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Predlog spremembe 1
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek A – alinea 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju strategije Evropa 2020, 
ki poziva k pametni in zeleni rasti ter k 
večjim zaposlitvenim možnostim,

Or. en

Predlog spremembe 2
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B a. ker  že sedaj znaša promet 
biogospodarstva v EU skoraj 2 trilijona 
EUR in ker naj bi primarna proizvodnja, 
predelava hrane in industrijska 
biotehnologija ter biorafinerije znatno 
rasle;

Or. en

Predlog spremembe 3
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek B b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B b. ker Evropska fundacija za izboljšanje 
življenjskih in delovnih razmer priporoča 
predvidevanje in upravljanje učinkov 
zelenih gospodarskih panog na število in 
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kakovost delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 4
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek B c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B c. ker je v študiji Mednarodne 
organizacije dela1 izpostavljena potreba 
po spodbujanju zdravja in varnosti pri 
delu v zelenem gospodarstvu;
__________________
1 ILO (Mednarodna organizacija dela) 
(2012), Spodbujanje varnosti in zdravja v 
zelenem gospodarstvu, Mednarodni urad 
za delo, Ženeva

Or. en

Predlog spremembe 5
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek B d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B d. ker je CEDEFOP v svoji študiji o 
zelenih znanjih in okoljski osveščenosti 
pri poklicnem izobraževanju in 
usposabljanju2 pozval k nadaljnji 
opredelitvi dinamike sprememb na 
zaposlitvenem in notranjem trgu dela na 
sektorski ravni, da se pomaga oceniti 
ustreznost ponudbe delovne sile in 
neskladnost znanj;
__________________
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2 Evropski center za razvoj poklicnega 
usposabljanja, Zelena znanja in okoljska 
osveščenost (Green skills and 
environmental awareness in vocational 
education and training), študija št. 24, 
2012

Or. en

Predlog spremembe 6
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva k razvoju inovativnejše in 
konkurenčnejše družbe, ki bo 
gospodarnejša z viri in bo zagotavljala tako 
prehransko varnost kot trajnostno rabo 
obnovljivih virov;

1. poziva k razvoju inovativnejše in 
konkurenčnejše družbe, ki bo 
gospodarnejša z viri in bo zagotavljala tako 
prehransko varnost kot trajnostno rabo 
obnovljivih virov, ter poudarja, da bi bilo 
treba gorivo v prvi vrsti pridobivati iz 
stranskih proizvodov pri proizvodnji 
hrane in obdelavi lesa, ki jih v skladu s 
hierarhijo odpadkov ni več mogoče 
drugače uporabiti, in da je treba, če se 
uporabljajo rastline, ki vsebujejo energijo 
v zelo zgoščeni obliki in ki jih je tudi 
mogoče predelati v prehrambene izdelke, 
pokriti potrebe ustrezne proizvodnje hrane 
in tudi izpolniti stroge pogoje v zvezi s 
spodbujanjem ohranjanja narave in 
biotske raznovrstnosti;

Or. fi

Predlog spremembe 7
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. poudarja, da raziskave in inovacije 
določajo temelje za strukturni prehod z 
gospodarstva, ki temelji na nafti na 
gospodarstvo, ki temelji na biogorivih, kar 
odpira dobre možnosti za rast in delovna 
mesta, interdisciplinarno delo ter 
mednarodno sodelovanje in sodelovanje 
znotraj EU, da se pospeši prenos v prakso 
ter tako vzpostavi gospodarstvo, ki temelji 
na znanju;

Or. en

Predlog spremembe 8
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Alejandro Cercas

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 b. poudarja, da so pri zagotavljanju rasti 
in novih zaposlitvenih možnosti v Evropi 
predvidevanje sprememb, nadgradnja 
znanj in veščin ter večja skladnost med 
razpoložljivimi znanji in zahtevami 
delovnih mest na socialno odgovoren 
način ključni za uspeh biogospodarske 
strategije; zato ponovno opozarja na 
resolucijo Evropskega parlamenta 
(2012/2061(INI)) z dne 15. januarja 2013, 
v kateri poziva Komisijo, naj na podlagi 
člena 225 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije in po posvetovanju s socialnimi 
partnerji čim prej posreduje predlog za 
zakonodajni akt o obveščanju delavcev in 
posvetovanju z njimi ter predvidevanju in 
upravljanju prestrukturiranja;

Or. en
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Predlog spremembe 9
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je v biogospodarstvu 
zaposlenih že 22 milijonov ljudi;

2. poudarja, da je v biogospodarstvu 
zaposlenih že 22 milijonov ljudi, kar 
predstavlja 9 % vseh zaposlitev v EU; 
pozdravlja dejstvo, da je Komisija 
utemeljila svojo strategijo za evropsko 
biogospodarstvo na scenariju, ki naj bi 
zagotovil največ novih delovnih mest 
(+131 000 jobs)3;
__________________
3 Evropska komisija, delovni dokument, 
"Inovacije za trajnostno rast: 
biogospodarstvo za Evropo", SWD(2012) 
11 final, str. 49

Or. en

Predlog spremembe 10
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je v biogospodarstvu 
zaposlenih že 22 milijonov ljudi;

2. poudarja, da je v biogospodarstvu 
zaposlenih že 22 milijonov ljudi, kar 
predstavlja velik potencial za zaposlitev 
milijonov ljudi;

Or. fi

Predlog spremembe 11
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)
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Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 a. poziva Komisijo, naj deluje 
proaktivno pri razvoju biogospodarskega 
sektorja, zlasti pri državah članicah južne 
Evrope, ki se soočajo s finančnimi 
težavami, da bi tako zagotovila delovna 
mesta za mlade, ki so množično 
brezposelni, hkrati pa imajo ključno vlogo 
pri uspešnem prehodu na 
biogospodarstvo; poudarja, da sistemi 
jamstev za mlade pomagajo spodbujati 
kakovostne zaposlitve, usposabljanje in 
vajeništvo za mlade na tem strateškem 
področju;

Or. en

Predlog spremembe 12
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 b. poudarja pomen zagotavljanja 
dostojnih delovnih mest v tem sektorju v 
skladu s standardi ILO, zlasti z močno 
socialno razsežnostjo strategije za 
biogospodarstvo, tudi z vključitvijo 
delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 13
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja, da lahko biogospodarstvo 
kmetom prinaša pomemben dodaten vir 
zaslužka;

3. opozarja, da lahko biogospodarstvo 
kmetom prinaša pomemben dodaten vir 
zaslužka, zlasti iz naslova proizvodnje 
biomase, surovin za sestavljene izdelke in 
specializirane oljnice za industrijo, kar 
ustvarja različne zaposlitvene možnosti v 
številnih povezanih sektorjih;

Or. en

Predlog spremembe 14
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja, da lahko biogospodarstvo 
kmetom prinaša pomemben dodaten vir 
zaslužka;

3. opozarja, da lahko biogospodarstvo 
primarnim producentom, na primer 
kmetom, ribičem in lastnikom gozdov
prinaša pomemben dodaten vir zaslužka;

Or. fi

Predlog spremembe 15
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je program Obzorje 2020 
ustvaril okoli 130 000 delovnih mest v 
biogospodarstvu; pričakuje, da bodo
države članice okrepile podporne programe 
za biogospodarstvo;

4. poudarja, da bi lahko program Obzorje 
2020 ustvaril okoli 130 000 delovnih mest 
v biogospodarstvu; spodbuja vse države 
članice, naj okrepijo podporne programe 
za biogospodarstvo; nadalje poudarja 
pomen udeležbe delavcev v dejavnosti 
raziskav in razvoja, na primer s članstvom 
v odboru;
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Or. en

Predlog spremembe 16
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. ponovno opozarja na svojo resolucijo 
z dne 15. decembra 20114 o oceni učinka 
možnih tveganj zaradi novih tehnologij, 
škodljivih snovi in dejavnikov tveganja, 
vključno z organizacijo dela na delovnem 
mestu in za zakonodajne ukrepe za 
zagotovitev, da bodo nanomateriali v 
celoti zajeti v veljavnih evropskih 
predpisih o zdravju in varnosti pri delu;
__________________
4 Resolucija Evropskega Parlamenta z dne 
15. decembra 2011 o vmesnem pregledu 
evropske strategije 2007–2012 o zdravju 
in varnosti pri delu

Or. en

Predlog spremembe 17
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj razvije 
participativne modele za tesnejše 
povezovanje med državljani in končnimi 
uporabniki, ki bodo omogočili tesnejši 
odnos med znanostjo, družbo in politiko, 
ter poudari koristi biogospodarstva za 
družbo, delovna mesta in družbene 
inovacije;

5. poziva Komisijo, naj razvije 
participativne modele za tesnejše 
povezovanje med državljani in 
proizvajalci, ki bodo omogočili tesnejši 
odnos med znanostjo, družbo in politiko, 
ter poudari koristi biogospodarstva za 
družbo, delovna mesta in družbene 
inovacije;
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Or. fi

Predlog spremembe 18
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. poudarja pomen socialnega dialoga v 
biogospodarstvu za zagotovitev 
visokokakovostnih delovnih mest in 
ustrezen prehod na biogospodarstvo; 
opozarja na evropski odbor za sektorski 
socialni dialog v panogi za proizvodnjo 
hrane in pijač; poziva Komisijo, naj 
evropski odbor za sektorski socialni dialog 
postavi v središče svoje strategije za razvoj 
biogospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 19
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva, k natančnejši preučitvi s tem 
povezanih oportunitetnih stroškov zaradi 
vpliva, ki ga ima biogospodarstvo na 
izkoriščanje omejenih naravnih virov in 
na okoljske stroške, ki izhajajo iz izgube
biotske raznovrstnosti;

6. poziva, k natančnejši preučitvi socialnih 
in okoljskih možnosti ter potencialnih
stroškov biogospodarstva glede na 
različne potencialne učinke 
biogospodarstva v povezavi z uporabo 
redkih naravnih virov, izgubo biotske 
raznovrstnosti in njenega ohranjanja ter 
vloge skladov EU in držav članic, zlasti v 
zvezi s skupno kmetijsko politiko, kar 
lahko prinese neto koristi za zaposlovanje, 
biotsko raznovrstnost in širše okolje, če 
upravljanje poteka znotraj odgovornega 
in holističnega političnega okvira;
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Or. en

Predlog spremembe 20
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva, k natančnejši preučitvi s tem 
povezanih oportunitetnih stroškov zaradi 
vpliva, ki ga ima biogospodarstvo na 
izkoriščanje omejenih naravnih virov in na 
okoljske stroške, ki izhajajo iz izgube 
biotske raznovrstnosti;

6. poziva, k natančnejši preučitvi s tem 
povezanih oportunitetnih stroškov zaradi 
vpliva, ki ga ima biogospodarstvo na 
izkoriščanje omejenih naravnih virov in
njihovih stroškov v smislu izgube biotske 
raznovrstnosti zaradi morebitnih napačnih 
metod uporabe in v smislu škode za 
okolje;

Or. fi

Predlog spremembe 21
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 a. poudarja, da biogospodarstvo zahteva 
nadaljnji razvoj novih veščin, znanj in 
disciplin in/ali da se jih vključi v reševanje 
družbenih sprememb, povezanih z 
biogospodastvom, ter tako podpre 
konkurenčnost, rast in nastanek delovnih 
mest, potrebe industrije ter večja 
usklajenost znanj in delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 22
Phil Bennion



AM\931613SL.doc 13/15 PE508.059v01-00

SL

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva države članice, naj nudijo 
dodiplomske študijske programe iz 
biogospodarstva in razvijajo programe 
poklicnega usposabljanja, da bi zagotovile 
pionirsko, inovativno in vodilno vlogo EU 
na tem področju;

7. poziva države članice, naj nudijo 
dodiplomske študijske programe iz 
biogospodarstva in razvijajo programe 
poklicnega usposabljanja, da bi zagotovile 
pionirsko, inovativno in vodilno vlogo EU 
na tem področju; ugotavlja potencialno 
vlogo zagotavljanja vajeništev na 
podeželju v sodelovanju z regionalnimi 
ponudniki izobraževanj in uporabe 
skladov, kot je sklad za razvoj podeželja, 
da se razvijejo prenosljive veščine med 
mladimi na podeželju in bolje izkoristi 
potencial novih zaposlitvenih možnosti, ki 
jih zagotavljajo inovacije v 
biogospodarstvu in kmetijskem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 23
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva države članice, naj nudijo 
dodiplomske študijske programe iz 
biogospodarstva in razvijajo programe 
poklicnega usposabljanja, da bi zagotovile 
pionirsko, inovativno in vodilno vlogo EU 
na tem področju;

7. poziva države članice, naj nudijo 
dodiplomske študijske programe iz 
biogospodarstva in razvijajo programe 
poklicnega usposabljanja, da bi zagotovile 
pionirsko, inovativno in vodilno vlogo EU 
na tem področju; poudarja ključno vlogo, 
ki bi jo lahko imel Evropski socialni sklad 
pri podpiranju vseživljenjskega učenja za 
dodatno usposabljanje in prekvalificiranje 
delavcev v biogospodarstvu; zato ponovno 
poudarja svoje stališče v korist 
minimalnega splošnega deleža ESS v 
višini 25 % skupnega proračuna, 
dodeljenega kohezijski politiki;
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Or. en

Predlog spremembe 24
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva države članice, naj nudijo 
dodiplomske študijske programe iz 
biogospodarstva in razvijajo programe 
poklicnega usposabljanja, da bi zagotovile
pionirsko, inovativno in vodilno vlogo EU 
na tem področju;

7. poziva države članice, naj nudijo 
dodiplomske študijske programe iz 
biogospodarstva in razvijajo programe 
poklicnega usposabljanja, ki jih je mogoče 
pridobiti v vseh vidikih in naj zagotovijo
pionirsko, inovativno in vodilno vlogo EU 
na tem področju;

Or. fi

Predlog spremembe 25
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da si mora EU prizadevati za 
večje možnosti za inovacije in doseganja 
tržnega uspeha z rezultati raziskav, saj 
sedaj v EU predolgo traja, preden se 
rezultati raziskav in inovacij pretvorijo v 
tržne proizvode;

8. poziva k znatnemu povečanju 
biogospodarskih raziskav in poudarja, da 
si mora EU prizadevati za večje možnosti 
za inovacije in doseganja tržnega uspeha z 
rezultati raziskav, saj sedaj v EU predolgo 
traja, preden se rezultati raziskav in 
inovacij pretvorijo v tržne proizvode;

Or. fi

Predlog spremembe 26
Sari Essayah
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Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. meni, da je s pomočjo biogospodarstva 
možna cenejša proizvodnja industrijskih 
surovin, saj se porabi manj energije, 
manjše pa je tudi onesnaževanje okolja;

9. meni, da je s pomočjo biogospodarstva 
možna cenejša proizvodnja industrijskih in 
potrošniških surovin, saj se porabi manj 
energije, manjše pa je tudi onesnaževanje 
okolja;

Or. fi

Predlog spremembe 27
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poziva k razvoju industrijske 
infrastrukture in optimizirane dobavne 
verige za bioproizvode na podeželskih in 
obalnih območjih, da bi ustvarili nova 
delovna mesta v kmetijstvu, gozdarstvu in 
akvakulturi; poziva, naj bodo za ta namen 
na voljo sredstva EU za razvoj podeželja.

10. poziva k razvoju industrijske 
infrastrukture in optimizirane dobavne 
verige za bioproizvode na podeželskih in 
obalnih območjih, da bi ustvarili nova 
delovna mesta v kmetijstvu, gozdarstvu in 
akvakulturi; poziva, naj bodo za ta namen 
na voljo sredstva EU za razvoj podeželja in 
naj se to stori na način, ki bo zmanjšal 
namesto povečal okoljsko škodo in izgubo 
biotske raznovrstnosti.

Or. fi


