klastry 

regionalne, europejskie stowarzyszenia 

handlu oraz europejskie platformy 

technologiczne. Celem BIC jest 

zapewnianie i wspieranie rozwoju 

technologicznego i gospodarczego w 

przemyśle opartym na surowcach 

pochodzenia biologicznego w Europie. O 

przystąpienie do organizacji ubiegać może 

się każdy zainteresowany podmiot z 

łańcucha wartości opartego na surowcach 

pochodzenia biologicznego. Zgodnie z 

programem ramowym organizacja stosuje 

ogólne zasady otwartości i przejrzystości w 

kwestii członkostwa oraz podejmowania 

decyzji, gwarantując jak najszerszy udział 

przemysłu i MŚP. 
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Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (10a) Jedne z największych unijnych 

zasobów biomasy znajdują się w najsłabiej 

zaludnionych regionach Unii. Dlatego też 

bardzo istotne jest, by wspólne 

przedsiębiorstwo dotarło wraz ze swoją 

działalnością i możliwościami, jakie 

oferuje, także do tych bardziej oddalonych 

regionów. 

 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 

 

 

Tekst proponowany 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 

(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 

wytworzonej zgodnie z kryteriami 

zrównoważonej produkcji, przy 

uwzględnieniu konkurujących potrzeb 

społecznych i środowiskowych, oraz 

wspierać rozwój zaawansowanych 

technologii przetwórczych, stosowanych 

zarówno na dużą, jak i na małą skalę, 
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badawczych i innowacyjnych w rozwój 

zrównoważonych i konkurencyjnych 

bioproduktów i biopaliw. 

działania demonstracyjne na dużą skalę (ze 

szczególnym uwzględnieniem podmiotów 

indywidualnych w rolnictwie oraz 

regionów rolniczych) oraz instrumenty 

polityki, tym samym ograniczając ryzyko 

prywatnych inwestycji badawczych i 

innowacyjnych w rozwój zrównoważonych 

i konkurencyjnych bioproduktów i 

biopaliw oraz umożliwiając wszystkim 

zainteresowanym podmiotom – w tym 

pochodzącym z obszarów wiejskich – 

osiągnięcie korzyści z takiej inicjatywy. 

Uzasadnienie 

Dostęp do wiedzy, wyników badań oraz najnowszych technologii ma olbrzymie znaczenie dla 

rolników, którzy powinni móc z niego korzystać, aby osiągać najlepsze efekty ze swojej pracy. 

Dlatego też w ramach wspólnej inicjatywy technologicznej należy dopilnować, aby wyniki jej 

badań i działań w zakresie nowych technologii docierały także do najmniejszych podmiotów 

na wszystkich etapach łańcucha wartości, w tym do rolników. 

 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Wspólna inicjatywa technologiczna na 

rzecz przemysłu opartego na surowcach 

pochodzenia biologicznego powinna być 

partnerstwem publiczno-prywatnym 

mającym na celu zwiększenie inwestycji w 

rozwój zrównoważonego przemysłu 

opartego na surowcach pochodzenia 

biologicznego w Europie. Powinna ona 

zapewniać korzyści środowiskowe oraz 

społeczno-gospodarcze dla obywateli 

Europy, zwiększać konkurencyjność 

Europy i przyczyniać się do uzyskiwania 

przez Europę kluczowej pozycji w zakresie 

badań naukowych, demonstracji i 

wdrażania zaawansowanych 

technologicznie bioproduktów i biopaliw. 

(12) Wspólna inicjatywa technologiczna na 

rzecz przemysłu opartego na surowcach 

pochodzenia biologicznego powinna być 

partnerstwem publiczno-prywatnym 

mającym na celu zwiększenie 

i rozpowszechnianie inwestycji w rozwój 

zrównoważonego przemysłu opartego na 

surowcach pochodzenia biologicznego 

w Europie, ponieważ przemysł oparty na 

surowcach pochodzenia biologicznego 

może istotnie przyczynić się do realizacji 

do roku 2020 celu, jaki stanowi 

inteligentny, trwały wzrost gospodarczy 

sprzyjający włączeniu społecznemu. 

Powinna ona zapewniać korzyści 

środowiskowe oraz społeczno-gospodarcze 

dla obywateli Europy, zwiększać 

konkurencyjność Europy i przyczyniać się 
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do uzyskiwania przez Europę kluczowej 

pozycji w zakresie badań naukowych, 

demonstracji i wdrażania zaawansowanych 

technologicznie bioproduktów i biopaliw. 

 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany 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, ponieważ przemysł 

oparty na surowcach pochodzenia 

biologicznego stanowi podstawę 

biogospodarki pod względem pobudzania 

wzrostu gospodarczego oraz tworzenia 

miejsc pracy; w ramach tego programu 

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 otwartą 

i przejrzystą 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. 
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Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 

 

Tekst proponowany 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 strategiami i 

funduszami oraz znalezienie możliwości 

finansowania krzyżowego. Bardzo ważne 

jest także to, by informacje o działaniach 

wspólnego przedsiębiorstwa oraz o 

możliwościach wspierania tworzenia 

trwałych łańcuchów wartości opartych na 

surowcach pochodzenia biologicznego 

docierały do odpowiednich 

zainteresowanych podmiotów. 

Uzasadnienie 

Lepsza koordynacja, komunikacja a także komplementarność z innymi strategiami oraz 

finansowanie krzyżowe to działania niezbędne dla pomyślnej realizacji projektów w ramach 

wspólnej inicjatywy technologicznej. Dzięki nim będzie możliwe wdrożenie nowych rozwiązań 

technologicznych, zakup nowego sprzętu, poprawa infrastruktury oraz szkolenia.  

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16a) W ramach wspólnej inicjatywy 

technologicznej na rzecz przemysłu 

opartego na surowcach pochodzenia 

biologicznego należy stosować oddolne 

podejście, które ma olbrzymie znaczenie 

dla wykorzystania potencjału wszystkich 

regionów, a w szczególności wspierać 

lokalne i regionalne działania, pozostając 

w stałym kontakcie z władzami 

regionalnymi i lokalnymi. Powinno to 

przyczynić się do zwiększenia świadomości 

społecznej na temat znaczenia 

biogospodarki i płynących z niej 

ogromnych korzyści. Inicjatywa ta 

powinna korzystać z fachowej wiedzy 

regionów oraz zacieśniać współpracę 

między nauką, przedsiębiorstwami i 

organami publicznymi w ramach tzw. 

potrójnej spirali, której celem jest 

zbudowanie otwartej i ekspansywnej 

gospodarki, ułatwienie transgranicznego 

przepływu inwestycji, a także zachęcanie 

do skutecznej współpracy, której podstawą 

jest konkurencyjna komplementarność 

oraz optymalne wykorzystanie 

infrastruktury badawczej między 

jednostkami naukowymi oraz między 

jednostkami naukowymi a 

przedsiębiorstwami.  
 

Uzasadnienie 

A grass-roots approach increases the coherence of decisions taken at local level, improves 

the quality of management, contributes to strengthening social capital in the regions and 

encourages the use of innovative solutions.  

Increasing public awareness of the bio-economy and of establishing a bio-based society is 

one of the vital factors accelerating the full transition to industry based on renewable 

biological resources in Europe.  

The regions are closest to the public and stand as an element bringing together research 

institutions, companies, local and regional authorities, and civil society. They therefore play a 

vital role in raising public awareness and should be included in the wording. 
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Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) W ramach realizacji swoich celów 

wspólne przedsiębiorstwo BBI powinno 

udzielać wsparcia finansowego głównie w 

formie dotacji dla uczestników w wyniku 

otwartych i zgodnych z zasadami 

konkurencji zaproszeń do składania 

wniosków. 

(20) W ramach realizacji swoich celów 

wspólne przedsiębiorstwo BBI powinno 

udzielać wsparcia finansowego głównie w 

formie dotacji dla uczestników w wyniku 

otwartych, przejrzystych i zgodnych z 

zasadami konkurencji zaproszeń do 

składania wniosków. 

 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (21a) W celu zagwarantowania 

podobnych korzyści również dla 

mniejszych podmiotów i jednostek 

finansujących, wszystkie dotacje oraz 

procedury wyboru projektów muszą być 

w pełni przejrzyste i otwarte. 

 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – litera b 

 

 

Tekst proponowany 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 

b) przyczynianie się do realizacji celów 

wspólnej inicjatywy technologicznej na 

rzecz przemysłu opartego na surowcach 

pochodzenia biologicznego, aby dążyć do 

zasobooszczędnej i zrównoważonej 



 

AD\1013476PL.doc 11/15 PE522.783v03-00 

 PL 

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: 

gospodarki niskoemisyjnej oraz 

przyspieszyć wzrost gospodarczy i 

zwiększyć zatrudnienie, w szczególności na 

obszarach wiejskich oraz obszarach o 

dużych zasobach biomasy i potencjale 

rozwoju bioproduktów, 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: 

 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – litera c 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) demonstrowanie technologii 

umożliwiających wytwarzanie nowych 

podstawowych składników chemicznych, 

nowych materiałów i nowych produktów 

konsumpcyjnych z europejskiej biomasy, 

które zastępują konieczność stosowania 

czynników produkcji na bazie paliw 

kopalnych; 

c) demonstrowanie i propagowanie 

rozwiązań technologicznych zarówno na 

dużą, jak i na małą skalę, 

umożliwiających wytwarzanie nowych 

podstawowych składników chemicznych, 

nowych materiałów i nowych produktów 

konsumpcyjnych z europejskiej biomasy 

wytworzonej zgodnie z kryteriami 

zrównoważonej produkcji, które zastępują 

konieczność stosowania czynników 

produkcji na bazie paliw kopalnych; 

ponadto wspieranie innowacji i sięganie 

po nowe źródła wzrostu umożliwiające 

pełne wykorzystanie kapitału 

intelektualnego;  

Uzasadnienie 

Lepsza i skuteczniejsza promocja innowacyjnych technologii przyspieszy ich wykorzystanie na 

wszystkich etapach łańcucha wartości opartego na surowcach pochodzenia biologicznego.  

Pełne wykorzystanie kapitału intelektualnego (zasoby kadrowe przedsiębiorstw, eksperci i 

naukowcy) przyspieszy rozwój wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz przemysłu opartego na 

surowcach pochodzenia biologicznego oraz wszelkich środków wspierających dobrze 

prosperującą biogospodarkę, podnosząc tym samym konkurencyjność UE w świecie.  
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Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – litera d 

 

 

Tekst proponowany 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 rozwój 

międzyregionalnej i międzynarodowej 

współpracy; oraz 

 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b – punkt e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) tworzenie biorafinerii wzorcowych 

stosujących technologie i modele 

biznesowe związane z materiałami, 

chemikaliami i paliwami opartymi na 

surowcach pochodzenia biologicznego oraz 

wykazujących taki poziom udoskonaleń w 

zakresie kosztów i efektywności, że są one 

konkurencyjne w stosunku do zakładów 

bazujących na paliwach kopalnych. 

e) tworzenie biorafinerii wzorcowych 

stosujących technologie i modele 

biznesowe związane z materiałami, 

chemikaliami i paliwami opartymi na 

surowcach pochodzenia biologicznego, 

działających w sposób zrównoważony oraz 

wykazujących taki poziom udoskonaleń w 

zakresie kosztów i efektywności, że są one 

konkurencyjne w stosunku do zakładów 

bazujących na paliwach kopalnych. 
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Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – litera e a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) dopilnowanie, aby wyniki badań nad 

innowacyjnymi technologiami związanymi 

z biogospodarką zostały przekazane 

wszystkim podmiotom, w tym także 

rolnikom indywidualnym, tak aby wszyscy 

mogli z nich skorzystać w jak największym 

stopniu.  

Uzasadnienie 

Istniejące uwarunkowania strukturalne w rolnictwie i w sektorach powiązanych, a także 

niewystarczające środki własne sprawiają, że podmioty nie zawsze mają dostęp do informacji 

na temat dostępu do innowacyjnych technologii. Problemy pojawiają się również, jeżeli 

chodzi o szybkie zastosowanie wiedzy naukowej w praktyce. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik – ustęp 1 – litera h 

 

 

Tekst proponowany 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”]; 

Uzasadnienie 

Lepsza i skuteczniejsza promocja innowacyjnych technologii przyspieszy ich wykorzystanie na 

wszystkich etapach łańcucha wartości opartego na surowcach pochodzenia biologicznego. 
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Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – część 11 – punkt 4 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) stan odpowiednich krajowych lub 

regionalnych programów na rzecz badań 

naukowych i innowacji oraz identyfikacja 

potencjalnych obszarów współpracy, 

obejmujących wdrażanie odpowiednich 

technologii; 

a) stan odpowiednich krajowych lub 

regionalnych programów na rzecz badań 

naukowych i innowacji oraz identyfikacja 

potencjalnych obszarów współpracy, 

obejmujących wdrażanie odpowiednich 

technologii, aby umożliwić efekt synergii i 

uniknąć powielania; 
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