
 

AMENDAMENT 1 
 

 

INOVAREA ÎN SCOPUL CREȘTERII DURABILE: O 

BIOECONOMIE PENTRU EUROPA 

 

EDUC-V-024 

 

 

 

 

Borboly Csaba 

 

Punctul 4 

 

 

Proiect de aviz Amendament 

- consideră că din planul de acţiune propus în 

Comunicare lipsesc măsuri şi instrumente 

concrete pentru a aborda obstacolele potenţiale 

sau riscurile unei tranziţii către bioeconomie1. 

O atenţie specială ar trebui acordată 

reglementărilor redundante sau contradictorii şi 

disponibilităţii capitalului de risc necesar; 

 

 

- consideră că din planul de acţiune propus în 

Comunicare lipsesc măsuri şi instrumente 

concrete pentru a aborda obstacolele potenţiale 

sau riscurile unei tranziţii către bioeconomie. O 

atenţie specială ar trebui acordată 

reglementărilor redundante sau contradictorii şi 

disponibilităţii capitalului de risc necesar; 

Propune numirea de obiective naționale reale și 

măsurabile în conformitate cu Strategia Europa 

2020 și a celorlalte obiective politice. Conform 

propunerii, strategiile bioeconomice naționale și 

regionale trebuie să servească atingerea acestor 

obiective.  

 

Expunere de motive  

 

La punctul 6 al Planului de acțiune bioeconomică este menționat un observator bioeconomic, iar pe 

baza indicatorilor de aici se poate evalua dezvoltarea bioeconomică și evoluția viitoare a acesteia.  

1. Pe baza sistemelor informatice existente trebuie constituit un observator bioeconomic care 

să permită Comisiei evaluarea periodică a dezvoltării bioeconomice și a efectelor sale, în 

plus trebuies elaborate previziuni și modele adecvate instrumentelor de dezvoltare. (până în 

2012). În urma evaluărilor intermediere, trebuie schimbată, dacă este nevoie, strategia.  

 

 

 

 

 

 _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AMENDAMENT 2 
 

 

INOVAREA ÎN SCOPUL CREȘTERII DURABILE: O 

BIOECONOMIE PENTRU EUROPA 

 

EDUC-V-024 

 

 

 

 

Borboly Csaba 

 

Punctul 5 

 

 

Proiect de aviz Amendament 

 

salută faptul că, în programul Orizont 2020, 

bioeconomia este considerată a fi, împreună cu 

securitatea alimentară şi agricultura durabilă, o 

„provocare societală”, pentru care Comisia a 

prevăzut un buget de 4,5 miliarde de euro. 

salută faptul că, în programul Orizont 2020, 

bioeconomia este considerată a fi, împreună cu 

securitatea alimentară şi agricultura durabilă, o 

„provocare societală” pentru care propune 

Comisiei să prevadă un buget de 4,7 miliarde de 

euro.  

 

Expunere de motive 

 

În comunicatul Comisiei, în programul Orizont 2020 pentru securitatea alimentară și agricultura 

durabilă și pentru „provocarea societală”, Comisia Europeană alocă aproape 4,7 miliarde de euro în 

loc de 4,5 miliarde de euro, programate inițial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMENDAMENT 3 
 

 

INOVAREA ÎN SCOPUL CREȘTERII DURABILE: O 

BIOECONOMIE PENTRU EUROPA  
 

EDUC-V-024 

 

 

 

 

Borboly Csaba 

 

Punctul 21  

 

 

Proiect de aviz Amendament 

consideră că tranziția către bioeconomie va putea fi 

realizată cu succes numai într-o 

„biosocietate”; sugerează, prin urmare, ca 

ONG-urile și organizaţiile societății civile să 

joace un rol major în fazele iniţiale ale 

acestei tranziții, fiind reprezentate la nivelul 

acestor grupuri. 

 

 

consideră că tranziția către bioeconomie va putea fi 

realizată cu succes numai într-o 

„biosocietate”; sugerează, prin urmare, ca 

ONG-urile și organizaţiile societății civile să 

joace un rol major în fazele iniţiale ale 

acestei tranziții, fiind reprezentate la nivelul 

acestor grupuri, respectiv consolidarea 

abordării ecologice din partea tinerilor, 

finanțarea programelor școlare în interesul 

unei socializări timpurii.  

 

 

 

Expunere de motive 

 

În opinia mea tranziția la o societate bazată pe concepte bio implică un lung proces de conversie, 

pentru care educația și creșterea gradului de conștientizare trebuie să joace un rol  important.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _____________ 

 

 

 

 

 

 



AMENDAMENT 4 
 

 

INOVAREA ÎN SCOPUL CREȘTERII DURABILE: O 

BIOECONOMIE PENTRU EUROPA  
 

EDUC-V-024 

 

 

 

Borboly Csaba 

 

Punctul 34 

 

 

Proiect de aviz Amendament 

Propune ca regiunile mai avansate în domeniul 

bioeconomiei să fie sprijinite în adoptarea măsurilor 

impuse de lanţurile valorice ale bioeconomiei şi în 

crearea de relaţii cu regiunile mai puţin avansate; 

este de părere că regiunile mai avansate şi cele mai 

puţin avansate ar trebui să realizeze în comun 

instalaţii-pilot care să permită întreprinderilor (nou 

înfiinţate) să testeze produse noi într-un mediu 

protejat; consideră că această abordare în spiritul 

„scării către excelenţă” va favoriza utilizarea eficace 

a resurselor, consolidând totodată coeziunea; sprijină 

iniţiativele precum Regiunile cunoaşterii, care 

constituie un instrument valoros pentru schimbul de 

cunoştinţe și reprezintă un sprijin considerabil pentru 

utilizarea și aplicarea eficientă a rezultatelor 

cercetării la nivel regional, generând noi proiecte de 

cercetare în cooperare; 

 

Propune ca regiunile mai avansate în domeniul 

bioeconomiei să fie sprijinite în adoptarea măsurilor 

impuse de lanţurile valorice ale bioeconomiei şi în 

crearea de relaţii cu regiunile mai puţin avansate; 

este de părere că regiunile mai avansate şi cele mai 

puţin avansate ar trebui să realizeze în comun 

instalaţii-pilot care să permită întreprinderilor (nou 

înfiinţate) să testeze produse noi într-un mediu 

protejat; consideră că această abordare în spiritul 

„scării către excelenţă” va favoriza utilizarea eficace 

a resurselor, consolidând totodată coeziunea; sprijină 

iniţiativele precum Regiunile cunoaşterii, care 

constituie un instrument valoros pentru schimbul de 

cunoştinţe și reprezintă un sprijin considerabil pentru 

utilizarea și aplicarea eficientă a rezultatelor 

cercetării la nivel regional, generând noi proiecte de 

cercetare în cooperare;  

În continuare propune ca în strategiile cu privire 

la bioeconomie, un rol important să îl aibă în 

zonele unde există materii prime și propune 

dezvoltarea științifică și infrastructurală a 

acestora, pentru a le pregăti pentru întâmpinarea 

noilor științe pe care să le încorporeze în 

procesele de dezvoltare a zonelor lor. Centrele 

de bioinformare inovative ar trebui montate 

uniform în spațiu, într-un sistem de rețea. 

Rețeaua constituită din informațiile provenite 

din micile sate este socialmente echitabilă, 

creează oportunități egale, este mai competitivă 

și eficientă, decât sistemele supracentralizate, a 

căror îngrădire le resimțim tot mai adesea.  

 

 

Expunere de motive 

 



Bazele dezvoltării bioeconomiei se regăsesc în mediul rural, în special în regiunile de est ale 

Europei, iar știința și capitalul prin care acestea pot fi utilizate în mod eficient se găsește zona de 

vest, care este mai dezvoltată. Economia regiunilor din este se bazează în mare parte din economii  

de tip extractiv și evoluează spre cele care urmăresc creșterea eficienței, iar prerogative de bază 

(stabilitate statală, infrastructură, sănătate, învățământ) încă au nevoie de îmbunătățiri 

În procesul de dezvoltare al legăturilor dintre regiunile estice și cele vestice (respectiv zonele 

urbane și cele rurale) trebuie avute în considerare, în procesul de dezvoltare al bioeconomiei, 

eliminarea dependențelor și a tensiunilor sociale.   

 
 

 _____________ 

 


