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Amendement 1
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Overweging A – streepje 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien de Europa 2020-strategie, waarin 
wordt gestreefd naar slimme en groene 
groei en meer mogelijkheden voor 
werkgelegenheid,

Or. en

Amendement 2
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat de bio-economie 
van de EU al bijna een omzet van 2 
biljoen euro vertegenwoordigt en de 
duurzame primaire productie, 
voedselverwerking, industriële 
biotechnologie en bioraffinaderijen naar 
verwachting aanzienlijk zullen groeien;

Or. en

Amendement 3
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat de Europese 
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Stichting tot verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden adviseert om te 
anticiperen op de gevolgen van het 
vergroenen van industriesectoren voor de 
kwantiteit en kwaliteit van de 
arbeidsplaatsen en deze te beheren;

Or. en

Amendement 4
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B quater. overwegende dat in een studie 
van de Internationale Arbeidsorganisatie1

benadrukt werd dat in een groene 
economie gezondheid en veiligheid op het 
werk dienen te worden bevorderd;
__________________
1 IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) 
(2012), "Promoting safety and health in a 
green economy", regionaal kantoor van 
het IAO in Genève.

Or. en

Amendement 5
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Overweging B quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B quinquies. overwegende dat in een 
studie van het CEDEFOP over "groene 
vaardigheden en milieubewustzijn tijdens 
beroepsopleidingen en -cursussen"2 wordt 
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opgeroepen om op sectorniveau verder 
onderzoek te plegen naar de 
ontwikkelingen op beroepsmatig gebied 
en wat betreft de interne 
werkgelegenheidsmarkt teneinde de 
geschiktheid van de beschikbare 
arbeidskrachten en de wanverhouding 
wat betreft vaardigheden beter te kunnen 
beoordelen;
__________________
2 Europees Centrum voor de ontwikkeling 
van de beroepsopleiding, "Green skills 
and environmental awareness in 
vocational education and training", 
Research paper n°24, 2012.

Or. en

Amendement 6
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. pleit voor de ontwikkeling van een meer 
innovatieve, hulpbronefficiënte en 
concurrerende maatschappij waarin 
voedselveiligheid gegarandeerd gepaard 
gaat met het duurzaam gebruik van 
hernieuwbare bronnen;

1. pleit voor de ontwikkeling van een meer 
innovatieve, hulpbronefficiënte en 
concurrerende maatschappij waarin 
voedselveiligheid gegarandeerd gepaard 
gaat met het duurzaam gebruik van 
hernieuwbare bronnen, en benadrukt dat 
brandstof hoofdzakelijk moet worden 
afgeleid van die bijproducten van de 
voedselproductieketen en van 
houtverwerking die volgens de 
afvalhiërarchie niet meer kunnen worden 
benut en dat, indien wordt 
gebruikgemaakt van gewassen die energie 
in een zeer geconcentreerde vorm 
bevatten en die ook tot voedselproducten 
kunnen worden verwerkt, moet worden 
voldaan aan de behoeften van voldoende 
voedselproductie en dat tevens aan 
strenge voorwaarden moet worden 
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voldaan wat betreft de bevordering van 
natuurbehoud en biodiversiteit;

Or. fi

Amendement 7
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat onderzoek en 
vernieuwing de basis vormen voor de 
structurele wijziging van een op olie 
gebaseerde naar een op biobrandstof 
gebaseerde industrie, welke op 
internationaal en EU-niveau gepaard zal 
gaan met belangrijke mogelijkheden voor 
groei en werkgelegenheid en 
interdisciplinaire arbeidsplaatsen en 
samenwerking, zodat de overgang snel 
kan leiden tot de praktijk en hierdoor een 
kenniseconomie kan worden 
verwezenlijkt;

Or. en

Amendement 8
Antigoni Papadopoulou, Alejandro Cercas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. merkt op dat inspelen op 
verandering, vernieuwen van kennis en 
vaardigheden en op een sociaal 
aanvaardbare manier beter op elkaar 
afstemmen van vaardigheden en 
arbeidsplaatsen van wezenlijk belang zijn 
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voor het succes van de strategie voor de 
bio-economie met het oog op het bereiken 
van groei en nieuwe mogelijkheden voor 
werkgelegenheid in Europa; brengt 
derhalve de resolutie van het Europees 
Parlement (2012/2061(INI)) van 15 
januari 2013 in herinnering, waarin hij 
de Commissie verzoekt om zo snel 
mogelijk overeenkomstig artikel 225 van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie en na raadpleging van 
de sociale partners een wetgevingsvoorstel 
in te dienen inzake de informatie voor en 
raadpleging van werknemers, de 
anticipatie en het beheer van 
herstructurering;

Or. en

Amendement 9
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat er al 22 miljoen mensen 
werkzaam zijn in de bio-economie;

2. merkt op dat er al 22 miljoen mensen 
werkzaam zijn in de bio-economie; dat dit 
9 procent vertegenwoordigt van het totaal 
aantal werknemers in de EU; is verheugd 
over het feit dat de Commissie haar 
strategie voor een bio-economie voor 
Europa heeft gebaseerd op het scenario 
dat de meeste arbeidsplaatsen schept 
(meer dan 131 000 arbeidsplaatsen)3;
__________________
3 Europese Commissie, werkdocument 
van de diensten van de Commissie, 
"Innovating for Sustainable Growth: A 
Bioeconomy for Europe", SWD(2012) 11 
definitief, blz. 49.

Or. en
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Amendement 10
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat er al 22 miljoen mensen 
werkzaam zijn in de bio-economie;

2. merkt op dat er al 22 miljoen mensen 
werkzaam zijn in de bio-economie die 
bovendien een groot potentieel heeft om 
nog miljoenen anderen tewerk te stellen;

Or. fi

Amendement 11
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie om pro-
actief te handelen bij de ontwikkeling van 
de bio-economiesector, met name wat 
betreft de lidstaten in het zuiden van 
Europa die in financiële moeilijkheden 
zitten, om zo mogelijkheden voor 
werkgelegenheid te creëren voor de jonge 
generatie, die gebukt gaat onder zware 
werkloosheid, ofschoon diens 
betrokkenheid van cruciaal belang is voor 
een succesvolle overgang naar de bio-
economie; onderstreept dat de 
jeugdgarantiestelsels kwalitatief goede 
werkgelegenheid, cursussen en 
stageplaatsen voor jongeren op dit 
strategische terrein bevorderen;

Or. en
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Amendement 12
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. benadrukt het belang om in deze 
sector voor fatsoenlijke arbeidsplaatsen 
overeenkomstig de normen van de IAO te 
zorgen, met name door middel van een 
sterke sociale dimensie in de strategie 
voor de bio-economie, waaronder het 
betrekken van de werknemers;

Or. en

Amendement 13
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de bio-economie een 
aanzienlijk extra inkomen kan genereren 
voor landbouwers;

3. wijst erop dat de bio-economie een 
aanzienlijk extra inkomen kan genereren 
voor landbouwers met name met 
betrekking tot de productie van biomassa, 
grondstoffen voor composietmateriaal en 
gespecialiseerde oliezaadgewassen voor de 
industriesector, waardoor gediversifieerde 
mogelijkheden voor werkgelegenheid 
verspreid over verschillende betrokken 
sectoren worden gecreëerd;

Or. en

Amendement 14
Sari Essayah
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de bio-economie een 
aanzienlijk extra inkomen kan genereren 
voor landbouwers;

3. wijst erop dat de bio-economie een 
aanzienlijk extra inkomen kan genereren 
voor primaire producenten, zoals 
landbouwers, vissers en eigenaren van 
bossen;

Or. fi

Amendement 15
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op het Horizon 2020-programma 
waarmee ongeveer 130 000 arbeidsplaatsen 
in de bio-economie gegenereerd zijn; 
verwacht dat de lidstaten hun 
ondersteunende programma's voor de bio-
economie verder uitwerken;

4. wijst op het Horizon 2020-programma 
waarmee ongeveer 130 000 arbeidsplaatsen 
in de bio-economie gegenereerd kunnen 
worden; moedigt alle lidstaten aan hun 
ondersteunende programma's voor de bio-
economie verder uit te werken; benadrukt 
bovendien het belang van het betrekken 
van werknemers bij activiteiten op het 
gebied van O&O, bijvoorbeeld door 
middel van toetreding tot het bestuur;

Or. en

Amendement 16
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. brengt zijn resolutie in herinnering 
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van 15 december 20114 voor een 
effectenbeoordeling van de mogelijke 
risico's van nieuwe technologieën, 
schadelijke stoffen en risicofactoren, 
waaronder het organiseren van werk op 
de werkplek, en voor wetgevende 
maatregelen die waarborgen dat 
nanostoffen volledig voldoen aan de 
huidige Europese verordening inzake de 
gezondheid en veiligheid op het werk;
__________________
4 Resolutie van het Europees Parlement 
van 15 december 2011 over de tussentijdse 
evaluatie van de Europese strategie 2007-
2012 voor de gezondheid en veiligheid op 
het werk.

Or. en

Amendement 17
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie om 
participatiemodellen te ontwikkelen 
waarmee de banden tussen burgers en 
eindgebruikers kunnen worden 
aangehaald, om zo ook de relatie tussen 
wetenschap, samenleving en beleid te 
versterken en te wijzen op de voordelen 
van de bio-economie en het belang ervan 
voor de samenleving, groei, 
werkgelegenheid en sociale innovatie;

5. verzoekt de Commissie om 
participatiemodellen te ontwikkelen 
waarmee de banden tussen burgers en 
producenten kunnen worden aangehaald, 
om zo ook de relatie tussen wetenschap, 
samenleving en beleid te versterken en te 
wijzen op de voordelen van de bio-
economie en het belang ervan voor de 
samenleving, groei, werkgelegenheid en 
sociale innovatie;

Or. fi

Amendement 18
Antigoni Papadopoulou
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt het belang van sociale 
dialoog bij de bio-economie om kwalitatief 
goede arbeidsplaatsen en een 
rechtvaardige overgang naar de bio-
economie te waarborgen; verwijst naar de 
Europese sociale dialoog binnen de 
voedsel- en drankensector; verzoekt de 
Commissie om de Europese sociale 
dialoog op sectorniveau als uitgangspunt 
te nemen voor haar strategie voor de 
ontwikkeling van de bio-economie;

Or. en

Amendement 19
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt erop aan nader onderzoek te 
verrichten naar de alternatieve kosten die 
daarmee gepaard gaan, gezien de effecten
van de bio-economie op het gebruik van 
schaarse natuurlijke hulpbronnen en de 
milieukosten van het daaruit 
voortvloeiende verlies van biodiversiteit;

6. dringt erop aan nader onderzoek te 
verrichten naar de sociale en ecologische 
mogelijkheden alsook de mogelijke kosten 
van de bio-economie, gezien de 
verscheidenheid aan mogelijke effecten
van de bio-economie met betrekking tot 
het gebruik van schaarse natuurlijke 
hulpbronnen, het verlies en behoud van 
biodiversiteit, alsook de rol van de 
financiering door de EU en de lidstaten, 
met name met betrekking tot het 
gemeenschappelijke landbouwbeleid, 
waarbij dit geheel kan leiden tot 
nettovoordelen voor werkgelegenheid, 
biodiversiteit en andere sectoren, indien 
het beheer ervan op basis van een 
verantwoordelijk en holistisch 
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beleidskader gebeurt;

Or. en

Amendement 20
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt erop aan nader onderzoek te 
verrichten naar de alternatieve kosten die
daarmee gepaard gaan, gezien de effecten 
van de bio-economie op het gebruik van 
schaarse natuurlijke hulpbronnen en de 
milieukosten van het daaruit 
voortvloeiende verlies van biodiversiteit;

6. dringt erop aan nader onderzoek te 
verrichten naar de alternatieve kosten die 
daarmee gepaard gaan, gezien de effecten 
van de bio-economie op het gebruik van 
schaarse natuurlijke hulpbronnen en de 
kosten daarvan met het oog op verlies van 
biodiversiteit door mogelijk verkeerde 
toepassingsmethoden en met het oog op 
milieuschade;

Or. fi

Amendement 21
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat de bio-economie een 
verdere ontwikkeling en/of integratie van 
nieuwe vaardigheden, nieuwe kennis en 
nieuwe disciplines vereist om de 
maatschappelijke veranderingen op het 
gebied van bio-economie op te kunnen 
vangen, het concurrentievermogen, de 
ontwikkeling van groei en 
werkgelegenheid en de behoeften van de 
industriesector te bevorderen, alsook de 
vaardigheden en arbeidsplaatsen beter op 
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elkaar af te stemmen;

Or. en

Amendement 22
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de lidstaten universitaire 
opleidingen in de bio-economie aan te
bieden en programma's voor 
beroepsopleiding te ontwikkelen zodat de 
EU op dit gebied een leidende, innovatieve 
en voortrekkersrol kan spelen;

7. verzoekt de lidstaten universitaire 
opleidingen in de bio-economie aan te 
bieden en programma's voor 
beroepsopleiding te ontwikkelen zodat de 
EU op dit gebied een leidende, innovatieve 
en voortrekkersrol kan spelen; benadrukt 
dat er mogelijk een rol is weggelegd voor 
het bieden van stageplaatsen op het 
platteland bij partnerschappen met 
plaatselijke aanbieders van opleidingen, 
en het gebruik van fondsen als het fonds 
voor plattelandsontwikkeling, om 
vaardigheden te ontwikkelen die jongeren 
op het platteland aan elkaar kunnen 
overdragen, zodat beter kan worden 
geprofiteerd van de eventuele nieuwe 
mogelijkheden voor werkgelegenheid als 
gevolg van de vernieuwingen in de bio-
economie en de agrarische sector;

Or. en

Amendement 23
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de lidstaten universitaire 7. verzoekt de lidstaten universitaire 
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opleidingen in de bio-economie aan te 
bieden en programma's voor 
beroepsopleiding te ontwikkelen zodat de 
EU op dit gebied een leidende, innovatieve 
en voortrekkersrol kan spelen;

opleidingen in de bio-economie aan te 
bieden en programma's voor 
beroepsopleiding te ontwikkelen zodat de 
EU op dit gebied een leidende, innovatieve 
en voortrekkersrol kan spelen; benadrukt 
dat er voor het Europese sociale fonds een 
belangrijke rol kan zijn weggelegd om 
levenslang leren te bevorderen en de 
vaardigheden van de werknemers in de 
bio-economie te verbeteren en uit te 
breiden; brengt derhalve haar standpunt 
in herinnering om een totaal 
minimumaandeel van 25 procent van de 
totale begroting voor het ESF toe te 
wijzen aan het cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 24
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de lidstaten universitaire 
opleidingen in de bio-economie aan te 
bieden en programma's voor 
beroepsopleiding te ontwikkelen zodat de
EU op dit gebied een leidende, innovatieve 
en voortrekkersrol kan spelen;

7. verzoekt de lidstaten universitaire 
opleidingen in de bio-economie aan te 
bieden en programma's voor 
beroepsopleiding te ontwikkelen om het 
voor de EU mogelijk te maken om in alle 
opzichten op dit gebied een leidende, 
innovatieve en voortrekkersrol te 
verkrijgen en te waarborgen;

Or. fi

Amendement 25
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 8
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Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt dat de EU haar 
innovatievermogen moet vergroten door de 
resultaten van onderzoek te vertalen in 
commercieel succes, omdat het momenteel 
te lang duurt voordat de EU de resultaten 
van onderzoek en innovatie in 
verhandelbare producten heeft omgezet;

8. dringt aan op aanzienlijk meer bio-
economisch onderzoek, en benadrukt dat 
de EU haar innovatievermogen moet 
vergroten door de resultaten van onderzoek 
te vertalen in commercieel succes, omdat 
het momenteel te lang duurt voordat de EU 
de resultaten van onderzoek en innovatie in 
verhandelbare producten heeft omgezet;

Or. fi

Amendement 26
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. is van mening dat de bio-economie de 
mogelijkheid biedt om de kosten voor de 
productie van industriële producten laag te 
houden, terwijl er minder energie wordt 
verbruikt en het milieu minder wordt 
vervuild;

9. is van mening dat de bio-economie de 
mogelijkheid biedt om de kosten voor de 
productie van industriële en 
consumptieproducten laag te houden, 
terwijl er minder energie wordt verbruikt 
en het milieu minder wordt vervuild;

Or. fi

Amendement 27
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. pleit voor de ontwikkeling van een 
industriële infrastructuur en de 
optimalisatie van de bevoorradingsketens 
voor biologische producten in plattelands-

10. pleit voor de ontwikkeling van een 
industriële infrastructuur en de 
optimalisatie van de bevoorradingsketens
voor biologische producten in plattelands-
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en kustgebieden teneinde werkgelegenheid 
te creëren in de landbouw, bosbouw en 
aquacultuur; dringt erop aan dat hiervoor 
Europese middelen voor 
plattelandsontwikkeling ter beschikking 
worden gesteld.

en kustgebieden teneinde werkgelegenheid 
te creëren in de landbouw, bosbouw en 
aquacultuur; dringt erop aan dat hiervoor 
Europese middelen voor 
plattelandsontwikkeling ter beschikking 
worden gesteld en dat dit zodanig 
geschiedt dat de milieuschade en het 
verlies van biodiversiteit afnemen in 
plaats van toenemen.

Or. fi


