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Изменение 1
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф А – тире 1 (ново)

Проектостановище Изменение

– като взе предвид стратегията 
„Европа 2020“, която призовава за 
интелигентен и „зелен“ растеж и за 
повече възможности за трудова 
заетост;

Or. en

Изменение 2
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф Ба (нов)

Проектостановище Изменение

Ба. като има предвид, че 
биоикономиката на ЕС вече има 
оборот от почти 2 трилиона евро и 
се очаква значителен ръст от 
устойчивото първично производство, 
хранително-вкусовата 
промишленост, промишлената 
биотехнология и биорафинериите;

Or. en

Изменение 3
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф Бб (нов)
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Проектостановище Изменение

Бб. като има предвид, че 
Европейската фондация за 
подобряване на условията на живот и 
труд препоръчва прогнозирането и 
управлението на последиците от 
екологизирането на промишлените 
отрасли върху броя и качеството на 
работните места;

Or. en

Изменение 4
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф Бв (нов)

Проектостановище Изменение

Бв. като има предвид, че в проучване 
на Международната организация на 
труда1 се подчертава 
необходимостта от насърчаване на 
здравето и безопасността на 
работното място в зелената 
икономика;
__________________
1 МОТ (Международна организация на 
труда), Promoting safety and health in a 
green economy (Насърчаване на 
безопасността и здравето в зелената 
икономика), Международно бюро по 
труда, Женева, 2012.

Or. en

Изменение 5
Antigoni Papadopoulou
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Проектостановище
Параграф Бг (нов)

Проектостановище Изменение

Бг. като има предвид, че в проучване 
на Европейския център за развитие на 
професионалното обучение 
(CEDEFOP) относно „Зелени умения 
и екологично съзнание в 
професионалното образование и 
обучение“2 се призовава за по-
нататъшни изследвания, с цел да се 
установи динамиката на смяната на 
професия и промяната на вътрешния 
трудов пазар на секторно равнище, 
което да спомогне за оценка на 
адекватността на предлагането на 
труд и несъответствията между 
предлаганите и търсените умения на 
пазара на труда;
__________________
2 Европейски център за развитие на 
професионалното обучение 
(CEDEFOP), „Зелени умения и 
екологично съзнание в 
професионалното образование и 
обучение”, Изследователски документ 
№ 24, 2012.

Or. en

Изменение 6
Sari Essayah

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава за развитието на по-
иновативно, по-ефективно използващо 
ресурсите и по-конкурентно общество, 
което може да гарантира, че 
продоволствената сигурност върви ръка 

1. призовава за развитието на по-
иновативно, по-ефективно използващо 
ресурсите и по-конкурентно общество, 
което може да гарантира, че 
продоволствената сигурност върви ръка 
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за ръка с устойчивото използване на 
възобновяемите ресурси;

за ръка с устойчивото използване на 
възобновяемите ресурси, и подчертава, 
че гориво следва да се получава 
основно от онези странични 
продукти от веригата за 
производство на храни и от 
преработването на дървесина, за 
които не съществува друга полезна 
употреба в съответствие с 
йерархията на отпадъците, и че ако 
се използват култури, които 
съдържат енергия в много 
концентрирана форма и които също 
могат да се преработват в 
хранителни продукти, трябва да са 
задоволени потребностите за 
достатъчно производство на храни и 
трябва също така да са спазени 
стриктно условията относно 
насърчаване на опазването на 
природата и на биоразнообразието;

Or. fi

Изменение 7
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. подчертава, че научните 
изследвания и иновациите полагат 
основите за структурна промяна от 
основана на петрол към основана на 
биологични ресурси промишленост, 
свързана с големи възможности за 
растеж и заетост, 
интердисциплинарна работа и 
сътрудничество в международен план 
и в рамките на ЕС, така че да се 
ускори трансферът в практиката и 
по този начин да се установи 
икономика, основана на знанието;
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Or. en

Изменение 8
Antigoni Papadopoulou, Alejandro Cercas

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. посочва, че прогнозирането на 
промяната, актуализирането на 
знанията и уменията и постигането 
на по-добро съответствие между 
умения и работни места по социално 
отговорен начин са ключ към успеха 
на стратегията за биоикономика при 
създаването на растеж и нови 
възможности за заетост в Европа; в 
тази връзка припомня резолюцията 
на Европейския парламент 
(2012/2061(INI)) от 15 януари 2013 г., в 
която той изисква от Комисията на 
основание член 225 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз и след консултации със 
социалните партньори да представи 
възможно най-скоро предложение за 
законодателен акт относно 
информирането и консултирането на 
работниците, прогнозирането и 
управлението на 
преструктурирането;

Or. en

Изменение 9
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. посочва, че 22 млн. души вече са 
наети в биоикономиката;

2. посочва, че 22 млн. души вече са 
наети в биоикономиката, което 
представлява 9 % от всички заети в 
ЕС; приветства факта, че 
Комисията основава стратегията си 
за биоикономика за Европа върху 
сценария за създаване на максимален 
брой работни места 
(+131 000 работни места)3;
__________________
3 Европейска комисия, Работен 
документ на службите на 
Комисията, Innovating for Sustainable 
Growth: A Bioeconomy for Europe 
(Иновациите за устойчив растеж: 
биоикономика за Европа), 
SWD(2012) 11 окончателен, стр. 49.

Or. en

Изменение 10
Sari Essayah

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. посочва, че 22 млн. души вече са 
наети в биоикономиката;

2. посочва, че 22 млн. души вече са 
наети в биоикономиката, в която има 
също така голям потенциал за 
заетост на още милиони хора;

Or. fi

Изменение 11
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 2a (нов)
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Проектостановище Изменение

2а. призовава Комисията да действа 
проактивно за развитието на сектора 
на биоикономиката, особено по 
отношение на онези държави членки в 
европейския Юг, които са изправени 
пред финансови трудности, като по 
този начин се създават възможности 
за работа за младото поколение, 
което е засегнато от тежка 
безработица, но чието участие е 
ключово за успешен преход към 
биоикономика; подчертава, че 
схемите за гаранция за младежта 
насърчават качествена заетост, 
подготовка и професионално обучение 
за младежи в тази стратегическа 
сфера;

Or. en

Изменение 12
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. подчертава, че е важно да се 
осигурят работни места с достойни 
условия на труд в сектора в 
съответствие със стандартите на 
МОТ, по-специално посредством 
силно социално измерение на 
стратегията за биоикономика, 
включително участие на 
работниците;

Or. en
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Изменение 13
Phil Bennion

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. обръща внимание на факта, че 
биоикономиката може да осигури 
значителни допълнителни приходи на 
земеделските производители;

3. обръща внимание на факта, че 
биоикономиката може да осигури 
значителни допълнителни приходи на 
земеделските производители, особено 
по отношение на производството на 
биомаса, суровини за композитни 
материали и специални маслодайни 
култури за промишлени цели, като се 
създават разнообразни възможности 
за заетост в различни свързани 
сектори;

Or. en

Изменение 14
Sari Essayah

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. обръща внимание на факта, че 
биоикономиката може да осигури 
значителни допълнителни приходи на 
земеделските производители;

3. обръща внимание на факта, че 
биоикономиката може да осигури 
значителни допълнителни приходи на 
първичните производители, като 
земеделски стопани, рибари и 
собственици на гори;

Or. fi

Изменение 15
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. обръща внимание на програмата 
„Хоризонт 2020“, която е създала около 
130 000 работни места в 
биоикономиката; очаква от
държавите членки да увеличат своите 
програми за подпомагане на 
биоикономиката;

4. обръща внимание на програмата 
„Хоризонт 2020“, която би могла да 
създаде около 130 000 работни места в 
биоикономиката; насърчава всички 
държави членки да увеличат своите 
програми за подпомагане на 
биоикономиката; освен това 
подчертава значението на участието 
на работниците в НИРД, например 
чрез членство в управителен орган;

Or. en

Изменение 16
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. припомня своята резолюция от 
15 декември 2011 г.4, в която призовава 
за изготвянето на оценка на 
въздействието на възможните 
рискове от новите технологии, 
вредните вещества и рисковите 
фактори, включително 
организацията на работа на 
работното място, и за 
законодателни действия с цел 
гарантиране на това, че 
наноматериалите са обхванати в 
пълна степен от действащото 
европейско законодателство в 
областта на здравословните и 
безопасни условия на труд;
__________________
4 Резолюция на Европейския 
парламент от 15 декември 2011 г. 
относно междинния преглед на 
Европейската стратегия за 
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здравословни и безопасни условия на 
труд за периода 2007—2012 г.

Or. en

Изменение 17
Sari Essayah

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да разработи 
модели за участие, които да бъдат 
използвани, за да засилят връзките 
между гражданите и крайните 
потребители с цел насърчаване на 
близката връзка между наука, общество 
и политики и да се посочат ползите от 
биоикономиката и важността й за 
общество, растеж, работни места и 
социални иновации;

5. призовава Комисията да разработи 
модели за участие, които да бъдат 
използвани, за да засилят връзките 
между гражданите и производителите
с цел насърчаване на близката връзка 
между наука, общество и политики и да 
се посочат ползите от биоикономиката и 
важността й за общество, растеж, 
работни места и социални иновации;

Or. fi

Изменение 18
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава важността на 
социалния диалог в биоикономиката, 
за да се гарантират качествени 
работни места и справедлив преход 
към биоикономика; насочва 
вниманието към европейския 
секторен социален диалог в 
хранително-вкусовата 
промишленост; призовава Комисията 
да превърне европейския секторен 
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социален диалог в крайъгълен камък на 
своята стратегия за развитие на 
биоикономиката;

Or. en

Изменение 19
Phil Bennion

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава за по-задълбочено 
изследване на включените 
алтернативни разходи като се има
предвид влиянието на биоикономиката
върху употребата на ограничените 
природни ресурси и последствията за 
околната среда, в резултат от 
намаляване на биоразнообразието;

6. призовава за по-задълбочено 
изследване на социалните и 
екологичните възможности, както и 
на потенциалните разходи на 
биоикономиката, като се имат
предвид различните потенциални 
влияния на биоикономиката във връзка 
с употребата на ограничените природни 
ресурси, загубата и опазването на 
биоразнообразието, както и ролята 
на всички фондове на ЕС и на 
държавите членки, по-специално на 
Общата селскостопанска политика, 
които, ако се управляват в рамките 
на отговорна и всеобхватна 
политическа рамка, могат да доведат 
до нетни ползи за заетостта, 
биоразнообразието и околната среда в 
по-широк мащаб;

Or. en

Изменение 20
Sari Essayah

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. призовава за по-задълбочено 
изследване на включените алтернативни 
разходи като се има предвид влиянието 
на биоикономиката върху употребата на 
ограничените природни ресурси и
последствията за околната среда, в 
резултат от намаляване на 
биоразнообразието;

6. призовава за по-задълбочено 
изследване на включените алтернативни 
разходи, като се има предвид влиянието 
на биоикономиката върху употребата на 
ограничените природни ресурси и
свързаните с това разходи под 
формата на намаляване на 
биоразнообразието поради възможни 
неправилни методи на прилагане и 
под формата на щети върху околната 
среда;

Or. fi

Изменение 21
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. подчертава, че биоикономиката 
изисква нови умения, нови знания и 
нови дисциплини, които трябва да се 
доразвиват и/или да бъдат 
интегрирани с цел справяне с 
промените в обществото, свързани с 
биоикономиката, и в подкрепа на 
конкурентоспособността, растежа и 
създаването на работни места, на 
потребностите на индустрията, 
както и за постигане на по-добро 
съответствие между умения и 
работни места;

Or. en

Изменение 22
Phil Bennion
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Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава държавите членки да 
предложат курсове на обучение по 
биоикономика и да разработят програми 
за професионално обучение, за да 
гарантират, че ЕС е пионер и има 
иновативна и водеща роля с тази сфера;

7. призовава държавите членки да 
предложат курсове на обучение по 
биоикономика и да разработят програми 
за професионално обучение, за да 
гарантират, че ЕС е пионер и има 
иновативна и водеща роля в тази сфера; 
отбелязва възможната роля за 
предоставяне на селскостопанско 
обучение в партньорство с местни 
образователни заведения и като се 
използват фондове, например Фонда 
за развитие на селските райони, за 
развитие на преносими умения сред 
младежите в селските райони с цел 
по-добро възползване от 
потенциалните нови възможности за 
заетост, произтичащи от 
иновациите в сектора на 
биоикономиката и селското 
стопанство;

Or. en

Изменение 23
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава държавите членки да 
предложат курсове на обучение по 
биоикономика и да разработят програми 
за професионално обучение, за да 
гарантират, че ЕС е пионер и има 
иновативна и водеща роля с тази сфера;

7. призовава държавите членки да 
предложат курсове на обучение по 
биоикономика и да разработят програми 
за професионално обучение, за да 
гарантират, че ЕС е пионер и има 
иновативна и водеща роля в тази сфера; 
подчертава ключовата роля, която 
Европейският социален фонд би могъл 
да играе в подкрепа на ученето през 
целия живот за повишаване на 
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квалификацията и за 
преквалификация на работниците в 
биоикономиката; в тази връзка 
припомня своята позиция в подкрепа 
на минимален общ дял за ЕСФ в 
размер на 25 % от целия бюджет, 
отпуснат за политиката на 
сближаване;

Or. en

Изменение 24
Sari Essayah

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава държавите членки да 
предложат курсове на обучение по 
биоикономика и да разработят програми 
за професионално обучение, за да 
гарантират, че ЕС е пионер и има 
иновативна и водеща роля с тази сфера;

7. призовава държавите членки да 
предложат курсове на обучение по 
биоикономика и да разработят програми 
за професионално обучение, 
позволяващи да се постигне във 
всички отношения и да се гарантира, 
че ЕС е пионер и има иновативна и 
водеща роля в тази сфера;

Or. fi

Изменение 25
Sari Essayah

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. подчертава, че ЕС трябва да се стреми 
да подобри своя капацитет за иновации 
като превърне резултатите от 
изследванията в търговски успех, тъй 
като в момента трансформирането на 
резултати от изследвания и иновации в 

8. призовава за съществено 
увеличаване на научните изследвания 
в областта на биокономиката и
подчертава, че ЕС трябва да се стреми 
да подобри своя капацитет за иновации,
като превърне резултатите от 
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продаваеми продукти отнема на ЕС 
твърде дълго време;

изследванията в търговски успех, тъй 
като в момента трансформирането на 
резултати от изследвания и иновации в 
продаваеми продукти отнема на ЕС 
твърде дълго време;

Or. fi

Изменение 26
Sari Essayah

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. счита, че биоикономиката дава 
възможност за производство на 
промишлени стоки при по-ниски цени, 
като се използва по-малко енергия и се 
причинява по-малко замърсяване на 
околната среда;

9. счита, че биоикономиката дава 
възможност за производство на 
промишлени и потребителски стоки 
при по-ниски цени, като се използва по-
малко енергия и се причинява по-малко 
замърсяване на околната среда;

Or. fi

Изменение 27
Sari Essayah

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. призовава за изграждането на 
промишлена инфраструктура и 
подобряване на веригите за доставки за 
продуктите на биологична основа в 
селските и крайбрежните райони с цел 
създаването на нови работни места в 
селското стопанство, горския сектор и 
сферата на аквакултурите; призовава за 
тази цел да бъде предоставено 
финансиране за развитие на селските 
райони на ЕС.

10. призовава за изграждането на 
промишлена инфраструктура и 
подобряване на веригите за доставки за 
продуктите на биологична основа в 
селските и крайбрежните райони с цел 
създаването на нови работни места в 
селското стопанство, горския сектор и 
сферата на аквакултурите; призовава за 
тази цел да бъде предоставено 
финансиране за развитие на селските 
райони на ЕС и това да се направи по 
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такъв начин, че да се ограничат, а не 
да се увеличават щетите върху 
околната среда и загубата на 
биоразнообразие.

Or. fi


