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Tarkistus 1
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale – 1 luetelmakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon Eurooppa 2020 
-strategian, jossa kehotetaan älykkääseen 
ja vihreään kasvuun sekä 
työllistymismahdollisuuksien lisäämiseen,

Or. en

Tarkistus 2
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että EU:n 
biotalouden vuotuinen liikevaihto on jo 
lähes kaksi biljoonaa euroa ja 
merkittävää kasvua odotetaan kestävästä 
alkutuotannosta, elintarviketeollisuudesta 
sekä teollisesta bioteknologiasta ja 
biojalostamoista;

Or. en

Tarkistus 3
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B b. toteaa, että Euroopan elin- ja 
työolojen kehittämissäätiö suosittelee
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varautumaan vaikutuksiin, joita 
teollisuuden ympäristöystävällisemmäksi 
muuttamisesta aiheutuu työpaikkojen 
laadulle ja määrälle, ja hallinnoimaan 
niitä;

Or. en

Tarkistus 4
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B c. toteaa, että Kansainvälisen 
työjärjestön tutkimuksessa1 korostetaan, 
että vihreässä taloudessa on edistettävä 
työterveyttä ja -turvallisuutta;
__________________
1 ILO (Kansainvälinen työjärjestö) (2012), 
Promoting safety and health in a green 
economy, Kansainvälinen työtoimisto, 
Geneve.

Or. en

Tarkistus 5
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B d kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B d. toteaa, että Euroopan ammatillisen 
koulutuksen kehittämiskeskuksen 
(CEDEFOP) tutkimuksessa "Green skills 
and environmental awareness in 
vocational education and training"2

kehotetaan toteuttamaan lisää 
tutkimuksia, joiden avulla voidaan 
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yksilöidä alakohtaisesti työmarkkinoiden 
ammatillisten ja sisäisten muutosten 
dynamiikkaa, jotta voidaan arvioida 
tarjolla olevan työvoiman riittävyyttä ja 
taitojen kysynnän ja tarjonnan 
kohtaamattomuutta;
__________________
2 Euroopan ammatillisen koulutuksen 
kehittämiskeskus, "Green skills and 
environmental awareness in vocational 
education and training", tutkimus nro 24, 
2012.

Or. en

Tarkistus 6
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa rakentamaan 
innovatiivisemman, resurssitehokkaamman 
ja kilpailukykyisemmän yhteiskunnan, 
jossa voidaan varmistaa, että 
elintarviketurva ja uusiutuvien 
luonnonvarojen kestävä käyttö kehittyvät 
rinta rinnan;

1. kehottaa rakentamaan 
innovatiivisemman, resurssitehokkaamman 
ja kilpailukykyisemmän yhteiskunnan, 
jossa voidaan varmistaa, että 
elintarviketurva ja uusiutuvien 
luonnonvarojen kestävä käyttö kehittyvät 
rinta rinnan; korostaa, että polttoaineiksi 
tulisi ensisijaisesti jalostaa sellaisia 
sivuvirtoja elintarvikeketjusta ja 
puunjalostuksesta, joille ei ole 
arvokkaampaa käyttöä jätehierarkian 
mukaisesti, ja mikäli käytetään hyvin 
energiapitoisia kasveja, jotka voidaan 
jalostaa myös elintarvikkeiksi, tulee 
täyttää sekä riittävän 
elintarviketuotannon tarpeet että 
luonnonsuojelun ja luonnon 
monimuotoisuuden edistämisen tiukat 
vaatimukset;

Or. fi
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Tarkistus 7
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että tutkimuksen ja 
innovoinnin avulla luodaan pohja 
rakenteellisille muutoksille siirtymiseksi 
öljyyn perustuvasta teollisuudesta 
biopohjaiseen teollisuuteen, johon liittyy 
paljon kasvua ja työllisyyttä, toimialojen 
välistä toimintaa sekä kansainvälistä ja 
unionin sisäistä yhteistyötä edistäviä 
mahdollisuuksia, jotta nopeutetaan 
käytännön sovellusten käyttöönottoa ja 
siten siirtymistä tietoon pohjautuvaan 
talouteen;

Or. en

Tarkistus 8
Antigoni Papadopoulou, Alejandro Cercas

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. toteaa, että muutosten ennakointi, 
tietämyksen ja taitojen kehittäminen sekä 
ammattitaitojen ja työelämän tarpeiden 
parempi yhteensovittaminen sosiaalisesti 
vastuullisella tavalla ovat ratkaisevan 
tärkeitä seikkoja menestyksekkäälle 
biotalousstrategialle, jonka avulla 
voidaan luoda kasvua ja uusia 
työpaikkoja Euroopassa; muistuttaa näin 
ollen Euroopan parlamentin 
15. tammikuuta 2013 antamasta 
päätöslauselmasta (2012/2061(INI)), jossa 
se pyytää komissiota esittämään 



AM\931613FI.doc 7/16 PE508.059v01-00

FI

parlamentille mahdollisimman pian ja 
työmarkkinaosapuolten kuulemisen 
jälkeen Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 225 artiklaan 
pohjautuvan säädösehdotuksen 
työntekijöille tiedottamisesta ja heidän 
kuulemisestaan sekä rakennemuutoksen 
ennakoimisesta ja hallitsemisesta;

Or. en

Tarkistus 9
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että biotalouden ala 
työllistää jo 22 miljoonaa ihmistä;

2. huomauttaa, että biotalouden ala 
työllistää jo 22 miljoonaa ihmistä; toteaa, 
että tämä vastaa 9:ää prosenttia koko 
EU:n työllisyydestä; panee tyytyväisenä 
merkille, että Euroopan biotaloutta 
koskeva komission strategia perustuu 
suunnitelmaan, jolla luodaan eniten 
työpaikkoja (131 000 uutta työpaikkaa)3;
__________________
3 Euroopan komission valmisteluasiakirja, 
"Innovointistrategia kestävää kasvua 
varten: biotalousstrategia Euroopalle", 
SWD(2012) 11, s. 49.

Or. en

Tarkistus 10
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että biotalouden ala 
työllistää jo 22 miljoonaa ihmistä;

2. huomauttaa, että biotalouden ala 
työllistää jo 22 miljoonaa ihmistä ja 
tarjoaa suuria mahdollisuuksia työllistää 
miljoonia ihmisiä lisää;

Or. fi

Tarkistus 11
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota toimimaan 
ennakoivasti biotalousalan 
kehittämisessä, etenkin niiden Etelä-
Euroopan jäsenvaltioiden suhteen, joilla 
on talousvaikeuksia, ja luomaan siten 
työmahdollisuuksia nuorelle ikäpolvelle, 
joka kärsii vakavasta työttömyydestä 
mutta jonka osallistuminen on 
ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan 
menestyksellisesti siirtyä biotalouteen; 
korostaa, että nuorisotakuuohjelmien 
avulla voidaan saada lisää laadukkaita 
työpaikkoja, koulutusta ja 
oppisopimuspaikkoja nuorille tällä 
strategisella alalla;

Or. en

Tarkistus 12
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa, että on tärkeää varmistaa, 
että alalla luodaan ILO:n normien 
mukaisia kunnollisia työpaikkoja siten, 
että korostetaan biotalousstrategian 
vahvaa sosiaalista ulottuvuutta mukaan 
lukien työntekijöiden osallisuus;

Or. en

Tarkistus 13
Phil Bennion

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kiinnittää huomiota siihen, että 
biotalouden avulla viljelijät voivat saada 
huomattavia lisätuloja;

3. kiinnittää huomiota siihen, että 
biotalouden avulla viljelijät voivat saada 
huomattavia lisätuloja erityisesti 
biomassan, komposiittien raaka-aineiden 
ja teollisuuden käyttöön tarkoitettujen 
öljykasvien tuotantoon luoden siten 
erilaisia työllistymismahdollisuuksia 
useilla strategiaan liittyvillä aloilla;

Or. en

Tarkistus 14
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kiinnittää huomiota siihen, että 
biotalouden avulla viljelijät voivat saada 
huomattavia lisätuloja;

3. kiinnittää huomiota siihen, että 
biotalouden avulla alkutuottajat, kuten
viljelijät, kalastajat ja metsänomistajat,
voivat saada huomattavia lisätuloja;
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Or. fi

Tarkistus 15
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kiinnittää huomiota Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan, jonka avulla on luotu 
noin 130 000 työpaikkaa biotalouden 
alalle; odottaa jäsenvaltioiden vauhdittavan 
biotalouden alan avustusohjelmiaan;

4. kiinnittää huomiota Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan, jonka avulla voitaisiin 
luoda noin 130 000 työpaikkaa biotalouden 
alalle; kannustaa kaikkia jäsenvaltioita 
vauhdittamaan biotalouden alan 
avustusohjelmiaan; korostaa, että 
työntekijöiden on tärkeää osallistua 
tutkimus- ja kehittämistoimintaan 
esimerkiksi johtokunnan jäsenyyden 
kautta;

Or. en

Tarkistus 16
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. palauttaa mieleen Euroopan 
parlamentin 15. joulukuuta 2011 
antaman päätöslauselman4, jossa se 
pyytää tekemään vaikutustenarvioinnin 
uusien tekniikoiden, haitallisten aineiden 
ja riskitekijöiden, kuten työn 
organisoinnin, mahdollisista riskeistä 
työpaikalla ja toteuttamaan 
lainsäädäntötoimia, joilla varmistetaan, 
että nanomateriaalit kuuluvat täysin 
unionin nykyisen työterveys- ja 
työturvallisuuslainsäädännön piiriin;
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__________________
4 Euroopan parlamentin 15. joulukuuta 
2011 antama päätöslauselma EU:n 
työterveys- ja työturvallisuusstrategian 
2007–2012 väliarvioinnista.

Or. en

Tarkistus 17
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pyytää komissiota kehittämään 
osallistumismalleja, joilla voidaan lujittaa 
kansalaisten ja loppukäyttäjien välisiä 
yhteyksiä ja vahvistaa tieteen, 
yhteiskunnan ja politiikan välisiä suhteita, 
sekä tuomaan esiin biotalouden edut ja alan 
merkityksen yhteiskunnalle, kasvulle, 
työpaikoille ja sosiaalisille innovaatioille;

5. pyytää komissiota kehittämään 
osallistumismalleja, joilla voidaan lujittaa 
kansalaisten ja tuottajien välisiä yhteyksiä 
ja vahvistaa tieteen, yhteiskunnan ja 
politiikan välisiä suhteita, sekä tuomaan 
esiin biotalouden edut ja alan merkityksen 
yhteiskunnalle, kasvulle, työpaikoille ja 
sosiaalisille innovaatioille;

Or. fi

Tarkistus 18
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että biotaloudessa on 
tärkeää ylläpitää sosiaalista 
vuoropuhelua, jotta varmistetaan 
työpaikkojen laadukkuus ja 
oikeudenmukainen siirtyminen 
biotalouteen; kiinnittää huomiota 
Euroopan tason alakohtaiseen 
sosiaaliseen vuoropuheluun elintarvike-
ja juomateollisuudessa; kehottaa 
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komissiota hyödyntämään Euroopan 
tason alakohtaista sosiaalista 
vuoropuhelua biotalouden 
kehittämisstrategiansa kulmakivenä;

Or. en

Tarkistus 19
Phil Bennion

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. vaatii yksityiskohtaisempaa tutkimusta 
alaan liittyvistä vaihtoehtokustannuksista, 
kun otetaan huomioon biotalouden 
vaikutus niukkojen luonnonvarojen 
käyttöön ja siitä seuraavan biologisen 
monimuotoisuuden vähenemisen 
ympäristökustannukset;

6. vaatii yksityiskohtaisempaa tutkimusta 
biotalouden tarjoamista sosiaalisista ja 
ympäristöön liittyvistä mahdollisuuksista 
sekä mahdollisista kustannuksista, kun 
otetaan huomioon biotalouden mahdolliset 
vaikutukset niukkojen luonnonvarojen 
käyttöön, biologisen monimuotoisuuden 
väheneminen ja luonnonsuojelu sekä 
EU:n ja jäsenvaltioiden varojen merkitys 
etenkin yhteiselle maatalouspolitiikalle; 
toteaa, että nämä tekijät voivat yhdessä 
vaikuttaa myönteisesti työllisyyteen, 
biologiseen monimuotoisuuteen ja 
laajemmin ympäristöön, jos niitä 
hallinnoidaan vastuullisessa ja 
kokonaisvaltaisessa poliittisessa 
kehyksessä;

Or. en

Tarkistus 20
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. vaatii yksityiskohtaisempaa tutkimusta 6. vaatii yksityiskohtaisempaa tutkimusta 



AM\931613FI.doc 13/16 PE508.059v01-00

FI

alaan liittyvistä vaihtoehtokustannuksista, 
kun otetaan huomioon biotalouden 
vaikutus niukkojen luonnonvarojen 
käyttöön ja siitä seuraavan biologisen 
monimuotoisuuden vähenemisen 
ympäristökustannukset;

alaan liittyvistä vaihtoehtokustannuksista, 
kun otetaan huomioon biotalouden 
vaikutus niukkojen luonnonvarojen 
käyttöön ja sen mahdollisista vääristä 
soveltamistavoista seuraavan biologisen 
monimuotoisuuden vähenemisen ja 
ympäristön pilaantumisen kustannukset;

Or. fi

Tarkistus 21
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että biotalous edellyttää 
uusien taitojen, uuden tietämyksen ja 
uusien tieteenalojen kehittämistä edelleen 
ja/tai sulauttamista, jotta käsitellään 
biotalouteen liittyviä yhteiskunnallisia 
muutoksia, lisätään kilpailukykyä ja 
kasvua ja luodaan työpaikkoja, täytetään 
teollisuuden tarpeita ja sovitetaan 
paremmin yhteen ammattitaidot ja 
työelämän tarpeet;

Or. en

Tarkistus 22
Phil Bennion

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
biotalouden tutkintoja ja kehittämään 
ammatillisen koulutuksen ohjelmia, jotta 
EU:n asema alan edelläkävijänä, 
kehittäjänä ja johtajana voidaan varmistaa;

7. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
biotalouden tutkintoja ja kehittämään 
ammatillisen koulutuksen ohjelmia, jotta 
EU:n asema alan edelläkävijänä, 
kehittäjänä ja johtajana voidaan varmistaa; 
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panee merkille paikallisten oppilaitosten 
kanssa yhteistyössä toteutettujen ja 
maaseudun kehittämisrahaston kaltaisia 
varoja hyödyntävien maatalouden 
oppisopimuspaikkojen tarjoamat 
mahdollisuudet, joiden avulla 
maaseutualueiden nuoret voivat hankkia 
siirrettäviä taitoja ja siten hyödyntää 
paremmin biotalouden ja maatalouden 
innovatiivisten alojen uusia 
työllistymismahdollisuuksia;

Or. en

Tarkistus 23
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
biotalouden tutkintoja ja kehittämään 
ammatillisen koulutuksen ohjelmia, jotta 
EU:n asema alan edelläkävijänä, 
kehittäjänä ja johtajana voidaan varmistaa;

7. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
biotalouden tutkintoja ja kehittämään 
ammatillisen koulutuksen ohjelmia, jotta 
EU:n asema alan edelläkävijänä, 
kehittäjänä ja johtajana voidaan varmistaa; 
painottaa Euroopan sosiaalirahaston 
tärkeää asemaa elinikäisen oppimisen 
tukemisessa, jotta voidaan lisätä ja 
uudistaa biotalouden työntekijöiden 
ammattitaitoa; muistuttaa näin ollen 
kannattavansa ESR:n 25 prosentin 
vähimmäisrahoitusosuutta 
koheesiopolitiikkaan varatusta 
kokonaisbudjetista;

Or. en

Tarkistus 24
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
7 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
biotalouden tutkintoja ja kehittämään 
ammatillisen koulutuksen ohjelmia, jotta 
EU:n asema alan edelläkävijänä, 
kehittäjänä ja johtajana voidaan varmistaa;

7. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
biotalouden tutkintoja ja kehittämään 
ammatillisen koulutuksen ohjelmia, jotta 
EU:n asema alan edelläkävijänä, 
kehittäjänä ja johtajana voidaan kaikilta 
osin saavuttaa ja varmistaa;

Or. fi

Tarkistus 25
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että EU:n on pyrittävä 
parantamaan innovointikykyään 
muuntamalla tutkimustulokset 
kaupalliseksi menestykseksi, sillä nykyään 
EU:lla kestää liian kauan muuntaa 
tutkimus- ja innovointitulokset 
markkinakelpoisiksi tuotteiksi;

8. kehottaa lisäämään biotalouteen 
liittyvää tutkimusta merkittävästi ja
korostaa, että EU:n on pyrittävä 
parantamaan innovointikykyään 
muuntamalla tutkimustulokset 
kaupalliseksi menestykseksi, sillä nykyään 
EU:lla kestää liian kauan muuntaa 
tutkimus- ja innovointitulokset 
markkinakelpoisiksi tuotteiksi;

Or. fi

Tarkistus 26
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. katsoo, että biotalous mahdollistaa 
teollisuushyödykkeiden tuottamisen 
pienemmin kustannuksin, vähemmällä 
energialla ja ympäristöä vähemmän 

9. katsoo, että biotalous mahdollistaa 
teollisuus- ja kulutushyödykkeiden
tuottamisen pienemmin kustannuksin, 
vähemmällä energialla ja ympäristöä 
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kuormittavalla tavalla; vähemmän kuormittavalla tavalla;

Or. fi

Tarkistus 27
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. vaatii, että maaseudulla ja 
rannikkoalueilla on kehitettävä 
teollisuuden perusrakenteita ja biotuotteille 
optimoituja toimitusketjuja työpaikkojen 
luomiseksi maatalouteen, metsänhoitoon ja 
vesiviljelyyn; vaatii, että EU:n maaseudun 
kehittämistukea olisi varattava tätä 
tarkoitusta varten.

10. vaatii, että maaseudulla ja 
rannikkoalueilla on kehitettävä 
teollisuuden perusrakenteita ja biotuotteille 
optimoituja toimitusketjuja työpaikkojen 
luomiseksi maatalouteen, metsänhoitoon ja 
vesiviljelyyn; vaatii, että EU:n maaseudun 
kehittämistukea olisi varattava tätä 
tarkoitusta varten, ja vaatii, että tämän 
tulee tapahtua siten, että ympäristön 
pilaantuminen ja luonnon 
monimuotoisuuden heikentyminen 
vähenee eikä lisäänny.

Or. fi


