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Amendamentul 1
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Considerentul A – liniuța 1 (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

– având în vedere strategia Europa 2020 
care face un apel pentru o creștere 
inteligentă și ecologică, dar și mai multe 
posibilități de încadrare în muncă;

Or. en

Amendamentul 2
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât bioeconomia UE 
înregistrează deja o cifră de afaceri de 
aproape 2 trilioane de euro și se 
preconizează generarea unei creșteri 
semnificative din producția primară 
sustenabilă, prelucrarea alimentelor, 
biotehnologia industrială și biorafinării;

Or. en

Amendamentul 3
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Considerentul Bb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. întrucât Fundația Europeană pentru 
Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de 
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Muncă recomandă anticiparea și 
gestionarea efectelor pe care ecologizarea 
industriei le va avea asupra numărului și 
calității locurilor de muncă;

Or. en

Amendamentul 4
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Considerentul Bc (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bc. întrucât într-un studiu al Organizației 
Internaționale a Muncii1 s-a subliniat 
nevoia de a promova sănătatea și 
siguranța la locul de muncă în economia 
verde;
__________________
1 OIM (Organizația Internațională a 
Muncii) (2012), Promovarea securității și 
sănătății într-o economie verde, Biroul 
Internațional al Muncii, Geneva

Or. en

Amendamentul 5
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Considerentul Bd (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bd. întrucât în cadrul unui studiu al 
CEDEFOP intitulat „Green skills and 
environmental awareness in vocational 
education and training” (Competențe 
ecologice și conștientizarea aspectelor de 
mediu în formare și în învățământul 
profesional) s-a solicitat efectuarea de 
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cercetări suplimentare pentru a identifica 
dinamica schimbărilor care au loc în 
domeniul profesional și al pieței interne a 
muncii la nivel sectorial, astfel încât să se 
poată evalua cât de potrivită este oferta de 
pe piața muncii și necorelarea 
competențelor;
__________________
2 Centrul European pentru Dezvoltarea 
Formării Profesionale, „Green skills and 
environmental awareness in vocational 
education and training”, studiul de 
cercetare nr. 24, 2012

Or. en

Amendamentul 6
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită dezvoltarea unei societăți mai 
inovatoare, mai competitivă și care să 
utilizeze resursele într-un mod mai eficient 
care poate să garanteze că securitatea 
alimentară merge mână în mână cu 
utilizarea sustenabilă a resurselor 
regenerabile;

1. solicită dezvoltarea unei societăți mai 
inovatoare, mai competitivă și care să 
utilizeze resursele într-un mod mai eficient 
care poate să garanteze că securitatea 
alimentară merge mână în mână cu 
utilizarea sustenabilă a resurselor 
regenerabile și subliniază că pentru 
producția de combustibili ar trebui să se 
utilizeze în primul rând acele subproduse 
din lanțul producției de alimente și din 
prelucrarea lemnului care nu mai valoare 
utilitară în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor, iar în cazul în care se folosesc 
recolte care înglobează energie într-o 
formă foarte concentrată, dar care pot fi, 
de asemenea, prelucrate în produse 
alimentare, nevoile producției alimentare 
adecvate trebuie să fie satisfăcute și, 
totodată, trebuie îndeplinite condiții stricte 
în ceea ce privește promovarea 
conservării naturii și a biodiversității;
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Or. fi

Amendamentul 7
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că cercetarea și 
inovarea reprezintă temeliile unei tranziții 
structurale de la o industrie bazată pe 
petrol la o industrie bazată pe bioproduse, 
însoțită de mari oportunități în materie de 
creștere și ocuparea forței de muncă, 
cooperare și activități interdisciplinare pe 
plan internațional și în cadrul UE în 
vederea accelerării transpunerii în 
practică, ceea ce va avea ca rezultat o 
economie bazată pe cunoaștere;

Or. en

Amendamentul 8
Antigoni Papadopoulou, Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază faptul că anticiparea 
schimbărilor, îmbunătățirea cunoștințelor 
și competențelor și o mai bună corelare a 
competențelor și a locurilor de muncă 
într-o manieră responsabilă din punct de 
vedere social sunt esențiale pentru 
succesul strategiei privind bioeconomia, 
astfel încât să se genereze o creștere și noi 
posibilități de încadrare în muncă în 
Europa; prin urmare, reamintește 
rezoluția Parlamentului European din 15 
ianuarie 2013 (2012/2061(INI)), în care 
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acesta îi solicită Comisiei să prezinte cât 
mai curând posibil, în temeiul articolului 
225 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene și după consultarea 
partenerilor sociali, o propunere privind 
un act legislativ privind informarea și 
consultarea lucrătorilor și anticiparea și 
gestionarea restructurărilor;

Or. en

Amendamentul 9
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că 22 milioane de 
persoane lucrează deja în domeniul 
bioeconomiei;

2. subliniază faptul că 22 milioane de 
persoane lucrează deja în domeniul 
bioeconomiei, ceea ce echivalează cu 9% 
din totalul locurilor de muncă din UE;
salută faptul că Comisia și-a bazat 
strategia pentru o bioeconomie pentru 
Europa pe scenariul în care se creează cel 
mai mare număr de locuri de muncă 
(peste 131 000 de locuri de muncă)3;
__________________
3 Comisia Europeană, documentul de 
lucru al serviciilor Comisiei, „Inovarea în 
scopul creșterii durabile: O bioeconomie 
pentru Europa”, SWD(2012) 11 final, 
p. 49.

Or. en

Amendamentul 10
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că 22 milioane de 
persoane lucrează deja în domeniul 
bioeconomiei;

2. subliniază faptul că 22 milioane de 
persoane lucrează deja în domeniul 
bioeconomiei, unde există un imens 
potențial pentru a angaja încă milioane 
de persoane;

Or. fi

Amendamentul 11
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia să acționeze proactiv în 
domeniul dezvoltării sectorului 
bioeconomiei, în special în cazul acelor 
state membre din sudul Europei care se 
confruntă cu dificultăți financiare, astfel 
încât să se creeze posibilități de încadrare 
în muncă pentru generația tânără care 
suferă din cauza șomajului extins, dar a 
cărei implicare este esențială pentru o 
tranziție reușită la bioeconomie; 
subliniază faptul că garanția pentru tineri 
contribuie la promovarea unor locuri de 
muncă, a formării și a uceniciilor de bună 
calitate pentru tineri în acest domeniu 
strategic;

Or. en

Amendamentul 12
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază importanța asigurării unor 
locuri de muncă decente în sector, în 
conformitate cu standardele OIM, în 
special prin crearea unei dimensiuni 
sociale solide în cadrul strategiei pentru o 
bioeconomie care include participarea 
lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 13
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. atrage atenția asupra faptului că 
bioeconomia le poate aduce fermierilor 
venituri suplimentare considerabile;

3. atrage atenția asupra faptului că 
bioeconomia le poate aduce fermierilor 
venituri suplimentare considerabile, în 
special în ceea ce privește producția de 
biomasă, materii prime pentru compuși și 
culturi oleaginoase speciale pentru 
industrie, astfel fiind create diverse 
posibilități de încadrare în muncă în mai 
multe sectoare conexe;

Or. en

Amendamentul 14
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. atrage atenția asupra faptului că 
bioeconomia le poate aduce fermierilor
venituri suplimentare considerabile;

3. atrage atenția asupra faptului că 
bioeconomia le poate aduce venituri 
suplimentare considerabile producătorilor 
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primari cum sunt fermierii, pescarii și 
proprietarii de păduri;

Or. fi

Amendamentul 15
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. atrage atenția asupra programului 
Orizont 2020 care a creat circa 130 000 
locuri de muncă în bioeconomie; așteaptă 
din partea statelor membre să își 
accelereze programele de asistență pentru 
bioeconomie;

4. atrage atenția asupra programului 
Orizont 2020 care ar putea crea circa
130 000 locuri de muncă în bioeconomie;
încurajează toate statele membre să își 
accelereze programele de asistență pentru 
bioeconomie; de asemenea, subliniază 
importanța implicării lucrătorilor în 
activitățile de cercetare și dezvoltare, de 
exemplu prin participarea în cadrul 
consiliilor de administrație;

Or. en

Amendamentul 16
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește rezoluția sa din 15 
decembrie 20114 prin care se solicită o 
evaluare de impact privind potențialele 
riscuri pe care le prezintă noile tehnologii, 
substanțele dăunătoare și factorii de risc, 
inclusiv organizarea muncii la locul de 
muncă, și acțiuni legislative menite să 
asigure că nanomaterialele sunt acoperite 
integral de actualul regulament european 
privind sănătatea și securitatea la locul de 
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muncă;
__________________
4 Rezoluția Parlamentului European din 
15 decembrie 2011 referitoare la Bilanțul 
intermediar al Strategiei europene 2007-
2012 privind sănătatea și siguranța în 
muncă

Or. en

Amendamentul 17
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să dezvolte modele de 
participare care să poată fi folosite pentru a 
cimenta legăturile dintre cetățeni și
utilizatorii finali pentru a lega o relație mai 
strânsă între știință, societate și politică și 
scoate în evidență beneficiile bioeconomiei 
și importanța sa pentru societate, creșterea 
economică și inovarea socială;

5. solicită Comisiei să dezvolte modele de 
participare care să poată fi folosite pentru a 
cimenta legăturile dintre cetățeni și
producători pentru a lega o relație mai 
strânsă între știință, societate și politică și 
scoate în evidență beneficiile bioeconomiei 
și importanța sa pentru societate, creșterea 
economică și inovarea socială;

Or. fi

Amendamentul 18
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază importanța dialogului 
social în bioeconomie pentru a asigura o 
calitate înaltă a locurilor de muncă și o 
tranziție justă către bioeconomie; atrage 
atenția asupra dialogului social sectorial 
european în industria alimentară și a 
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băuturilor; invită Comisia să plaseze 
dialogul social sectorial european în 
centrul strategiei sale pentru dezvoltarea 
bioeconomiei;

Or. en

Amendamentul 19
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită să se cerceteze mai temeinic 
costurile de oportunitate implicate, având 
în vedere impactul bioeconomiei asupra 
utilizării resurselor naturale limitate și
costul ecologic al pierderii implicite a 
biodiversității;

6. solicită să se cerceteze mai temeinic
oportunitățile sociale și de mediu, precum 
și costurile potențiale ale bioeconomiei
având în vedere diferitele impacturi 
potențiale ale bioeconomiei în ceea ce 
privește utilizarea resurselor naturale 
limitate, pierderea biodiversității și
conservarea, dar și rolul fondurilor 
acordate de UE și de statele membre, în 
special pentru politica agricolă comună, 
toate acestea având potențialul de a 
genera beneficii nete pentru ocuparea 
forței de muncă, biodiversitate și mediul 
privit mai larg, cu condiția să fie 
gestionate într-un cadru politic 
responsabil și global;

Or. en

Amendamentul 20
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită să se cerceteze mai temeinic 
costurile de oportunitate implicate, având 

6. solicită să se cerceteze mai temeinic 
costurile de oportunitate implicate, având 
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în vedere impactul bioeconomiei asupra 
utilizării resurselor naturale limitate și
costul ecologic al pierderii implicite a
biodiversității;

în vedere impactul bioeconomiei asupra 
utilizării resurselor naturale limitate și
costurile acesteia în ceea ce privește 
pierderea biodiversității din cauza unor 
posibile metode greșite de aplicare și în 
ceea ce privește daunele aduse mediului;

Or. fi

Amendamentul 21
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că bioeconomia presupune 
dezvoltarea în continuare a unor noi 
competențe, noi cunoștințe și noi 
discipline și/sau integrarea acestora 
pentru a face față schimbărilor care au 
loc în societate în legătură cu 
bioeconomia, precum și pentru a sprijini 
competitivitatea, creșterea și crearea de 
locuri de muncă, nevoile industriei, dar și 
pentru o mai bună corelare a 
competențelor cu locurile de muncă;

Or. en

Amendamentul 22
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită statelor membre să ofere cursuri 
universitare în bioeconomie și să dezvolte 
programe de formare profesională pentru a 
garanta rolul de deschizător de drumuri, 
inovator și lider al UE în acest domeniu;

7. solicită statelor membre să ofere cursuri 
universitare în bioeconomie și să dezvolte 
programe de formare profesională pentru a 
garanta rolul de deschizător de drumuri, 
inovator și lider al UE în acest domeniu; 
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remarcă potențialul rol care poate fi jucat 
în crearea unor ucenicii în parteneriat cu 
furnizorii locali de servicii de educație și 
utilizând fonduri precum Fondul pentru 
dezvoltare rurală pentru a dezvolta 
competențe transferabile în rândul 
tinerilor din zonele rurale astfel încât să 
fie posibilă o mai bună exploatare a 
potențialelor noi posibilități de încadrare 
în muncă ce rezultă din inovare în 
sectorul bioeconomiei și cel agricol;

Or. en

Amendamentul 23
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită statelor membre să ofere cursuri 
universitare în bioeconomie și să dezvolte 
programe de formare profesională pentru a 
garanta rolul de deschizător de drumuri, 
inovator și lider al UE în acest domeniu;

7. solicită statelor membre să ofere cursuri 
universitare în bioeconomie și să dezvolte 
programe de formare profesională pentru a 
garanta rolul de deschizător de drumuri, 
inovator și lider al UE în acest domeniu; 
subliniază rolul esențial pe care l-ar putea 
juca Fondul social european în sprijinirea 
învățării pe tot parcursul vieții în vederea 
perfecționării și recalificării lucrătorilor 
din bioeconomie; reamintește, prin 
urmare, poziția sa în favoarea unei 
ponderi globale minime a FSE de 25% 
din bugetul total alocat politicii de
coeziune;

Or. en

Amendamentul 24
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită statelor membre să ofere cursuri 
universitare în bioeconomie și să dezvolte 
programe de formare profesională pentru a 
garanta rolul de deschizător de drumuri, 
inovator și lider al UE în acest domeniu;

7. solicită statelor membre să ofere cursuri 
universitare în bioeconomie și să dezvolte 
programe de formare profesională pentru a
se putea atinge pe deplin și garanta rolul 
de deschizător de drumuri, inovator și lider 
al UE în acest domeniu;

Or. fi

Amendamentul 25
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază faptul că UE trebuie să 
încerce să își îmbunătățească capacitatea de 
a transforma rezultatele cercetării în succes 
comercial, ținând cont de faptul că în 
prezent UE pierde prea mult timp pentru a 
transforma rezultatele cercetării și inovării 
în produse comercializabile;

8. solicită o intensificare substanțială a 
cercetărilor în domeniul bioeconomiei și
subliniază faptul că UE trebuie să încerce 
să își îmbunătățească capacitatea de a 
transforma rezultatele cercetării în succes 
comercial, ținând cont de faptul că în 
prezent UE pierde prea mult timp pentru a 
transforma rezultatele cercetării și inovării 
în produse comercializabile;

Or. fi

Amendamentul 26
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. consideră că bioeconomia face posibilă 
producerea de bunuri industriale la prețuri 
mai mici, cu un consum mai redus de 
energie și mai puțin poluare a mediului;

9. consideră că bioeconomia face posibilă 
producerea de bunuri industriale și de 
consum la prețuri mai mici, cu un consum 
mai redus de energie și mai puțin poluare a 
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mediului;

Or. fi

Amendamentul 27
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită dezvoltarea unei infrastructuri 
industriale și a unor lanțuri de distribuție 
optimizate pentru produsele de origine 
biologică în zonele rurale și de coastă în 
vederea creării de noi locuri de muncă în 
agricultură, silvicultură și acvacultură;
solicită punerea la dispoziție de fonduri UE 
pentru dezvoltare rurală în acest scop.

10. solicită dezvoltarea unei infrastructuri 
industriale și a unor lanțuri de distribuție 
optimizate pentru produsele de origine 
biologică în zonele rurale și de coastă în 
vederea creării de noi locuri de muncă în 
agricultură, silvicultură și acvacultură;
solicită punerea la dispoziție de fonduri UE 
pentru dezvoltare rurală în acest scop și ca 
acest lucru să se facă în așa fel încât 
daunele aduse mediului și pierderea 
biodiversității să scadă în loc să crească.

Or. fi


