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Pozměňovací návrh 1
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– s ohledem na strategii Evropa 2020, 
která vyzývá k rozvoji inteligentního a 
zeleného růstu a k vytváření většího počtu 
pracovních míst,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

(Ba) vzhledem k tomu, že obrat 
biohospodářství v Evropské unii již v 
současnosti činí téměř 2 biliony EUR a že 
se od odvětví udržitelné primární výroby, 
zpracování potravin a průmyslové 
biotechnologie a biorafinerií očekává 
výrazný růst;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

(Bb) vzhledem k tomu, že Evropská 
nadace pro zlepšení životních a 
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pracovních podmínek doporučuje počítat 
s vlivem, který bude mít zavádění 
ekologických průmyslových technologií 
na množství pracovních míst a na 
pracovní podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

(Bc) vzhledem k tomu, že Mezinárodní 
organizace práce ve své studii1 upozornila 
na to, že v rámci ekologického 
hospodářství je třeba dbát na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci;
__________________
1 Mezinárodní organizace práce (2012), 
Promoting safety and health in a green 
economy (Prosazování bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v rámci 
ekologického hospodářství), Ženeva

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

(Bd) vzhledem k tomu, že Evropské 
středisko pro rozvoj odborného vzdělávání 
ve své studii na téma „Dovednosti v 
oblasti ekologických postupů a ohled na 
životní prostředí jako součást odborného 
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vzdělávání a přípravy“2 vyzvalo k tomu, 
aby se prostřednictvím dalšího výzkumu 
zmapoval vývoj na pracovním trhu a jeho 
vnitřní dynamika v oblasti ekologických 
pracovních míst, což umožní lépe 
posoudit, zda nabídka pracovní síly 
odpovídá poptávce, a zjistit nepoměr mezi 
potřebnými dovednostmi a současnými 
dovednostmi pracovníků;
__________________
2 Evropské středisko pro rozvoj odborného 
vzdělávání, „Green skills and 
environmental awareness in vocational 
education and training“ (Dovednosti v 
oblasti ekologických postupů a ohled na 
životní prostředí jako součást odborného 
vzdělávání a přípravy), studie č.°24, 2012.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá k rozvoji inovativnější a 
konkurenceschopnější společnosti účinněji 
využívající zdroje, který zajistí, aby byl 
dostatek potravin úzce provázán 
s využíváním obnovitelných zdrojů;

1. vyzývá k rozvoji inovativnější a 
konkurenceschopnější společnosti účinněji 
využívající zdroje, který zajistí, aby byl 
dostatek potravin úzce provázán 
s využíváním obnovitelných zdrojů; 
zdůrazňuje, že za účelem výroby paliva by 
se měly zpracovávat především takové 
odpadní produkty vznikající při produkci 
potravin a ve dřevozpracovatelském 
průmyslu, které podle hierarchie způsobů 
nakládání s odpady nelze využít lepším 
způsobem, a upozorňuje, že jestliže mají 
být vysokoenergetické plodiny, které lze 
zpracovávat také jako potraviny, 
využívány správným způsobem, je zároveň 
nutné splňovat požadavek na výrobu 
dostatečného množství potravin a striktně 
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dodržovat zásady ochrany přírody a 
biologické rozmanitosti;

Or. fi

Pozměňovací návrh 7
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že výzkum a inovace 
představují základní stavební kámen 
strukturálního přechodu od průmyslu 
založeného na ropě k průmyslu 
spoléhajícímu na biologické zdroje, 
spjatému s řadou příležitostí k růstu a 
vytváření pracovních míst a 
interdisciplinární prací a spoluprací na 
úrovni EU i úrovni mezinárodní, čímž se 
urychluje praktické uskutečnění tohoto 
přechodu, a tedy i vytváření znalostní 
ekonomiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Antigoni Papadopoulou, Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. upozorňuje na to, že předvídání 
možných změn, rozvíjení znalostí a 
dovedností a lepší sladění dovedností a 
pracovních míst v duchu sociální 
odpovědnosti jsou klíčovým prvkem 
úspěchu strategie biohospodářství, pokud 
jde o podporu růstu a vytváření nových 
pracovních míst v Evropě; připomíná 
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proto své usnesení ze dne 15. ledna 2013 
(2012/2061(INI)), ve kterém vyzývá 
Komisi, aby co nejdříve na základě článku 
225 Smlouvy o fungování Evropské unie a 
po konzultaci se sociálními partnery 
předložila návrh právního aktu o 
informování zaměstnanců a projednávání 
se zaměstnanci a předvídání a řízení 
restrukturalizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že biohospodářství 
zaměstnává již 22 milionů lidí;

2. zdůrazňuje, že biohospodářství 
zaměstnává již 22 milionů lidí, což 
představuje 9 % celkové zaměstnanosti v 
EU; vítá skutečnost, že Komise vychází ve 
své strategii biohospodářství pro Evropu 
ze scénáře, podle něhož vznikne 
v porovnání s jinými scénáři nejvíce 
pracovních míst (131 000 nových míst)3;
__________________
3 Evropská komise, pracovní dokument 
útvarů Komise, „Inovace pro udržitelný 
růst: biohospodářství pro 
Evropu“ (Innovating for Sustainable 
Growth: A Bioeconomy for Europe), 
SWD(2012) 11 final, s.49

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že biohospodářství 
zaměstnává již 22 milionů lidí;

2. zdůrazňuje, že biohospodářství 
zaměstnává již 22 milionů lidí a že skýtá 
mnoho příležitostí, jak zajistit zaměstnání 
dalším milionům lidí;

Or. fi

Pozměňovací návrh 11
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby se aktivně 
zasazovala o rozvoj biohospodářství, 
především pak v případě jihoevropských 
členských států, které čelí finančním 
potížím, a aby tak vytvářela pracovní 
příležitosti pro početné nezaměstnané 
z řad mládeže, jelikož mladí občané mají 
pro úspěšný přechod k biohospodářství 
zásadní význam; zdůrazňuje, že systém 
záruk pro mladé lidi pomáhá v tomto 
strategickém odvětví vytvářet kvalitní 
pracovní místa, odbornou přípravu a stáže 
pro mladé;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. upozorňuje, že v odvětví 
biohospodářství je důležité vytvářet 
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důstojná pracovní místa v souladu s 
normami Mezinárodní organizace práce, 
a to především prostřednictvím silného 
sociálního rozměru strategie pro 
biohospodářství, včetně zapojení 
pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na skutečnost, že 
biohospodářství může pro zemědělce 
představovat značný dodatečný příjem;

3. upozorňuje na skutečnost, že 
biohospodářství, a zejména produkce 
biomasy, surovin pro výrobu 
kompozitních biopaliv a pěstování 
olejnatých rostlin pro zvláštní průmyslové 
účely, může pro zemědělce představovat 
značný dodatečný příjem a může také 
vytvářet rozmanité pracovní příležitosti v 
mnoha dalších příbuzných odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na skutečnost, že 
biohospodářství může pro zemědělce
představovat značný dodatečný příjem;

3. upozorňuje na skutečnost, že 
biohospodářství může pro primární 
producenty, jako jsou zemědělci, rybáři a 
vlastníci lesů, představovat značný 
dodatečný příjem;

Or. fi
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Pozměňovací návrh 15
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. odkazuje na program Horizont 2020, 
který v oblasti biohospodářství vytvořil
přibližně 130 000 pracovních míst; 
očekává, že členské státy pokročí při 
naplňování svých programů zaměřených na 
podporu biohospodářství;

4. odkazuje na program Horizont 2020, 
který by v oblasti biohospodářství mohl 
vytvořit přibližně 130 000 pracovních míst; 
vyzývá všechny členské státy, aby 
pokročily při naplňování svých programů 
zaměřených na podporu biohospodářství; 
znovu zdůrazňuje zásadní význam účasti 
pracovníků na výzkumu a vývoji, např. 
prostřednictvím účasti v představenstvech;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. připomíná své usnesení ze dne 15. 
prosince 20114, v němž žádá, aby bylo 
vypracováno posouzení dopadu možných 
rizik spojených s novými technologiemi, 
škodlivými látkami a rizikovými faktory 
na pracovišti, včetně organizace práce, a 
aby byla přijata legislativní opatření, která 
zajistí, že nanomateriály budou v plné 
míře spadat do působnosti evropských 
právních předpisů v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci;
__________________
4 usnesení Evropského parlamentu ze dne 
15. prosince 2011 o přezkumu evropské 
strategie pro bezpečnost a ochranu zdraví 
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při práci na období 2007–2012 v polovině 
období

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
participativní modely, které bude možné 
využít k vybudování těsnějších vazeb mezi 
občany a koncovými uživateli s cílem 
podpořit užší propojení vědy, společnosti a 
politiky, a zdůraznit přínos biohospodářství 
a jeho význam pro společnost, růst,
pracovní místa a sociální inovace;

5. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
participativní modely, které bude možné 
využít k vybudování těsnějších vazeb mezi 
občany a producenty s cílem podpořit užší 
propojení vědy, společnosti a politiky, a 
zdůraznit přínos biohospodářství a jeho 
význam pro společnost, růst, pracovní 
místa a sociální inovace;

Or. fi

Pozměňovací návrh 18
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. upozorňuje, že aby se zajistila kvalita 
pracovních míst a spravedlnost při 
přecházení na biohospodářství, je třeba 
v oblasti biohospodářství prosazovat 
sociální dialog; poukazuje na význam 
evropského odvětvového sociálního 
dialogu v rámci potravinářského 
a nápojového průmyslu; vyzývá Komisi, 
aby z evropského odvětvového sociálního 
dialogu vycházela ve své strategii rozvoje 
biohospodářství;
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Or. en

Pozměňovací návrh 19
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k podrobnějšímu prozkoumání 
souvisejících nákladů obětovaných 
příležitosti, a to vzhledem k dopadu 
biohospodářství na využívání vzácných 
přírodních zdrojů a environmentálním 
nákladům v důsledku ztráty biodiverzity;

6. vyzývá k podrobnějšímu prozkoumání 
příležitostí, které biohospodářství 
představuje v sociální oblasti a oblasti 
životního prostředí, a rovněž 
potenciálních nákladů s ním souvisejících 
vzhledem k řadě možných důsledků, které 
může biohospodářství mít v souvislosti 
s využíváním vzácných přírodních zdrojů, 
se ztrátou biologické rozmanitosti a jejím 
zachováním, a také k prozkoumání úlohy 
finančních prostředků EU a členských 
států, především ve vztahu ke společné 
zemědělské politice, které mohou ve 
výsledku znamenat přínos v oblasti 
zaměstnanosti, biologické rozmanitosti a 
prostředí vůbec, pokud s nimi bude 
nakládáno odpovědným způsobem v rámci 
celostního přístupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k podrobnějšímu prozkoumání 
souvisejících nákladů obětovaných 
příležitosti, a to vzhledem k dopadu 
biohospodářství na využívání vzácných 
přírodních zdrojů a environmentálním 

6. vyzývá k podrobnějšímu prozkoumání 
souvisejících nákladů obětovaných 
příležitosti, a to vzhledem k dopadu 
biohospodářství na využívání vzácných 
přírodních zdrojů a k nákladům 
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nákladům v důsledku ztráty biodiverzity; zapříčiněným ztrátou biologické 
rozmanitosti a poškozováním životního 
prostředí v důsledku možných 
nevhodných postupů uplatňovaných v 
biohospodářství;

Or. fi

Pozměňovací návrh 21
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že pro rozvoj hospodářství 
je třeba rozvíjet nové dovednosti, znalosti 
a obory a zároveň je třeba je propojit, aby 
bylo možné čelit výzvám spojeným se 
společenskými změnami vyplývajícími 
z přechodu na biohospodářství a 
podporovat konkurenceschopnost, růst a 
vytváření nových pracovních míst, zajistit 
potřeby průmyslu a lépe sladit dovednosti 
pracovníků s požadavky spojenými 
s pracovními místy;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá členské státy, aby nabízely 
univerzitní studijní obory a rozvíjely 
programy odborné přípravy týkající se 
biohospodářství a zajistily tak, že EU bude 
v této oblasti hrát průkopnickou, inovativní 
a vůdčí úlohu;

7. vyzývá členské státy, aby nabízely 
univerzitní studijní obory a rozvíjely 
programy odborné přípravy týkající se 
biohospodářství a zajistily tak, že EU bude 
v této oblasti hrát průkopnickou, inovativní 
a vůdčí úlohu; upozorňuje na možnost 
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poskytovat ve spolupráci s místními 
vzdělávacími institucemi a za použití 
fondů jako například EZFRV stáže 
zaměřené na osvojení tradičních 
zemědělských dovedností a předávat tímto 
způsobem mladým občanům na venkově 
tyto poznatky, a lépe tak využít potenciálu, 
který inovace v oblasti biohospodářství a 
zemědělství skýtají pro vytváření nových 
pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá členské státy, aby nabízely 
univerzitní studijní obory a rozvíjely 
programy odborné přípravy týkající se 
biohospodářství a zajistily tak, že EU bude 
v této oblasti hrát průkopnickou, inovativní 
a vůdčí úlohu;

7. vyzývá členské státy, aby nabízely 
univerzitní studijní obory a rozvíjely 
programy odborné přípravy týkající se 
biohospodářství a zajistily tak, že EU bude 
v této oblasti hrát průkopnickou, inovativní 
a vůdčí úlohu; zdůrazňuje klíčovou úlohu, 
kterou by mohl mít Evropský sociální 
fond při podpoře celoživotního učení 
zaměřeného na zlepšování kvalifikace 
pracovníků a jejich rekvalifikace v oblasti 
biohospodářství; připomíná proto, že 
podporuje požadavek, aby bylo z 
celkového rozpočtu vyčleněného na 
politiku soudržnosti přinejmenším 25 % 
přiděleno Evropskému sociálnímu fondu;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 7
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá členské státy, aby nabízely 
univerzitní studijní obory a rozvíjely 
programy odborné přípravy týkající se 
biohospodářství a zajistily tak, že EU bude 
v této oblasti hrát průkopnickou, inovativní 
a vůdčí úlohu;

7. vyzývá členské státy, aby nabízely 
univerzitní studijní obory a rozvíjely 
programy odborné přípravy týkající se 
biohospodářství a plně tak zajistily, že EU 
bude v této oblasti hrát průkopnickou, 
inovativní a vůdčí úlohu;

Or. fi

Pozměňovací návrh 25
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že EU musí usilovat o 
zlepšení svých schopností inovací tak, aby 
měly výsledky výzkumu obchodní úspěch, 
neboť v současné době trvá EU příliš 
dlouho, než jsou výsledky výzkumů a 
inovací promítnuty do produktů, které lze 
uvádět na trh;

8. vyzývá k rozsáhlému rozšíření výzkumu 
zabývajícího se biohospodářstvím a 
zdůrazňuje, že EU musí usilovat o zlepšení 
svých schopností inovací tak, aby měly 
výsledky výzkumu obchodní úspěch, neboť 
v současné době trvá EU příliš dlouho, než 
jsou výsledky výzkumů a inovací 
promítnuty do produktů, které lze uvádět 
na trh;

Or. fi

Pozměňovací návrh 26
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že biohospodářství 
umožňuje méně nákladnou výrobu 
průmyslových komodit, a to při využívání 
menšího množství energie a menším 

9. domnívá se, že biohospodářství 
umožňuje méně nákladnou výrobu 
průmyslových komodit a spotřebního 
zboží, a to při využívání menšího množství 



PE508.059v01-00 16/16 AM\931613CS.doc

CS

znečištění životního prostředí; energie a menším znečištění životního 
prostředí;

Or. fi

Pozměňovací návrh 27
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. vyzývá k rozvoji průmyslové 
infrastruktury a optimalizovaných 
dodavatelských řetězců produktů 
biohospodářství ve venkovských a 
pobřežních oblastech s cílem vytvářet nová 
pracovní místa v zemědělství, lesním 
hospodářství a akvakultury; vybízí k tomu, 
aby byly za tímto účelem vyčleněny 
prostředky z fondu EU pro rozvoj venkova.

10. vyzývá k rozvoji průmyslové 
infrastruktury a optimalizovaných 
dodavatelských řetězců produktů 
biohospodářství ve venkovských a 
pobřežních oblastech s cílem vytvářet nová 
pracovní místa v zemědělství, lesním 
hospodářství a akvakultuře; vybízí k tomu, 
aby byly za tímto účelem vyčleněny 
prostředky z fondu EU pro rozvoj venkova, 
a upozorňuje, že je to nutné provést tak, 
aby nedošlo k dalšímu poškozování 
životního prostředí a úbytku biologické 
rozmanitosti, ale naopak tak, aby došlo ke 
zmenšení výskytu těchto jevů;

Or. fi


