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Módosítás 1
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés – 1 francia bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel az „Európa 2020” 
stratégiára, amely intelligens és zöld 
növekedésre, valamint a 
munkalehetőségek gyarapítására szólít 
fel;

Or. en

Módosítás 2
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel az uniós biogazdaság éves 
forgalma már csaknem 2 trillió EUR, és 
jelentős gazdasági növekedés várható a 
fenntartható elsődleges termelésnek, az 
élelmiszer-feldolgozásnak, az ipari 
biotechnológiának és a biofinomítóknak 
köszönhetően; 

Or. en

Módosítás 3
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
B b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bb. mivel az Európai Alapítvány az Élet-
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és Munkakörülmények Javításáért 
ajánlásai szerint fel kell készülni az 
iparágak környezetbaráttá válásából 
fakadó, a munkahelyek számát és 
minőségét érintő következményekre, és 
azokat kezelni kell majd;

Or. en

Módosítás 4
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
B c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bc. mivel a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet egyik tanulmánya1 hangsúlyozta 
a munkahelyi egészség és biztonság 
előmozdításának szükségességét a zöld 
gazdaságban;
__________________
1 ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) 
(2012), Promoting safety and health in a 
green economy (A munkahelyi egészség és 
biztonság előmozdítása a zöld 
gazdaságban), International Labour 
Office, Geneva (Genf)

Or. en

Módosítás 5
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
B d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bd. mivel a CEDEFOP „Zöld készségek 
és környezetvédelmi érzékenység a 
szakmai oktatásban és képzésben”2 című 
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tanulmánya további kutatásokra szólított 
fel, amelyek azonosítják a foglalkoztatási 
és a belső munkaerőpiac ágazati szintű 
változásainak dinamizmusát, hozzájárulva 
a munkaerő-kínálat megfelelőségének, 
valamint a készségek iránti kereslet és 
kínálat összhangjának értékeléséhez;
__________________
2 European Centre for the Development of 
Vocational Training (Európai 
Szakképzés-fejlesztési Központ), „Green 
skills and environmental awareness in 
vocational education and training” (Zöld 
készségek és környezetvédelmi 
érzékenység a szakmai oktatásban és 
képzésben), 24. számú tudományos 
dolgozat, 2012

Or. en

Módosítás 6
Sari Essayah

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. szorgalmazza egy innovatívabb, 
erőforrás-hatékonyabb és versenyképesebb 
társadalom kialakítását, amely biztosítani 
képes, hogy az élelmezésbiztonság együtt 
járjon a megújuló erőforrások fenntartható 
felhasználásával;

1. szorgalmazza egy innovatívabb, 
erőforrás-hatékonyabb és versenyképesebb 
társadalom kialakítását, amely biztosítani 
képes, hogy az élelmezésbiztonság együtt 
járjon a megújuló erőforrások fenntartható 
felhasználásával, és hangsúlyozza, hogy 
üzemanyagot elsősorban az élelmiszer-
termelési lánc és a fafeldolgozás azon 
melléktermékeiből kell nyerni, 
amelyeknek a hulladékhierarchia szerint 
nincs értékesebb felhasználási módja, és 
amennyiben magas energiatartalmú és 
élelmiszerré feldolgozható növények 
kerülnek felhasználásra, mind a 
megfelelő élelmiszer-termelési igények, 
mind a környezetvédelem és a biológiai 
sokféleség elősegítésének szigorú 
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követelményeit be kell tartani;

Or. fi

Módosítás 7
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a kutatás és az 
innováció megalapozza az olajfüggő 
iparról a bioalapú iparra történő 
strukturális váltást, kiváló lehetőségeket 
kínálva a növekedés és a foglalkoztatás, a 
több szakterületet átfogó munka, valamint 
az EU-n belüli és a nemzetközi 
együttműködés szempontjából, ezért 
fontos az eredmények átültetése a 
gyakorlatba, és ezáltal a tudásalapú 
gazdaság létrehozása;

Or. en

Módosítás 8
Antigoni Papadopoulou, Alejandro Cercas

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. rámutat, hogy a változásokra való 
felkészülés, az ismeretek és a készségek 
frissítése, valamint a készségek és a 
munkalehetőségek társadalmi 
szempontból felelős módon történő, jobb 
összeegyeztetése a biogazdaságra építő 
stratégia sikerének kulcsát jelenti, 
növekedést és új foglalkoztatási 
lehetőségeket teremtve Európában; 
emlékeztet ezért az Európai Parlament 
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2013. január 15-i állásfoglalására 
(2012/2061(INI)), amelyben felkéri a 
Bizottságot, hogy minél hamarabb 
nyújtson be a munkavállalók 
tájékoztatásáról és a velük folytatott 
konzultációról, a szerkezetátalakítás 
előrejelzéséről és kezeléséről szóló jogi 
aktusra irányuló javaslatot;  

Or. en

Módosítás 9
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy a biogazdaságban már 22 
millió embert foglalkoztatnak;

2. rámutat, hogy a biogazdaságban már 22 
millió embert foglalkoztatnak; ez az EU-
ban összesen foglalkoztatottak 9%-át 
jelenti; üdvözli, hogy a Bizottság az 
európai biogazdaságra vonatkozó 
stratégiáját olyan forgatókönyvre 
alapozza, amely a lehető legtöbb 
álláslehetőség (+131 000 munkahely) 
létrehozásával számol3;
__________________
3 Az Európai Bizottság 
munkadokumentuma „Innováció a 
fenntartható növekedésért: a biogazdaság 
az európai jövő szolgálatában”, 
SWD(2012) 11 végleges, 49. o.

Or. en

Módosítás 10
Sari Essayah

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy a biogazdaságban már 22 
millió embert foglalkoztatnak;

2. rámutat, hogy a biogazdaságban már 22 
millió embert foglalkoztatnak, és nagy 
lehetőségek vannak arra, hogy további 
milliókat foglalkoztassanak;

Or. fi

Módosítás 11
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kéri a Bizottságot, hogy hathatósan 
támogassa a biogazdasági ágazat 
fejlődését, kiváltképpen a pénzügyi 
nehézségekkel szembesülő dél-európai 
tagállamokban, munkalehetőségeket 
teremtve a súlyos munkanélküliség által 
sújtott fiatal nemzedék számára, amely 
azonban kulcsfontosságú szerepet tölthet 
be a biogazdaságra történő sikeres áttérés 
tekintetében, hangsúlyozza, hogy az 
ifjúsági garanciarendszerek 
hozzájárulnak a fiatalok számára kínált, 
megfelelő minőségű foglalkoztatás, 
továbbképzés és szakképzés 
előmozdításához e stratégiai jelentőségű 
területen; 

Or. en

Módosítás 12
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy az ILO 
szabványaival összhangban tisztességes 
munkát kell biztosítani az ágazatban, 
nevezetesen a biogazdaságra vonatkozó 
stratégia erőteljes szociális dimenziója 
révén, amely többek között biztosítja a 
dolgozók bevonását is;

Or. en

Módosítás 13
Phil Bennion

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
biogazdaság figyelemreméltó 
többletjövedelmet biztosíthat a 
mezőgazdasági termelők számára;

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
biogazdaság figyelemreméltó 
többletjövedelmet biztosíthat a 
mezőgazdasági termelők számára, különös 
tekintettel a biomassza, a kompozitok 
nyersanyagai és az ipari felhasználásra 
különösen alkalmas olajnövények 
előállítására, különböző foglalkoztatási 
lehetőségeket teremtve számos kapcsolódó 
ágazatban; 

Or. en

Módosítás 14
Sari Essayah

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
biogazdaság figyelemreméltó 

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
biogazdaság figyelemreméltó 
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többletjövedelmet biztosíthat a 
mezőgazdasági termelők számára;

többletjövedelmet biztosíthat az elsődleges 
termelők, mint a mezőgazdasági termelők, 
a halászok és az erdőtulajdonosok
számára;

Or. fi

Módosítás 15
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a figyelmet a „Horizont 2020” 
programra, amely mintegy 130 000 
munkahelyet teremtett a biogazdaságban; 
elvárja a tagállamoktól, hogy fokozzák a 
biogazdaságot támogató programjaikat;

4. felhívja a figyelmet a „Horizont 2020” 
programra, amely mintegy 130 000 
munkahelyet teremthet a biogazdaságban; 
minden tagállamot arra biztat, hogy 
fokozza a biogazdaságot támogató 
programjait; ismételten hangsúlyozza a 
dolgozók részvételének fontosságát a 
kutatási és fejlesztési tevékenységekben, 
például igazgatótanácsi tagság révén;

Or. en

Módosítás 16
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. emlékeztet 2011. december 15-i 
állásfoglalására4, amelyben kéri, hogy 
készüljön hatástanulmány az új 
technológiák, káros anyagok és kockázati 
tényezők – többek között a 
munkaszervezés – potenciális 
kockázatairól, valamint jogalkotási 
intézkedéseket szorgalmaz annak 
biztosítása érdekében, hogy a jelenlegi 
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európai munkahelyi egészségvédelmi és 
biztonsági jogszabályok teljes mértékben 
lefedjék a nanoanyagokat;
__________________
4 Az Európai Parlament 2011. december 
15-i állásfoglalása a munkahelyi 
egészségvédelemmel és biztonsággal 
kapcsolatos, 2007–2012 közötti európai 
stratégia félidős értékeléséről

Or. en

Módosítás 17
Sari Essayah

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
részvételi modelleket, amelyeknek 
köszönhetően szorosabb kapcsolatok 
alakíthatók ki a polgárok és a 
végfelhasználók között azzal a céllal, hogy 
a tudomány, a társadalom és a politika 
közelebb kerüljön egymáshoz, és hogy 
előtérbe kerüljön a biogazdaság haszna és 
jelentősége a társadalom, a növekedés, a 
foglalkoztatás és a szociális innováció 
szempontjából;

5. kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
részvételi modelleket, amelyeknek 
köszönhetően szorosabb kapcsolatok 
alakíthatók ki a polgárok és a termelők
között azzal a céllal, hogy a tudomány, a 
társadalom és a politika közelebb kerüljön 
egymáshoz, és hogy előtérbe kerüljön a 
biogazdaság haszna és jelentősége a 
társadalom, a növekedés, a foglalkoztatás 
és a szociális innováció szempontjából;

Or. fi

Módosítás 18
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza a társadalmi párbeszéd 
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jelentőségét a biogazdaságban, a jobb 
minőségű munka és a biogazdaságra 
történő, társadalmilag igazságos áttérés 
biztosítása érdekében; hangsúlyozza az 
európai ágazati társadalmi párbeszéd 
jelentőségét az élelmiszer- és 
italgyártással kapcsolatos iparágakban; 
kéri a Bizottságot, hogy az európai ágazati 
társadalmi párbeszédet tegye a 
biogazdaságra vonatkozó stratégiájának 
sarokkövévé; 

Or. en

Módosítás 19
Phil Bennion

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. alaposabb kutatásra szólít fel a
felmerülő alternatív költségeket illetően, 
tekintettel a biogazdaságnak a szűkös 
természeti erőforrások felhasználására 
gyakorolt hatására, valamint a biológiai
sokféleség csökkenéséből fakadó 
környezeti költségekre;

6. kéri a társadalmi és környezetvédelmi 
lehetőségek, valamint a biogazdasággal 
kapcsolatos potenciális költségek 
mélyebbre ható kutatását, feltárva a 
biogazdaság különféle lehetséges hatásait 
a szűkös természeti erőforrások
felhasználásával, illetve a biológiai
sokféleség veszteségeivel és megőrzésével 
összefüggésben, megvizsgálva továbbá az 
EU és a tagállamok forrásainak szerepét, 
különösen a közös agrárpolitika 
tekintetében, mivel minden ilyen alap 
egyértelmű haszonnal járhat a 
foglalkoztatás, a biológiai sokféleség és a 
széles körű környezetvédelem 
szempontjából, amennyiben kezelése 
felelősségteljes és holisztikus politikai 
keretek között történik;

Or. en
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Módosítás 20
Sari Essayah

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. alaposabb kutatásra szólít fel a felmerülő 
alternatív költségeket illetően, tekintettel a 
biogazdaságnak a szűkös természeti 
erőforrások felhasználására gyakorolt 
hatására, valamint a biológiai sokféleség 
csökkenéséből fakadó környezeti
költségekre;

6. alaposabb kutatásra szólít fel a felmerülő 
alternatív költségeket illetően, tekintettel a 
biogazdaságnak a szűkös természeti 
erőforrások felhasználására gyakorolt 
hatására, valamint lehetséges helytelen 
alkalmazása következtében a biológiai 
sokféleség csökkenéséből és a 
környezetszennyezésből fakadó 
költségekre;

Or. fi

Módosítás 21
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy a biogazdaság új 
készségeket, új ismereteket és új 
szakterületeket tesz szükségessé, 
amelyeket később tovább kell fejleszteni 
és/vagy be kell építeni a biogazdasággal 
kapcsolatos társadalmi változásokat 
kezelő rendszerbe, támogatni kell a 
versenyképességet, a növekedést és a 
munkahelyteremtést, az ipar szükségleteit, 
továbbá a készségek és a 
munkalehetőségek jobb összeegyeztetése is 
szükséges; 

Or. en
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Módosítás 22
Phil Bennion

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. kéri a tagállamokat, hogy kínáljanak 
mesterfokozatú képzést a biogazdaság 
szakterületén, és dolgozzanak ki szakmai 
képzési programokat annak biztosítása 
érdekében, hogy az EU úttörő, innovatív és 
vezető szerepet játsszon e téren;

7. kéri a tagállamokat, hogy kínáljanak 
mesterfokozatú képzést a biogazdaság 
szakterületén, és dolgozzanak ki szakmai 
képzési programokat annak biztosítása 
érdekében, hogy az EU úttörő, innovatív és 
vezető szerepet játsszon e téren; felhívja a 
figyelmet a vidéki környezetben a helyi 
oktatási intézményekkel együttműködve 
szervezett gyakorlati képzés potenciális 
szerepére, valamint a Vidékfejlesztési Alap 
és az ahhoz hasonló források 
felhasználásának jelentőségére az 
átadható készségek fiatalok körében 
történő kifejlesztése szempontjából, 
valamint a biogazdaságban és a 
mezőgazdasági ágazatban megvalósított 
innovációnak köszönhetően létrehozott új 
munkahelyekkel kapcsolatos potenciális 
lehetőségek jobb kihasználása érdekében;

Or. en

Módosítás 23
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. kéri a tagállamokat, hogy kínáljanak 
mesterfokozatú képzést a biogazdaság 
szakterületén, és dolgozzanak ki szakmai 
képzési programokat annak biztosítása 
érdekében, hogy az EU úttörő, innovatív és 
vezető szerepet játsszon e téren;

7. kéri a tagállamokat, hogy kínáljanak 
mesterfokozatú képzést a biogazdaság 
szakterületén, és dolgozzanak ki szakmai 
képzési programokat annak biztosítása 
érdekében, hogy az EU úttörő, innovatív és 
vezető szerepet játsszon e téren; 
hangsúlyozza, hogy az Európai Szociális 
Alap kulcsszerepet játszhat a 
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biogazdaságban dolgozók továbbképzését 
és átképzését lehetővé tevő, egész életen át 
tartó tanulás támogatásában; ismételten 
síkraszáll ezért azon álláspontja mellett, 
hogy az Európai Szociális Alap teljes 
költségvetését összesen legalább 25%-os 
arányban a kohéziós politikára kell 
fordítani;

Or. en

Módosítás 24
Sari Essayah

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. kéri a tagállamokat, hogy kínáljanak 
mesterfokozatú képzést a biogazdaság 
szakterületén, és dolgozzanak ki szakmai 
képzési programokat annak biztosítása 
érdekében, hogy az EU úttörő, innovatív és 
vezető szerepet játsszon e téren;

7. kéri a tagállamokat, hogy kínáljanak 
mesterfokozatú képzést a biogazdaság 
szakterületén, és dolgozzanak ki szakmai 
képzési programokat annak biztosítása 
érdekében, hogy minden tekintetben 
megvalósulhasson, hogy az EU úttörő, 
innovatív és vezető szerepet játsszon e 
téren;

Or. fi

Módosítás 25
Sari Essayah

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy az EU-nak az 
innovációs kapacitás javítására kell 
törekednie, a kutatás eredményeit 
gazdasági sikerré kovácsolva, mivel 
jelenleg az EU-ban túl sok időt vesz 
igénybe, amíg a kutatás és az innováció 

8. szorgalmazza a biogazdasághoz 
kapcsolódó kutatások jelentős növelését, 
és hangsúlyozza, hogy az EU-nak az 
innovációs kapacitás javítására kell 
törekednie, a kutatás eredményeit 
gazdasági sikerré kovácsolva, mivel 
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eredményei piacra helyezhető termékekben 
nyilvánulnak meg;

jelenleg az EU-ban túl sok időt vesz 
igénybe, amíg a kutatás és az innováció 
eredményei piacra helyezhető termékekben 
nyilvánulnak meg;

Or. fi

Módosítás 26
Sari Essayah

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. úgy véli, hogy a biogazdaság lehetővé 
teszi ipari áruk alacsonyabb költségeken, 
kisebb energiafelhasználással és kevesebb 
környezetszennyezés mellett történő 
előállítását;

9. úgy véli, hogy a biogazdaság lehetővé 
teszi ipari áruk és fogyasztási cikkek 
alacsonyabb költségeken, kisebb 
energiafelhasználással és kevesebb 
környezetszennyezés mellett történő 
előállítását;

Or. fi

Módosítás 27
Sari Essayah

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. kéri ipari infrastruktúra és optimalizált 
ellátási láncok kialakítását a bioalapú 
termékekre vonatkozóan városi és part 
menti övezetekben azzal a céllal, hogy új 
munkahelyek jöjjenek létre a 
mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban 
és az aquakultúrában; kéri, hogy erre a 
célra bocsássanak rendelkezésre uniós 
vidékfejlesztési finanszírozást.

10. kéri ipari infrastruktúra és optimalizált 
ellátási láncok kialakítását a bioalapú 
termékekre vonatkozóan városi és part 
menti övezetekben azzal a céllal, hogy új 
munkahelyek jöjjenek létre a 
mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban 
és az aquakultúrában; kéri, hogy erre a 
célra bocsássanak rendelkezésre uniós 
vidékfejlesztési finanszírozást, és kéri, 
hogy ez ne növelje, hanem gyengítse a 
környezetszennyezést és a bilológiai 
sokféleség csökkenését.
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Or. fi


