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4. cikk  

 

 

Régiók Bizottsága által javasolt szöveg Módosítás 

- úgy látja, hogy a közleményben ismertetett 

cselekvési tervből hiányoznak azok a gyakorlati 

intézkedések és eszközök, amelyekkel a 

biogazdaságra való átállás során kezelni lehet az 

esetleges akadályokat és kockázatokat. 

Hangsúlyozza, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani 

az egymást átfedő vagy egymásnak ellentmondó 

szabályozásokra és a kockázati tőke rendelkezésre 

állására; 

 

- úgy látja, hogy a közleményben ismertetett 

cselekvési tervből hiányoznak azok a gyakorlati 

intézkedések és eszközök, amelyekkel a 

biogazdaságra való átállás során kezelni lehet az 

esetleges akadályokat és kockázatokat. 

Hangsúlyozza, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani 

az egymást átfedő vagy egymásnak ellentmondó 

szabályozásokra és a kockázati tőke rendelkezésre 

állására; Javasolja a reális és mérhető nemzeti 

szintű célszámok kijelölését összhangban az 

Európa 2020 Stratégiával és más szakpolitikai 

célkitűzés célszámaival. A javaslat értelmében a 

regionális és nemzeti szintű biogazdasági 

stratégiák elsősorban ezeknek a célszámoknak 

az elérését szolgálnák. 

 

Indoklás 

 

A Biogazdasági Cselekvési Terv 6-ik pontjában említett biogazdasági megfigyelőközpont ezen 

mutatók alapján tudná értékelni a biogazdaság alakulását, annak további sorsát. 

1. A meglévő információs rendszerekhez kapcsolva ki kell alakítani egy biogazdasági 

megfigyelőközpontot, amelynek segítségével a Bizottság rendszeres időközönként értékelni 

tudja a biogazdaság alakulását és annak hatásait, továbbá az előrejelzések és modellek 

készítésére alkalmas eszközöket kell kidolgozni (2012-ig). Az elért eredmények félidei 

értékelését követően szükség esetén módosítani kell a stratégiát. 
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5. cikk  

 

 

Régiók Bizottsága által javasolt szöveg Módosítás 

üdvözli, hogy a Horizont 2020 az 

élelmezésbiztonsággal és a fenntartható 

mezőgazdasággal együtt a „társadalmi kihívások” 

sorában említi a biogazdaságot, amelyhez az 

Európai Bizottság 4,5 milliárd EUR összegű 

költségvetést javasol. 

üdvözli, hogy a Horizont 2020 az 

élelmezésbiztonsággal és a fenntartható 

mezőgazdasággal együtt a „társadalmi 

kihívások” sorában említi a biogazdaságot, 

amelyhez az Európai Bizottság 4,7 milliárd EUR 

összegű költségvetést javasol. 

 

Indoklás 

 

A Bizottság közleményében a Horizont 2020 az élelmiszerbiztonsággal és a fenntartható 

mezőgazdasággal együtt a „társadalmi kihívások” kezelésére az Európai Bizottság nem a 

tervezetben szereplő 4,5 milliárd EUR rendel hanem csaknem 4,7 milliárdot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _____________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

Módosítás javaslat 3 
 

 

INNOVÁCIÓ A FENNTARTHATÓ 

NÖVEKEDÉSÉRT: AZ EURÓPAI BIOGAZDASÁG 

 

EDUC-V-024 

 

 

 

 

Borboly Csaba 

 

21. cikk  

 

 

Régiók Bizottsága által javasolt szöveg Módosítás 

úgy véli, hogy a biogazdaságra való átállás csak egy 

„bioalapú társadalomban” sikerülhet. Ezért azt 

javasolja, hogy a nem kormányzati és a civil 

szervezetek játsszanak főszerepet az átállás korai 

szakaszaiban, és képviseltessék magukat a fórumban; 

 

úgy véli, hogy a biogazdaságra való átállás csak egy 

„bioalapú társadalomban” sikerülhet. Ezért azt 

javasolja, hogy a nem kormányzati és a civil 

szervezetek játsszanak főszerepet az átállás korai 

szakaszaiban, és képviseltessék magukat a fórumban, 

illetve a bioszemlélet erősítését a fiatalokban, 

iskolai programok finanszírozását, a korai 

szocializáció érdekében. 

 

 

 

Indoklás 

 

Véleményem szerint, a bioalapú társadalom egy hosszas átállási folyamatot jelent, amelyben a 

nevelésnek, a szemléletformálásnak kiemelt szerepet kell fordítani. 
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34. cikk  

 

 

Régiók Bizottsága által javasolt szöveg Módosítás 

Javasolja, hogy a biogazdálkodási téren fejlett 

régiókat támogassák a biogazdasági értékláncokhoz 

szükséges lépések megtételében és a kevésbé fejlett 

régiókkal való kapcsolatépítésben. Hasznosnak 

tartaná, ha a fejlett és kevésbé fejlett régiók közösen 

támogatnának olyan kísérleti létesítményeket, 

amelyekben (induló) vállalkozások védett 

környezetben tesztelhetnek új termékeket. Úgy véli, 

hogy ez „a kiválósághoz vezető lépcső” hatékony 

forrásfelhasználást eredményezne, miközben 

előmozdítaná a kohéziót. Támogatja az olyan 

kezdeményezéseket – például a tudásrégiókat –, 

amelyek hasznosak az ismeretátadás, a kutatási 

eredmények hatékony regionális szintű 

elterjesztésének és alkalmazásának nagymértékű 

elősegítése, valamint a további kutatási 

együttműködések kialakítása szempontjából;  

 

Javasolja, hogy a biogazdálkodási téren fejlett 

régiókat támogassák a biogazdasági értékláncokhoz 

szükséges lépések megtételében és a kevésbé fejlett 

régiókkal való kapcsolatépítésben. Hasznosnak 

tartaná, ha a fejlett és kevésbé fejlett régiók közösen 

támogatnának olyan kísérleti létesítményeket, 

amelyekben (induló) vállalkozások védett 

környezetben tesztelhetnek új termékeket. Úgy véli, 

hogy ez „a kiválósághoz vezető lépcső” hatékony 

forrásfelhasználást eredményezne, miközben 

előmozdítaná a kohéziót. Támogatja az olyan 

kezdeményezéseket – például a tudásrégiókat –, 

amelyek hasznosak az ismeretátadás, a kutatási 

eredmények hatékony regionális szintű 

elterjesztésének és alkalmazásának nagymértékű 

elősegítése, valamint a további kutatási 

együttműködések kialakítása szempontjából;  

Továbbá javasolja a biogazdaság kialakításában 

az Európai Únió stratégiájában hangsúlyos 

helyet kell adni az erőforrásokkal rendelkező 

térségek párhuzamos tudás és infrastruktúrális 

fejlesztésére, előkészítésükre az újszerű tudások 

befogadására és a gazdaságuk arra való 

építésére. A biogazdaság tudományos-

innovációs központjait térben egyenletesebben 

szükséges elhelyezni, hálózatos rendszerben. A 

sok kis ellátási körzetből felépülő gyors 

információáramlásra épülő hálózatos európai 

gazdaság társadalmilag igazságosabb, 

esélyegyenlőséget teremt, versenyképessebb és 

hatékonyabb, mint a túlzottan központosított 

rendszer, aminek a korlátait egyre inkább 

érezzük.  



 

 

Indoklás 

 

A biogazdaság növekedésének erőforrásalapjai a vidéki perifériális térségekben találhatóak meg, 

döntően Európa keleti régióiban, a hatékony felhasználásukhoz szükséges tudás és tőke pedig a 

fejlettségben előrébb járó nyugati térségekben. A keleti régiók gazdasága többségében az erőforrás 

alapú kitermelő típusú gazdaságból a hatékonyságnövelésre épülő gazdaság felé való átmenet útján 

vannak, amelynek fejlesztéséhez az alapvető feltételek (stabil állam, infrastruktúra, egészségügy, 

oktatás) fejlesztésére még mindig kiemelten szükség van. 

A keleti és nyugati régiók (illetve városi és vidéki térségek) közötti fejlettségbeli közeledést 

figyelembe kell venni a biogazdaság kialakítása során is, a függőségek és társadalmi feszültségek 

csökkentése érdekében. 

 
 

 _____________ 

 


