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Pozmeňujúci návrh 1
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek A – zarážka 1 (nová)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na stratégiu Európa 2020, 
ktorá vyzýva na inteligentný a ekologický 
rast a viac pracovných príležitostí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek Ba (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže biohospodárstvo EÚ už má 
obrat približne 2 miliardy EUR a očakáva 
sa významný rast na základe udržateľnej 
prvovýroby, spracovania potravín, 
priemyselných biotechnológií a 
biorafinérií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek Bb (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže Európska nadácia pre 
zlepšovanie životných a pracovných 
podmienok odporúča predvídať a riadiť 
účinky ekologizácie odvetví na množstvo a 
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kvalitu pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek Bc (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bc. keďže v štúdii vypracovanej 
Medzinárodnou organizáciou práce1 sa 
zdôrazňuje potreba podpory zdravia a 
bezpečnosti pri práci v ekologickom 
hospodárstve;
__________________
1 MOP (Medzinárodná organizácia práce) 
(2012), Podpora bezpečnosti a zdravia v 
ekologickom hospodárstve, Medzinárodný 
úrad práce, Ženeva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek Bd (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

keďže v štúdii Európskeho strediska pre 
rozvoj odborného vzdelávania na tému 
Ekologické zručnosti a povedomie o 
životnom prostredí v odbornom vzdelávaní
a odbornej príprave2 sa požaduje ďalší 
výskum zameraný na identifikáciu 
dynamiky zmien na vnútornom trhu práce 
na odvetvovej úrovni s cieľom pomôcť 
posúdiť primeranosť nesúladu ponuky 
pracovných síl a zručností;
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__________________
2 Európske stredisko pre rozvoj odborného 
vzdelávania, Ekologické zručnosti a 
povedomie o životnom prostredí v 
odbornom vzdelávaní a odbornej príprave, 
štúdia č. 24, 2012.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. žiada rozvoj inovatívnejšej, zdrojovo 
hospodárnejšej a konkurencieschopnejšej 
spoločnosti, ktorá dokáže zabezpečiť, aby 
dostatok potravín sprevádzalo udržateľné 
využívanie obnoviteľných zdrojov energie;

1. žiada rozvoj inovatívnejšej, zdrojovo 
hospodárnejšej a konkurencieschopnejšej 
spoločnosti, ktorá dokáže zabezpečiť, aby 
dostatok potravín sprevádzalo udržateľné 
využívanie obnoviteľných zdrojov energie,
a zdôrazňuje, že palivá by sa mali vyrábať 
predovšetkým z tých vedľajších produktov 
vznikajúcich pri postupoch v rámci 
reťazca výroby potravín a pri spracovaní
dreva, ktoré už v hierarchii odpadového 
hospodárstva nemajú hodnotnejšie 
využitie, a že ak sa využívajú plodiny, 
ktoré obsahujú energiu vo veľmi 
koncentrovanej podobe a ktoré sa môžu 
spracovať aj na potravinové výrobky, 
musia sa uspokojovať primerané potreby 
výroby potravín a tiež sa musia dodržiavať 
prísne podmienky v oblasti podpory 
ochrany prírody a biodiverzity;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 7
Antigoni Papadopoulou



PE508.059v01-00 6/16 AM\931613SK.doc

SK

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že výskum a inovácie sú 
základom pre štrukturálnu zmenu z 
ropného odvetvia na biologické odvetvie, 
ktoré súvisí s veľkými príležitosťami pre 
rast a zamestnanosť, interdisciplinárnu 
prácu a medzinárodnú spoluprácu a 
spoluprácu v rámci EÚ s cieľom urýchliť 
prenos do praxe a tým zaviesť znalostnú 
ekonomiku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Antigoni Papadopoulou, Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Odsek 1b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. poukazuje na to, že predvídanie 
zmeny, zlepšenie úrovne znalostí a 
zručností a lepšie zosúladenie zručností a 
pracovných miest sociálne zodpovedným 
spôsobom sú kľúčom k úspechu stratégie 
pre biohospodárstvo pri zabezpečovaní 
rastu a nových pracovných príležitostí v 
Európe; preto opätovne pripomína 
uznesenie Európskeho parlamentu 
(2012/2061(INI)) z 15. januára 2013, v 
ktorom vyzýva Komisiu, aby na základe 
článku 225 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie a po konzultácii so 
sociálnymi partnermi čo najskôr 
predložila návrh právneho aktu o 
informovaní pracovníkov a konzultáciách 
s nimi, predvídaní a riadení 
reštrukturalizácie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 9
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. poukazuje na to, že v biohospodárstve je 
už teraz zamestnaných 22 miliónov ľudí;

2. poukazuje na to, že v biohospodárstve je 
už teraz zamestnaných 22 miliónov ľudí; 
predstavujú 9 % celkovej zamestnanosti v 
EÚ; víta skutočnosť, že Komisia založila 
svoju stratégiu pre biohospodárstvo pre 
Európu na scenári vytvárajúcom väčšinu 
pracovných miest (+ 131 000 pracovných 
miest)3;
__________________
3 Pracovný dokument útvarov Európskej 
komisie, „Inovácie pre udržateľný rast: 
biohospodárstvo pre Európu“, 
SWD(2012) 11 final, s. 49.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. poukazuje na to, že v biohospodárstve je 
už teraz zamestnaných 22 miliónov ľudí;

2. poukazuje na to, že v biohospodárstve je 
už teraz zamestnaných 22 miliónov ľudí, 
čo prináša silný potenciál zamestnať aj 
milióny ďalších ľudí;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 11
Antigoni Papadopoulou
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Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva Komisiu, aby aktívne 
pristupovala k rozvoju biohospodárskeho 
sektora najmä v tých členských štátoch 
južnej Európy, ktoré čelia finančným 
ťažkostiam, a vytvárala tak pracovné 
príležitosti pre mladú generáciu, ktorá je 
postihnutá veľkou nezamestnanosťou, ale 
ktorej zapojenie má kľúčový význam pre 
úspešný prechod na biohospodárstvo; 
zdôrazňuje, že systémy ochrany mládeže 
môžu podporiť kvalitnú zamestnanosť, 
odbornú prípravu a učňovské vzdelávanie 
pre mladých ľudí v tejto strategickej 
oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek 2b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. zdôrazňuje význam zabezpečenia 
riadnych pracovných miest v odvetví v 
súlade s normami MOP, najmä 
prostredníctvom silného sociálneho 
rozmeru stratégie pre biohospodárstvo 
vrátane zapojenia pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Phil Bennion
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Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. upozorňuje na skutočnosť, že 
biohospodárstvo môže poskytnúť 
poľnohospodárom značný dodatočný 
príjem;

3. upozorňuje na skutočnosť, že 
biohospodárstvo môže poskytnúť 
poľnohospodárom značný dodatočný 
príjem, najmä pokiaľ ide o výrobu 
biomasy, suroviny pre kompozity a 
špeciálne olejniny pre odvetvie, a to 
vytvorením rôznych pracovných 
príležitostí v celom spektre súvisiacich 
odvetví;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. upozorňuje na skutočnosť, že 
biohospodárstvo môže poskytnúť 
poľnohospodárom značný dodatočný 
príjem;

3. upozorňuje na skutočnosť, že 
biohospodárstvo môže poskytnúť 
primárnym výrobcom, ako sú 
poľnohospodári, rybári a majitelia lesov,
značný dodatočný príjem;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 15
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. upozorňuje na program Horizont 2020, 
ktorý vytvoril v oblasti biohospodárstva 
približne 130 000 pracovných miest; 

4. upozorňuje na program Horizont 2020, 
ktorý by mohol vytvoriť v oblasti 
biohospodárstva približne 130 000 
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očakáva, že členské štáty pokročia pri 
naplňovaní svojich programov rozvoja 
biohospodárstva;

pracovných miest; podporuje všetky
členské štáty, aby pokročili pri naplňovaní 
svojich programov rozvoja 
biohospodárstva; ďalej zdôrazňuje význam 
účasti pracovníkov v činnostiach v oblasti 
výskumu a vývoja, napríklad 
prostredníctvom členstva v správnej rade;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. pripomína svoje uznesenie z 15. 
decembra 20114 týkajúce sa hodnotenia
vplyvu možných rizík vyplývajúcich z 
nových technológií, škodlivých látok a 
rizikových faktorov vrátane organizácie 
práce na pracovisku, ako aj toho, aby 
legislatívne postupy zabezpečili, že na 
nanomateriály sa bude plne vzťahovať 
súčasné nariadenie EÚ v oblasti BOZP;
__________________
4 Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. 
decembra 2011 o hodnotení v polovici 
trvania európskej stratégie v oblasti 
zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 
2007 – 2012.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu, aby vybudovala 
účastnícke modely, ktoré možno využiť na 
vybudovanie užších prepojení medzi 
občanmi a konečnými používateľmi 
s cieľom podporiť bližší vzťah medzi 
vedou, spoločnosťou a politikou, a aby 
poukázala na prínos biohospodárstva a jeho 
význam pre spoločnosť, rast, pracovné 
miesta a sociálne inovácie;

5. vyzýva Komisiu, aby vybudovala 
účastnícke modely, ktoré možno využiť na 
vybudovanie užších prepojení medzi 
občanmi a výrobcami s cieľom podporiť 
bližší vzťah medzi vedou, spoločnosťou 
a politikou, a aby poukázala na prínos 
biohospodárstva a jeho význam pre 
spoločnosť, rast, pracovné miesta a 
sociálne inovácie;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 18
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje význam sociálneho dialógu 
v rámci biohospodárstva v záujme 
zabezpečenia kvalitných pracovných miest 
a spravodlivého prechodu na 
biohospodárstvo; poukazuje na európsky 
odvetvový sociálny dialóg v rámci 
potravinárskeho a nápojového priemyslu; 
vyzýva Komisiu, aby z európskeho 
odvetvového sociálneho dialógu urobila 
základný kameň svojej stratégie pre rozvoj 
biohospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odsek 6



PE508.059v01-00 12/16 AM\931613SK.doc

SK

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. žiada podrobnejšie preskúmanie 
nákladov vynaložených na príležitosti, a to 
vzhľadom na dosah biohospodárstva na 
využívanie vzácnych prírodných zdrojov 
a environmentálnych nákladov 
vyplývajúcich zo straty biodiverzity;

6. žiada podrobnejšie preskúmanie 
sociálnych a environmentálnych 
príležitostí, ako aj potenciálnych nákladov 
na biohospodárstvo, a to vzhľadom na 
rozličné možné dosahy biohospodárstva v 
súvislosti s využívaním vzácnych 
prírodných zdrojov, stratou a ochranou 
biodiverzity, ako aj úlohou fondov EÚ a 
členských štátov, najmä vzhľadom na 
spoločnú poľnohospodársku politiku, čo 
môže priniesť čistý zisk pre 
zamestnanosť, biodiverzitu a širšie 
prostredie, ak sa bude riadiť v rámci 
zodpovedného a holistického politického 
rámca;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. žiada podrobnejšie preskúmanie 
nákladov vynaložených na príležitosti, a to 
vzhľadom na dosah biohospodárstva na 
využívanie vzácnych prírodných zdrojov 
a environmentálnych nákladov 
vyplývajúcich zo straty biodiverzity;

6. žiada podrobnejšie preskúmanie 
nákladov vynaložených na príležitosti, a to 
vzhľadom na dosah biohospodárstva na 
využívanie vzácnych prírodných zdrojov 
a ich náklady z hľadiska straty 
biodiverzity v dôsledku možných
nesprávnych metód uplatňovania a z 
hľadiska poškodenia životného 
prostredia; 

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 21
Antigoni Papadopoulou
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Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že biohospodárstvo si 
vyžaduje, aby sa nové zručnosti, nové 
znalosti a nové disciplíny ďalej rozvíjali 
a/alebo začlenili s cieľom riešiť 
spoločenské zmeny súvisiace s 
biohospodárstvom, ako aj podporiť 
konkurencieschopnosť, rast a vytváranie 
pracovných miest, potreby odvetvia a tiež 
lepšie zosúladiť zručnosti s pracovnými 
miestami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva členské štáty, aby ponúkli 
univerzitné študijné odbory v oblasti 
biohospodárstva a aby vypracovali 
programy odbornej prípravy s cieľom 
zabezpečiť, aby EÚ zohrávala v tejto 
oblasti priekopnícku, inovatívnu a vedúcu 
úlohu;

7. vyzýva členské štáty, aby ponúkli 
univerzitné študijné odbory v oblasti 
biohospodárstva a aby vypracovali 
programy odbornej prípravy s cieľom 
zabezpečiť, aby EÚ zohrávala v tejto 
oblasti priekopnícku, inovatívnu a vedúcu 
úlohu; berie na vedomie potenciálnu 
úlohu pri zabezpečovaní vidieckeho 
učňovského vzdelávania v rámci 
partnerstiev s miestnymi poskytovateľmi 
vzdelávania a s využitím fondov, ako je 
napríklad fond pre rozvoj vidieka, s 
cieľom rozvíjať prenosné zručnosti u 
mladých ľudí vo vidieckych oblastiach v 
záujme lepšieho využitia potenciálu 
nových pracovných príležitostí 
vyplývajúcich z inovácií v sektore 
biohospodárstva a poľnohospodárstva;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 23
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva členské štáty, aby ponúkli 
univerzitné študijné odbory v oblasti 
biohospodárstva a aby vypracovali 
programy odbornej prípravy s cieľom 
zabezpečiť, aby EÚ zohrávala v tejto 
oblasti priekopnícku, inovatívnu a vedúcu 
úlohu;

7. vyzýva členské štáty, aby ponúkli 
univerzitné študijné odbory v oblasti 
biohospodárstva a aby vypracovali 
programy odbornej prípravy s cieľom 
zabezpečiť, aby EÚ zohrávala v tejto 
oblasti priekopnícku, inovatívnu a vedúcu 
úlohu; zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú 
môže Európsky sociálny fond zohrávať v 
podpore celoživotného vzdelávania s 
cieľom zvyšovať kvalifikáciu a 
rekvalifikovať pracovníkov v oblasti 
biohospodárstva; pripomína preto svoju 
pozíciu, ktorá podporuje minimálny 
celkový podiel ESF vo výške 25 % 
celkového rozpočtu určeného na politiku 
súdržnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva členské štáty, aby ponúkli 
univerzitné študijné odbory v oblasti 
biohospodárstva a aby vypracovali 
programy odbornej prípravy s cieľom 
zabezpečiť, aby EÚ zohrávala v tejto 
oblasti priekopnícku, inovatívnu a vedúcu 
úlohu;

7. vyzýva členské štáty, aby ponúkli 
univerzitné študijné odbory v oblasti 
biohospodárstva a aby vypracovali 
programy odbornej prípravy s cieľom 
umožniť dosiahnuť vo všetkých ohľadoch 
a zabezpečiť v tejto oblasti priekopnícku, 
inovatívnu a vedúcu úlohu;

Or. fi
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Pozmeňujúci návrh 25
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že EÚ sa musí snažiť 
o zlepšenie svojej inovatívnej schopnosti 
tým, že výsledky výskumu premietne do 
obchodných úspechov, pretože v súčasnosti 
trvá EÚ príliš dlho, kým pretvorí výsledky 
výskumu a inovácií na produkty vhodných 
pre trh;

8. žiada výrazné zintenzívnenie výskumu v 
oblasti biohospodárstva a zdôrazňuje, že 
EÚ sa musí snažiť o zlepšenie svojej 
inovatívnej schopnosti tým, že výsledky 
výskumu premietne do obchodných 
úspechov, pretože v súčasnosti trvá EÚ 
príliš dlho, kým pretvorí výsledky 
výskumu a inovácií na produkty vhodných 
pre trh;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 26
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. nazdáva sa, že biohospodárstvo 
umožňuje menej nákladnú výrobu 
priemyselných komodít, s využitím 
menšieho množstva energie a s menším 
znečistením životného prostredia;

9. nazdáva sa, že biohospodárstvo 
umožňuje menej nákladnú výrobu 
priemyselných a spotrebiteľských 
komodít, s využitím menšieho množstva 
energie a s menším znečistením životného 
prostredia;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 27
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 10
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. žiada rozvoj priemyselných 
infraštruktúr a optimalizovaný reťazec 
zásobovania bioproduktmi vo vidieckych 
a pobrežných oblastiach s cieľom vytvoriť 
nové pracovné miesta 
v poľnohospodárstve, lesníctve 
a akvakultúre; žiada, aby sa na tento účel 
uvoľnilo financovanie z prostriedkov EÚ 
na rozvoj vidieka;

10. žiada rozvoj priemyselných 
infraštruktúr a optimalizovaný reťazec 
zásobovania bioproduktmi vo vidieckych 
a pobrežných oblastiach s cieľom vytvoriť 
nové pracovné miesta 
v poľnohospodárstve, lesníctve 
a akvakultúre; žiada, aby sa na tento účel 
uvoľnilo financovanie z prostriedkov EÚ 
na rozvoj vidieka a aby sa uvoľnilo takým 
spôsobom, ktorý skôr zníži, ako zvýši 
škody na životnom prostredí a stratu 
biodiverzity.

Or. fi


