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Poprawka 1
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp A – tiret pierwsze (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając strategię „Europa 2020”, 
w której wezwano do inteligentnego i 
ekologicznego wzrostu oraz zwiększania 
możliwości zatrudnienia,

Or. en

Poprawka 2
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że obroty 
biogospodarki w UE wynoszą już prawie 2 
bln EUR, a ponadto oczekuje się, że 
zrównoważona produkcja podstawowa, 
przetwórstwo spożywcze, biotechnologia 
przemysłowa i biorafinerie przyniosą 
znaczny wzrost gospodarczy;

Or. en

Poprawka 3
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp B b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Bb. mając na uwadze, że Europejska 
Fundacja na rzecz Poprawy Warunków 
Życia i Pracy zaleca antycypowanie 
wpływu ekologizacji branż przemysłu na 
liczbę i jakość miejsc pracy oraz 
zarządzanie tym wpływem; 

Or. en

Poprawka 4
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp B c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bc. mając na uwadze, że w badaniu
Międzynarodowej Organizacji Pracy1

podkreślono potrzebę promowania 
bezpieczeństwa i higieny pracy w 
gospodarce ekologicznej; 
__________________
1 MOP (Międzynarodowa Organizacja 
pracy) (2012), Promowanie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w 
gospodarce ekologicznej,
Międzynarodowe Biuro Pracy, Genewa.

Or. en

Poprawka 5
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp B d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bd. mając na uwadze, że w badaniu
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CEDEFOP dotyczącym „Umiejętności 
ekologicznych i świadomości ekologicznej 
w ramach kształcenia i szkolenia 
zawodowego”2 wezwano do dalszych 
badań w celu identyfikacji dynamiki 
zmian w zakresie zatrudnienia oraz 
wewnętrznego rynku pracy na poziomie 
sektorowym, by ułatwić ocenę
adekwatności podaży pracy oraz 
niedopasowania umiejętności;
__________________
2 Europejskie Centrum Rozwoju 
Kształcenia Zawodowego, „Umiejętności 
ekologiczne i świadomość ekologiczna w 
ramach kształcenia i szkolenia 
zawodowego”, opracowanie nr 24, 2012.

Or. en

Poprawka 6
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa do rozwoju społeczeństwa 
bardziej innowacyjnego, 
zasobooszczędnego i konkurencyjnego, 
które mogłoby sprawić, by bezpieczeństwo 
żywnościowe szło w parze ze 
zrównoważonym korzystaniem z zasobów 
odnawialnych;

1. wzywa do rozwoju społeczeństwa 
bardziej innowacyjnego, 
zasobooszczędnego i konkurencyjnego, 
które mogłoby sprawić, by bezpieczeństwo 
żywnościowe szło w parze ze 
zrównoważonym korzystaniem z zasobów 
odnawialnych, a także podkreśla, że do 
produkcji paliwa należałoby używać 
przede wszystkim takich produktów 
ubocznych przemysłu spożywczego i 
obróbki drewna, które nie posiadają 
większej wartości użytkowej w ramach 
hierarchii utylizacji odpadów, zaś w 
przypadku stosowania 
wysokoenergetycznych roślin nadających 
się również do przetworzenia na artykuły 
spożywcze należy zarówno zaspokoić 
potrzeby wystarczającej produkcji
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żywności, jak i spełniać surowe wymogi w 
zakresie ochrony środowiska oraz 
wspierania różnorodności biologicznej;

Or. fi

Poprawka 7
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że badania naukowe i 
innowacje tworzą warunki dla 
strukturalnego przekształcenia przemysłu 
opartego na wykorzystaniu ropy w 
przemysł ekologiczny, powiązanej ze 
znacznymi możliwościami wzrostu i 
zatrudnienia, działań 
interdyscyplinarnych i współpracy 
międzynarodowej oraz w ramach Unii
Europejskiej w celu ich szybszego 
wprowadzenia w życie, a tym samym 
stworzenia gospodarki opartej na wiedzy;

Or. en

Poprawka 8
Antigoni Papadopoulou, Alejandro Cercas

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. zauważa, że antycypacja zmian, 
aktualizacja wiedzy i umiejętności oraz 
lepsze dopasowanie umiejętności i miejsc 
pracy w sposób odpowiedzialny społecznie 
mają kluczowe znaczenie dla powodzenia 
strategii biogospodarki w zakresie 
osiągania celów dotyczących wzrostu 
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gospodarczego i zatrudnienia w Europie; 
przywołuje zatem swoją rezolucję 
(2012/2061(INI)) z dnia 15 stycznia 2013 
r., w której wzywa Komisję do 
przedłożenia w najkrótszym możliwym 
terminie, na podstawie art. 225 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz 
po konsultacji z partnerami społecznymi, 
wniosku dotyczącego aktu prawnego w 
sprawie informowania pracowników i 
dokonywania z nimi konsultacji, 
antycypacji restrukturyzacji i zarządzania 
nią; 

Or. en

Poprawka 9
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że 22 mln osób pracują 
obecnie w biogospodarce;

2. zauważa, że 22 mln osób pracują 
obecnie w biogospodarce, co stanowi 9% 
całkowitego zatrudnienia w Unii 
Europejskiej; z zadowoleniem przyjmuje 
fakt, że Komisja oparła swoją strategię na 
rzecz biogospodarki w Europie na 
scenariuszu stworzenia największej liczby 
miejsc pracy (ponad 131 000)3;
__________________
3 Komisja Europejska, dokument roboczy 
służb Komisji, „Innowacje w służbie
zrównoważonego wzrostu: biogospodarka 
dla Europy”, SWD(2012)0011 final, s. 49.

Or. en

Poprawka 10
Sari Essayah
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że 22 mln osób pracuje
obecnie w biogospodarce;

2. zauważa, że 22 mln osób pracuje
obecnie w biogospodarce, która oferuje 
duże możliwości zatrudnienia kolejnych 
milionów ludzi;

Or. fi

Poprawka 11
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję do aktywnego 
działania na rzecz rozwoju sektora 
biogospodarki, w szczególności w 
odniesieniu do państw członkowskich 
Europy Południowej, które stoją w obliczu 
trudności finansowych, a tym samym 
tworzenia miejsc pracy dla młodego 
pokolenia, które cierpi z powodu 
wysokiego bezrobocia, ale którego 
zaangażowanie ma kluczowe znaczenie 
dla pomyślnego przejścia na 
biogospodarkę; podkreśla, że programy 
gwarancji dla młodzieży pomagają 
promować wysokiej jakości zatrudnienie, 
szkolenia i staże dla młodych ludzi w tym 
obszarze strategicznym; 

Or. en

Poprawka 12
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla wagę zapewnienia godnych 
miejsc pracy w sektorze w zgodzie ze 
standardami MOP, w szczególności dzięki 
znacznemu wymiarowi społecznemu
strategii na rzecz biogospodarki z 
uwzględnieniem zaangażowania 
pracowników;

Or. en

Poprawka 13
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na fakt, że biogospodarka 
może przynieść rolnikom znaczne 
dodatkowe dochody;

3. zwraca uwagę na fakt, że biogospodarka 
może przynieść rolnikom znaczne 
dodatkowe dochody, w szczególności w 
odniesieniu do produkcji biomasy, 
surowców do produkcji kompozytów oraz 
specjalistycznych upraw roślin oleistych 
na potrzeby przemysłu, tworząc 
różnorodne możliwości zatrudnienia w 
wielu różnych sektorach powiązanych;

Or. en

Poprawka 14
Sari Essayah

Projekt opinii
 Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na fakt, że biogospodarka 
może przynieść rolnikom znaczne 
dodatkowe dochody;

3. zwraca uwagę na fakt, że biogospodarka 
może przynieść producentom surowców, 
takim jak rolnicy, rybacy i właściciele 
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lasów, znaczne dodatkowe dochody;

Or. fi

Poprawka 15
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę na program Horyzont 
2020, który utworzył około 130 000 miejsc 
pracy w biogospodarce; oczekuje, że
państwa członkowskie wzmogą swoje 
programy wspierania biogospodarki;

4. zwraca uwagę na program Horyzont 
2020, który mógłby utworzyć około 130 
000 miejsc pracy w biogospodarce; 
zachęca wszystkie państwa członkowskie 
do wzmożenia swoich programów 
wspierania biogospodarki; podkreśla 
również znaczenie uczestnictwa 
pracowników w działalności badawczo-
rozwojowej, np. poprzez zasiadanie w 
zarządzie; 

Or. en

Poprawka 16
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przywołuje swoją rezolucję z dnia 15 
grudnia 2011 r.4 w odniesieniu do oceny 
wpływu potencjalnych zagrożeń ze strony 
nowych technologii, szkodliwych 
substancji oraz czynników ryzyka, w tym 
organizacji pracy w miejscu pracy, oraz 
działań legislacyjnych mających na celu 
zapewnienie pełnego uwzględnienia 
nanomateriałów w obecnie 
obowiązujących europejskich przepisach 
dotyczących bhp;
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__________________
4 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 
dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie 
śródokresowej analizy europejskiej 
strategii na lata 2007–2012 na rzecz 
zdrowia i bezpieczeństwa w pracy.

Or. en

Poprawka 17
Sari Essayah

Projekt opinii
 Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do rozwijania modeli 
partycypacyjnych, z których można 
skorzystać, by zbliżyć do siebie obywateli i 
końcowych użytkowników w celu 
nawiązania bliższych stosunków między 
nauką, społeczeństwem i polityką, a także 
by wskazać korzyści wynikające z 
biogospodarki i jej znaczenie dla 
społeczeństwa, wzrostu, miejsc pracy i 
innowacji społecznych;

5. wzywa Komisję do rozwijania modeli 
partycypacyjnych, z których można 
skorzystać, by zbliżyć do siebie obywateli i 
producentów w celu nawiązania bliższych 
stosunków między nauką, społeczeństwem 
i polityką, a także by wskazać korzyści 
wynikające z biogospodarki i jej znaczenie 
dla społeczeństwa, wzrostu, miejsc pracy i 
innowacji społecznych;

Or. fi

Poprawka 18
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla znaczenie dialogu 
społecznego w biogospodarce w celu 
zapewnienia wysokiej jakości miejsc pracy 
i właściwego sposobu przejścia na 
biogospodarkę; zwraca uwagę na 
europejski sektorowy dialog społeczny w 
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sektorze produkcji napojów i żywności; 
wzywa Komisję do uczynienia 
europejskiego sektorowego dialogu 
społecznego fundamentem jej strategii na 
rzecz rozwoju biogospodarki;

Or. en

Poprawka 19
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa do dokładniejszego badania 
powiązanych kosztów alternatywnych, 
uwzględniając wpływ biogospodarki na
korzystanie z rzadkich zasobów 
naturalnych i wynikające z tego koszty 
środowiskowe związane z utratą 
różnorodności biologicznej;

6. wzywa do dokładniejszego badania 
szans społecznych i środowiskowych oraz 
potencjalnych kosztów biogospodarki, 
uwzględniając zróżnicowany potencjalny 
wpływ biogospodarki związany z
korzystaniem z rzadkich zasobów 
naturalnych, utratą i ochroną
różnorodności biologicznej, jak również 
rolę funduszy Unii Europejskiej i państw 
członkowskich, w szczególności w 
odniesieniu do wspólnej polityki rolnej, z 
których wszystkie mogą przynieść korzyści 
netto w zakresie zatrudnienia, 
różnorodności biologicznej oraz 
środowiska naturalnego, jeżeli będą one 
zarządzane w ramach odpowiedzialnej i 
holistycznej polityki;

Or. en

Poprawka 20
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. wzywa do dokładniejszego badania 
powiązanych kosztów alternatywnych, 
uwzględniając wpływ biogospodarki na 
korzystanie z rzadkich zasobów 
naturalnych i wynikające z tego koszty 
środowiskowe związane z utratą 
różnorodności biologicznej;

6. wzywa do dokładniejszego badania 
powiązanych kosztów alternatywnych, 
uwzględniając wpływ biogospodarki na 
korzystanie z rzadkich zasobów 
naturalnych i koszty związane z utratą 
różnorodności biologicznej w wyniku ich 
możliwego niewłaściwego zastosowania 
oraz koszty w postaci zanieczyszczenia 
środowiska;

Or. fi

Poprawka 21
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że biogospodarka wymaga 
dalszego rozwoju nowych umiejętności, 
wiedzy i dyscyplin lub ich integracji w 
celu radzenia sobie ze związanymi z 
biogospodarką zmianami w 
społeczeństwie, jak również wspierania 
konkurencyjności, wzrostu gospodarczego 
i tworzenia nowych miejsc pracy, 
zaspokajania potrzeb przemysłu, a także 
lepszego dopasowania umiejętności i 
miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 22
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie do 
proponowania kierunków studiów 
uniwersyteckich na temat biogospodarki 
oraz opracowania programów szkoleń 
zawodowych, które zapewniłyby 
odgrywanie przez UE pionierskiej, 
innowacyjnej i wiodącej roli w tym 
obszarze,

7. wzywa państwa członkowskie do 
proponowania kierunków studiów 
uniwersyteckich na temat biogospodarki 
oraz opracowania programów szkoleń 
zawodowych, które zapewniłyby 
odgrywanie przez UE pionierskiej, 
innowacyjnej i wiodącej roli w tym 
obszarze; zauważa potencjalną rolę w 
zakresie umożliwiania odbywania staży na 
terenach wiejskich we współpracy z 
lokalnymi instytucjami edukacyjnymi oraz 
korzystania z funduszy, jak np. Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, na rzecz rozwoju 
dających się przekazywać umiejętności 
wśród młodych ludzi na terenach 
wiejskich w celu lepszego korzystania z 
możliwości nowego zatrudnienia 
powstałych na skutek innowacji w 
biogospodarce i sektorze rolnym;

Or. en

Poprawka 23
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie do 
proponowania kierunków studiów 
uniwersyteckich na temat biogospodarki 
oraz opracowania programów szkoleń 
zawodowych, które zapewniłyby 
odgrywanie przez UE pionierskiej, 
innowacyjnej i wiodącej roli w tym 
obszarze,

7. wzywa państwa członkowskie do 
proponowania kierunków studiów 
uniwersyteckich na temat biogospodarki 
oraz opracowania programów szkoleń 
zawodowych, które zapewniłyby 
odgrywanie przez UE pionierskiej, 
innowacyjnej i wiodącej roli w tym 
obszarze; podkreśla kluczową rolę, jaką 
Europejski Fundusz Społeczny może 
pełnić na rzecz wspierania uczenia się 
przez całe życie w celu podnoszenia 
umiejętności i przeszkolenia pracowników 
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w biogospodarce; przypomina zatem swoje 
stanowisko popierające minimalny ogólny 
udział EFS w środkach budżetowych 
przydzielonych na politykę spójności w 
wysokości 25 %;

Or. en

Poprawka 24
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie do 
proponowania kierunków studiów 
uniwersyteckich na temat biogospodarki 
oraz opracowania programów szkoleń 
zawodowych, które zapewniłyby 
odgrywanie przez UE pionierskiej, 
innowacyjnej i wiodącej roli w tym 
obszarze,

7. wzywa państwa członkowskie do 
proponowania kierunków studiów 
uniwersyteckich na temat biogospodarki 
oraz opracowania programów szkoleń 
zawodowych, które umożliwiłyby 
osiągnięcie i zapewniłyby pod każdym 
względem odgrywanie przez UE 
pionierskiej, innowacyjnej i wiodącej roli 
w tym obszarze,

Or. fi

Poprawka 25
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla, że UE musi dołożyć starań w 
celu poprawy zdolności do innowacji 
poprzez przekładanie wyników badań 
naukowych na sukces rynkowy, ponieważ 
obecnie UE potrzebuje zbyt dużo czasu na 
przekształcenie wyników badań 
naukowych i innowacji w produkt 
rynkowy;

8. wzywa do znaczącego zwiększenia 
zakresu badań w dziedzinie biogospodarki 
i podkreśla, że UE musi dołożyć starań w 
celu poprawy zdolności do innowacji 
poprzez przekładanie wyników badań 
naukowych na sukces rynkowy, ponieważ 
obecnie UE potrzebuje zbyt dużo czasu na 
przekształcenie wyników badań 
naukowych i innowacji w produkt 
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rynkowy;

Or. fi

Poprawka 26
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. uważa, że biogospodarka umożliwia 
tańszą produkcję towarów przemysłowych
przy użyciu mniejszej ilości energii oraz 
mniejszym zanieczyszczeniu środowiska;

9. uważa, że biogospodarka umożliwia 
tańszą produkcję towarów przemysłowych
i konsumpcyjnych przy użyciu mniejszej 
ilości energii oraz mniejszym 
zanieczyszczeniu środowiska;

Or. fi

Poprawka 27
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. wzywa do rozwoju infrastruktury 
przemysłowej i optymalnych łańcuchów 
dostaw bioproduktów w obszarach 
wiejskich i przybrzeżnych, tak by tworzyć 
nowe miejsca pracy w rolnictwie, 
leśnictwie i akwakulturze; wzywa do 
przeznaczania na ten cel funduszy UE na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

10. wzywa do rozwoju infrastruktury 
przemysłowej i optymalnych łańcuchów 
dostaw bioproduktów w obszarach 
wiejskich i przybrzeżnych, tak by tworzyć 
nowe miejsca pracy w rolnictwie, 
leśnictwie i akwakulturze; wzywa do 
przeznaczania na ten cel funduszy UE na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a także 
wzywa do przeprowadzenia powyższego w 
taki sposób, aby ograniczać, z nie 
powiększać zanieczyszczenie środowiska i 
utratę różnorodności biologicznej.

Or. fi


