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Изменение 1
Юта Щайнрук

Проектостановище
Позоваване 1

Проектостановище Изменение

– като взе предвид стратегията 
„Европа 2020“, която призовава за 
интелигентен и екологосъобразен 
растеж;

– като взе предвид стратегията 
„Европа 2020“, която призовава за 
интелигентен, екологосъобразен и 
устойчив растеж;

Or. de

Изменение 2
Траян Унгуряну

Проектостановище
Позоваване 1a (ново)

Проектостановище Изменение

– като взе предвид новия инструмент 
„Младежка гаранция“;

Or. en

Изменение 3
Кинга Гьонц

Проектостановище
Позоваване 1a (ново)

Проектостановище Изменение

– като взе предвид доклада на 
Еврофонд от януари 2013 г., 
озаглавен „Екологизиране на 
отраслите в ЕС: предвиждане и 
управление на въздействията върху 
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количеството и качеството на 
работните места“, и неговата база 
данни, съдържаща казуси;

Or. en

Изменение 4
Кинга Гьонц

Проектостановище
Позоваване 1б (ново)

Проектостановище Изменение

– като взе предвид доклада на 
Еврофонд от 2011 г., озаглавен 
„Индустриални отношения и 
устойчиво развитие: роля на 
социалните партньори в прехода към 
екологична икономика“;

Or. en

Изменение 5
Юта Щайнрук

Проектостановище
Съображение А

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че екоиновациите 
са отправна точка за Европа в 
развиването на екологично и
икономически устойчива стратегия за 
растеж, която ще доведе до 
разнообразни възможности за заетост в 
различни сектори;

A. като има предвид, че екоиновациите 
са отправна точка за Европа в 
развиването на екологично,
икономически и социално устойчива 
стратегия за растеж, която ще доведе до 
качествени възможности за заетост в 
различни сектори;

Or. de
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Изменение 6
Траян Унгуряну

Проектостановище
Съображение Aa (ново)

Проектостановище Изменение

Aa. като има предвид, че съществува 
обезпокоително нарастване на 
равнището на младежката 
безработица и силна необходимост 
от създаване на възможности за 
работа за младите работници, за да 
се поддържат активни на пазарите 
на труда;

Or. en

Изменение 7
Елизабет Шрьотер

Проектостановище
Съображение Aa (ново)

Проектостановище Изменение

Aa. като има предвид, че промяната 
към устойчива икономика има 
различно положително въздействие, 
по- специално върху отделните 
сектори; като има предвид, че ще се 
създадат нови работни места, други 
ще се заменят или отчасти ще 
отпаднат; като има предвид, че 
всички работни места ще трябва да 
бъдат приспособени към прилагането 
на устойчив, пестящ ресурсите 
метод на производство и 
експлоатация, и следователно най-
голямата необходимост от 
приспособяване произтича от 
съществуващите трудови 
правоотношения, като е желателно 
да са налице гъвкави трудови 
правоотношения;
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Or. en

Изменение 8
Елизабет Шрьотер

Проектостановище
Съображение Aб (ново)

Проектостановище Изменение

Аб. като има предвид, че тази 
промяна може да стабилизира 
заетостта и значително да увеличи 
броя на работните места, като 
доведе до съществено разширяване; 
като има предвид, че там, където са 
били въведени надеждни рамкови 
условия, може да се отчете 
устойчиво повишаване на 
възможностите за заетост и на 
сигурността на работните места, 
което се подкрепя чрез увеличаване на 
износа;

Or. en

Изменение 9
Елизабет Шрьотер

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва потенциала за пряко и 
непряко създаване на работни места 
посредством пълното прилагане на 
стратегията „Европа 2020“; приветства 
подкрепата на Комисията за цялостна 
стратегия за екологосъобразен растеж в 
рамките на водещата инициатива „Съюз 
за иновации“, и по-конкретно плана за 
действие в областта на екоиновациите;

1. отбелязва потенциала за пряко и 
непряко създаване на работни места 
посредством пълното прилагане на 
стратегията „Европа 2020“ и прехода 
към устойчива икономика; приветства 
подкрепата на Комисията за цялостна 
стратегия за екологосъобразен растеж в 
рамките на водещата инициатива „Съюз 
за иновации“, и по-конкретно плана за 
действие в областта на екоиновациите; 
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приветства инициативата за 
привеждане в съответствие с тази 
цел на нормативните уредби, 
инструментите за насърчаване на 
пазарната икономика, субсидиите и 
възлагането на обществени поръчки;

Or. en

Изменение 10
Юта Щайнрук

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва потенциала за пряко и 
непряко създаване на работни места 
посредством пълното прилагане на 
стратегията „Европа 2020“; приветства 
подкрепата на Комисията за цялостна 
стратегия за екологосъобразен растеж в 
рамките на водещата инициатива „Съюз 
за иновации“, и по-конкретно плана за 
действие в областта на екоиновациите;

1. отбелязва потенциала за пряко и 
непряко създаване на качествени
работни места посредством пълното 
прилагане на стратегията 
„Европа 2020“; поради това призовава 
Комисията и държавите членки да 
увеличат усилията си в тази област; 
приветства подкрепата на Комисията за 
цялостна стратегия за екологосъобразен 
растеж в рамките на водещата 
инициатива „Съюз за иновации“, и по-
конкретно плана за действие в областта 
на екоиновациите, като крачка в 
правилната посока;

Or. de

Изменение 11
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. припомня резолюцията на 
Парламента относно развиване на 
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потенциала за разкриване на нови 
работни места в нова устойчива 
икономика (2010/2010(INI)), която 
„призовава за приемане [...] на 
определението, дадено от МОТ, в 
съответствие с което всички 
работни места, насърчаващи 
устойчивото развитие, са „зелени“ 
работни места; посочва, че 
определението включва, от една 
страна, работни места, които 
директно ограничават използването 
на енергия и суровини, защитават 
екосистемите и биологичното 
разнообразие и свеждат до минимум 
производството на отпадъци и 
замърсяването на въздуха, и от друга 
страна, всички работни места, които 
намаляват екологичния отпечатък; 
признава, че поради относителния 
характер на определението 
потенциалът за работни места не 
може окончателно да се определи“; 
поради това счита, че екоиновациите 
заемат важно място във всички 
промишлени и производствени 
сектори и не могат да бъдат 
ограничени до специфични сфери на 
производство;

Or. fi

Изменение 12
Евелин Регнер

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава, че за успеха на 
екоиновациите са необходими 
целенасочени и дългосрочни 
инвестиции, които трябва да 
обхващат по-специално областите 
образование, обучение и 
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квалификация, 
научноизследователска и развойна 
дейност и инфраструктура и т.н.;

Or. de

Изменение 13
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава широкия спектър от 
възможности за заетост на различни 
нива на умения, които се откриват 
чрез екоиновациите и 
биоикономиката, по-специално по 
отношение на процеса на
рециклиране/повторна употреба, 
екодизайна и инвестициите в сектора 
на знанието;

2. подчертава широкото разнообразие 
на потенциала за заетост, предлаган 
от екоиновациите; взема предвид 
работните места в областта на
екодизайна и в 
научноизследователската и 
развойната дейност и иновациите, 
както и в индустрията на знанието, 
които изискват високо равнище на 
образование, но също и дейностите в
производствения сектор, за които е 
необходим по-нисък образователен 
ценз; отбелязва обаче, че 
екоиновациите, които подобряват 
или променят производствената 
верига, могат да бъдат предложени 
или осъществени от всеки работник;

Or. fi

Изменение 14
Юта Щайнрук

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава широкия спектър от 
възможности за заетост на различни 

2. предупреждава за голямата 
хетерогенност на възможностите за 
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нива на умения, които се откриват чрез 
екоиновациите и биоикономиката, по-
специално по отношение на процеса на
рециклиране/повторна употреба, 
екодизайна и инвестициите в сектора 
на знанието;

заетост и нивата на умения, които се 
откриват чрез екоиновациите и 
биоикономиката, по-специално 
разликите в условията на труд между 
относително малките области на
заетост на възобновяемата енергия и
по-големите отрасли като селското 
или горското стопанство; отбелязва, 
че наименованието „зелено работно 
място“ не е равнозначно на „добра 
работа“;

Or. de

Изменение 15
Елизабет Шрьотер

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава широкия спектър от 
възможности за заетост на различни 
нива на умения, които се откриват чрез 
екоиновациите и биоикономиката, по-
специално по отношение на процеса 
на рециклиране/повторна употреба, 
екодизайна и инвестициите в сектора на 
знанието;

2. подчертава широкия спектър от 
възможности за заетост на различни 
нива на умения, които се откриват чрез 
екоиновациите; отбелязва, че за да се 
постигнат целите на стратегията 
„Европа 2020“ в сферата на 
заетостта и за да бъде оползотворен 
потенциалът за създаване на работни 
места на една нова устойчива 
икономика, трябва да се повиши 
енергийната ефективност на 
жилищата и строителството, да се 
увеличи делът на възобновяемите 
енергии и на технологиите за 
околната среда, да се подобри 
устойчивостта на транспорта и 
мобилността, на селското, горското 
и рибното стопанство, както и на 
експертната помощ чрез услуги в 
областта на околната среда, а също 
така и рециклирането/повторната 
употреба, нересурсоемките 
производствени процеси и 
затворените процеси за производство 
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на материали, екодизайна и 
инвестициите в сектора на знанието; 
отбелязва, че секторът на услугите и 
секторът на социалната икономика 
също имат голям „зелен“ потенциал 
за заетост;

Or. en

Изменение 16
Траян Унгуряну

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. признава факта, че 
икономическият преход към нови 
ниши за стопанска дейност може да 
привлече младото поколение 
работници, като доведе до нови 
възможности за работа в спектъра 
на екоиновациите;

Or. en

Изменение 17
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. подчертава значението на 
екоиновациите, които могат да се 
прилагат в жилищата, имотите и 
земеделските стопанства, тъй като 
дават възможност за собствено 
активно участие от страна на 
гражданите и осъществяване на 
дейности за създаване на работни 
места от микропредприятията, 
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например във връзка с третирането и 
повторното използване на отпадъци 
на местно равнище, производството 
и пестенето на енергия и други сфери 
на екоиновациите;

Or. fi

Изменение 18
Евелин Регнер

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. подчертава, че по-специално в 
областта на екоиновациите 
възникват възможности за заетост 
за млади хора, които могат да се 
използват чрез целенасочено обучение 
и квалификация, както и чрез 
активни, всеобхватни и приобщаващи 
политики на пазара на труда;

Or. de

Изменение 19
Елизабет Шрьотер

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. твърдо е убеден, че политиката в 
областта на околната среда, 
базирана на пазарната икономика, 
може да се превърне в двигател за 
растеж и заетост във всички 
отрасли на икономиката и 
подчертава, че предвидимите, 
улесняващи инвестициите рамкови 
условия са предпоставка за 
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иновативните предприятия да се 
възползват максимално от тези 
възможности в полза на околната 
среда и работниците;

Or. en

Изменение 20
Елизабет Шрьотер

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. изтъква, че държавите членки 
трябва да адаптират своите системи 
за обучение и образование и да 
разработят и приложат съвместно 
целенасочени планове за действие за 
преквалифициране на работещите в 
области, които ще бъдат засегнати 
от преобразуването на местните 
икономики в посока към нова 
устойчива икономика, да гарантират 
достъпа им до нови, „зелени“ 
устойчиви работни места, да 
гарантират, че работната сила ще 
може да приспособи своите умения 
към нуждите на пазара на труда на 
една по-устойчива икономика, която 
се основава на концепции за обучение 
въз основа на умения; във връзка с 
това приветства инициативата на 
Комисията „Нови умения за нови 
работни места“ и признава 
сътрудничеството с държавите —
членки на ЕС за стъпка в правилната 

посока; изтъква обаче, че тази 
инициатива трябва да бъде по-тясно 
свързана с целите на решението на 
Съвета относно устойчивото 
развитие и да бъде продължена с 
конкретни действия както на 
равнището на ЕС, така и в 
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държавите — членки на ЕС;

Or. en

Изменение 21
Юта Щайнрук

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. признава, че екоиновациите 
предоставят несъмнени възможности за 
нови ниши за стопанска дейност, като 
предлагат възможности за малките и 
средни предприятия (МСП), за 
инициативните личности и за 
самостоятелно заетите лица да се 
възползват от новите бизнес модели, 
както и като съживяват
съществуващите традиционни 
икономически сектори;

3. признава, че екоиновациите 
предоставят несъмнени възможности за 
нови ниши за стопанска дейност, като 
предлагат възможности за малките и 
средни предприятия (МСП), за 
инициативните личности и за 
самостоятелно заетите лица да се 
възползват от новите бизнес модели, 
както и като предлагат възможности 
на съществуващите традиционни 
икономически сектори да организират 
съществуващите работни места по 
по-екологосъобразен начин;

Or. de

Изменение 22
Евелин Регнер

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. признава, че екоиновациите 
предоставят несъмнени възможности за 
нови ниши за стопанска дейност, като 
предлагат възможности за малките и 
средни предприятия (МСП), за 
инициативните личности и за 
самостоятелно заетите лица да се 
възползват от новите бизнес модели,

3. признава, че екоиновациите 
предоставят несъмнени възможности за 
нови ниши за стопанска дейност, като 
им предлагат възможности да се 
възползват от новите бизнес модели, 
както и като съживяват съществуващите 
традиционни икономически сектори;
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както и като съживяват съществуващите 
традиционни икономически сектори;

Or. de

Изменение 23
Елизабет Шрьотер

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. признава, че екоиновациите 
предоставят несъмнени възможности за 
нови ниши за стопанска дейност, като 
предлагат възможности за малките и 
средни предприятия (МСП), за 
инициативните личности и за 
самостоятелно заетите лица да се 
възползват от новите бизнес модели, 
както и като съживяват съществуващите 
традиционни икономически сектори;

3. признава, че екоиновациите 
предоставят несъмнени възможности за 
нови стопански дейности, като 
предлагат възможности за малките и 
средни предприятия (МСП) и за 
самостоятелно заетите лица да се 
възползват от новите пазари, бизнес 
модели, както и като съживяват 
съществуващите традиционни 
икономически сектори;

Or. en

Изменение 24
Траян Унгуряну

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. призовава за по-добри 
образователни програми посредством 
професионално обучение или учене 
през целия живот, с цел интегриране 
на учебни програми, които могат да 
предоставят на работниците 
необходимите способности и умения, 
за да станат търсени за наемане на 
новосъздадените работни места;
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Or. en

Изменение 25
Минодора Кливети

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава важната роля на МСП 
за създаването на екологосъобразен 
растеж посредством разработването 
на нови работни места в иновативни 
„зелени“ дейности и, като се вземе 
предвид факта, че някои от 
работните места ще бъдат 
изложени на риск, съществува 
необходимост да се улесни 
преразпределението на работници от 
свиващи се към разширяващи се 
отрасли и дружества, като например 
тези, които заместват 
замърсяващите дейности с по-чисти 
алтернативи или предоставят 
екологични услуги;

Or. en

Изменение 26
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава, че в дългосрочен план 
търговската дейност, основана на 
екоиновации, трябва да бъде 
устойчива от икономическа гледна 
точка, като не трябва да разчита на 
механизми за публична подкрепа, 
които нарушават конкуренцията и 
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при които стойността на 
съотношението вход/изход по 
отношение на насърчаването на 
екоиновациите е под съмнение;

Or. fi

Изменение 27
Елизабет Шрьотер

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. препоръчва насърчаването на 
творческия и иновативния потенциал 
на младите хора с оглед приноса им 
към устойчивото развитие, както и 
подобряване на достъпа им до 
финансиране;

Or. en

Изменение 28
Елизабет Шрьотер

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. подчертава, че предприемачите 
играят много важна роля за по-
широкото разпространяване на 
екоиновациите; отбелязва в тази 
връзка, че информирането на 
предприемачите относно новите 
възможности за предприятията ще 
бъде от съществено значение за 
успеха на стратегията, насочена към 
развиването на ефективни по 
отношение на използването на 
ресурсите икономики и устойчиви 
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промишлени отрасли;

Or. en

Изменение 29
Елизабет Шрьотер

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава едновременно 
екологичната и икономическата ползa 
от прехода към биоикономика от гледна 
точка на създаването на устойчиви 
работни места в ЕС и в развиващия се 
свят посредством засиленото участие 
в иновативното производство на 
горива и материали, както и 
възможностите за заетост, 
произтичащи от обработката и 
разпространението на биогорива и 
биоматериали за бизнеса, 
обществените, частните и битовите 
потребители;

4. подчертава едновременно 
екологичната и икономическата ползa 
от прехода към „зелена“ устойчива 
икономика от гледна точка на 
създаването на устойчиви работни места 
в ЕС и в развиващия се свят;

Or. en

Изменение 30
Юта Щайнрук

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава едновременно 
екологичната и икономическата полза
от прехода към биоикономика от гледна 
точка на създаването на устойчиви 
работни места в ЕС и в развиващия се 
свят посредством засиленото участие в 
иновативното производство на горива и 

4. подчертава едновременно 
екологичната и икономическата полза
от прехода към биоикономика от гледна 
точка на създаването на устойчиви 
работни места в ЕС и в развиващия се 
свят посредством засиленото участие в 
иновативното производство на горива и 
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материали, както и възможностите за 
заетост, произтичащи от обработката 
и разпространението на биогорива и 
биоматериали за бизнеса, обществените, 
частните и битовите потребители;

материали, когато възможностите за 
заетост отговарят на критериите за 
добра работа; подчертава, че
обработката и разпространението на 
биогорива и биоматериали за бизнеса, 
обществените, частните и битовите 
потребители играят само ограничена 
роля при създаването на нови работни 
места, докато много възможности за 
заетост възникват също така в 
областта на неквалифицирания труд;

Or. de

Изменение 31
Елизабет Шрьотер

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. подчертава, че стабилната, 
дългосрочна и амбициозна 
регулаторна рамка е предварително 
условие за осъществяването на 
пълния потенциал на „зелените“ 
работни места; призовава Комисията 
и държавите членки да определят 
екологични стандарти и финансови 
стимули, които да създадат 
надеждни рамкови условия в 
продължение на най-малко 10 години, 
като по този начин създадат правна 
сигурност и сигурност при 
планирането; призовава наличните 
финансови инструменти да се 
използват за насърчаване на 
устойчивостта и повишаването на 
устойчивостта на икономическите 
дейности и производство да се включи
във финансовата перспектива на 
различните фондове, включително 
структурните фондове и Кохезионния 
фонд, като една от насърчаваните 
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цели;

Or. en

Изменение 32
Елизабет Шрьотер

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва сложните 
предизвикателства, възникващи пред 
продоволствената сигурност,
изменението на климата, качеството на 
почвите, недостига на суровини и т.н.; 
признава, че екоиновациите могат да се 
справят с много от тези 
предизвикателства; отново заявява, че 
такъв преход изисква цялостен подход, 
включващ образование, обучение, 
развитие на уменията, научни 
изследвания и иновации, инвестиции от 
частния сектор и развитие на 
инфраструктурата, като всеки от тези 
елементи допринася за разнообразните и 
устойчиви възможности за заетост.

5. отбелязва сложните 
предизвикателства, възникващи пред 
изменението на климата, качеството на 
почвите, недостига на суровини, 
прехода към системи за енергия от 
възобновяеми източници и енергийна 
ефективност и т.н.; признава, че 
екоиновациите могат да се справят с 
много от тези предизвикателства; 
отново заявява, че такъв преход изисква 
цялостен подход, включващ 
образование, обучение, развитие на 
уменията, научни изследвания и 
иновации, инвестиции от частния сектор 
и развитие на инфраструктурата, като 
всеки от тези елементи допринася за 
разнообразните и устойчиви 
възможности за заетост.

Or. en

Изменение 33
Фил Бениън, Жорж Бах, Милан Цабърнох

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва сложните 
предизвикателства, възникващи пред 
продоволствената сигурност, 

5. отбелязва сложните 
предизвикателства, възникващи пред 
продоволствената сигурност, 
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изменението на климата, качеството на 
почвите, недостига на суровини и т.н.;
признава, че екоиновациите могат да се 
справят с много от тези 
предизвикателства; отново заявява, че 
такъв преход изисква цялостен подход, 
включващ образование, обучение, 
развитие на уменията, научни 
изследвания и иновации, инвестиции от 
частния сектор и развитие на 
инфраструктурата, като всеки от тези 
елементи допринася за разнообразните и 
устойчиви възможности за заетост. 

изменението на климата, качеството на 
почвите, недостига на суровини и т.н.; 
признава, че екоиновациите могат да 
играят важна роля в справянето с 
много от тези предизвикателства; 
отново заявява, че такъв преход изисква 
цялостен подход, включващ 
образование, обучение, развитие на 
уменията, научни изследвания и 
иновации, инвестиции от частния сектор 
и развитие на инфраструктурата, като 
всеки от тези елементи допринася за 
разнообразните и устойчиви 
възможности за заетост.

Or. en

Изменение 34
Евелин Регнер

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва сложните 
предизвикателства, възникващи пред 
продоволствената сигурност, 
изменението на климата, качеството на 
почвите, недостига на суровини и т.н.; 
признава, че екоиновациите могат да се 
справят с много от тези 
предизвикателства; отново заявява, че 
такъв преход изисква цялостен подход, 
включващ образование, обучение, 
развитие на уменията, научни 
изследвания и иновации, инвестиции от 
частния сектор и развитие на 
инфраструктурата, като всеки от тези 
елементи допринася за разнообразните и 
устойчиви възможности за заетост.

5. отбелязва сложните 
предизвикателства, възникващи пред 
продоволствената сигурност, 
изменението на климата, качеството на 
почвите, недостига на суровини и т.н.;
признава, че екоиновациите могат да се 
справят с много от тези 
предизвикателства; отново заявява, че 
такъв преход изисква цялостен подход, 
включващ образование, обучение, 
развитие на уменията, научни 
изследвания и иновации, инвестиции и 
развитие на инфраструктурата, като
всеки от тези елементи допринася за 
разнообразните и устойчиви 
възможности за заетост.

Or. de



PE514.822v01-00 22/27 AM\942172BG.doc

BG

Изменение 35
Юта Щайнрук

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава възможния ефект от 
взаимодействието на екоиновациите 
при създаването на устойчиви и 
качествени работни места, 
опазването на околната среда и 
намаляването на икономическите 
зависимости;

Or. de

Изменение 36
Минодора Кливети

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. отбелязва, че политиките в 
областта на заетостта следва да 
улеснят прехода на работниците от 
западащи към нововъзникващи 
„зелени“ отрасли, като им бъде 
предоставено необходимото обучение;

Or. en

Изменение 37
Жорж Бах

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава, че 
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научноизследователската дейност е 
предпоставката за иновации и 
екоиновации; отбелязва големия 
потенциал за растеж на 
екоиновациите, както и шанса на 
Европа да бъде световен лидер в тази 
област, което е свързано със 
създаването на нови и 
висококачествени работни места;

Or. de

Изменение 38
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. призовава за насърчаване на 
използването на най-добрите 
екоиновации, по-специално в 
развиващите се държави, където 
например един по-ефективен процес 
за производство на дървени въглища, 
химическите тоалетни, 
използването на възобновяеми 
енергийни източници, системите за 
пречистване на водата и много други 
иновации могат да подобрят 
значително качеството на живот, и 
то на относително ниска цена, да 
подобрят здравето и да насърчат 
устойчиво предприемачество и 
заетост;

Or. fi

Изменение 39
Фил Бениън, Жорж Бах, Милан Цабърнох

Проектостановище
Параграф 5a (нов)



PE514.822v01-00 24/27 AM\942172BG.doc

BG

Проектостановище Изменение

5a. отбелязва по-специално 
значението на достъпа до подходящо 
обучение и развиване на умения в 
рамките на екоиновациите, както с 
оглед на предоставянето на 
необходимата квалифицирана 
работна сила на работодателите, 
така и на осигуряването на 
подходящите умения за младите 
хора, за да имат достъп до 
нововъзникващи иновативни 
възможности за заетост; в тази 
връзка подчертава възможността за 
чиракуване в селските райони и други 
форми на професионално обучение с 
цел развитие на тези нови 
комбинации от умения;

Or. en

Изменение 40
Фил Бениън, Жорж Бах, Милан Цабърнох

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. подчертава жизненоважната 
роля, която могат да играят 
партньорствата и взаимодействията 
между дружествата, сектора на 
образованието и местните и 
регионалните органи при 
предоставянето на съответното 
обучение, за да бъде осигурен широк 
достъп до възможности за заетост и 
качествени работни места, 
възникващи в резултат на 
екоиновациите;

Or. en
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Изменение 41
Кинга Гьонц

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. с оглед на осигуряването на по-
добра бъдеща пригодност за заетост, 
призовава държавите членки да 
предоставят от ранна възраст по-
ефикасно образование по отношение 
на уменията в областта на науките, 
технологиите, инженерството и 
математиката (НТИМ) — също и за 
жени — придружени от 
професионално ориентиране, 
качествени и платени стажове и 
възможности за комбинирано 
обучение в областта на 
екоиновациите;

Or. en

Изменение 42
Кинга Гьонц

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. призовава държавите членки да 
засилят сътрудничеството между 
университетите, 
научноизследователските 
институции и предприятията, за да 
се гарантира постигането на най-
добър резултат по отношение на 
образованието на бъдещи експерти в 
тази област;

Or. en
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Изменение 43
Кинга Гьонц

Проектостановище
Параграф 5в (нов)

Проектостановище Изменение

5в. настоятелно призовава 
държавите членки да засилят 
трансграничното сътрудничество, за 
да гарантират разпространението на 
технологии и най-добри практики в 
целия ЕС, като по този начин 
повишат конкурентоспособността 
на Европа;

Or. en

Изменение 44
Кинга Гьонц

Проектостановище
Параграф 5г (нов)

Проектостановище Изменение

5г. в рамките на осигуряването на 
социално отговорен преход към 
висококачествени „зелени“ работни 
места, настоятелно призовава 
държавите членки да оползотворят 
възможно най-бързо средствата от 
ЕСФ за програми за придобиване на 
повече умения, обучение и 
преквалификация на служителите;

Or. en

Изменение 45
Кинга Гьонц
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BG

Проектостановище
Параграф 5д (нов)

Проектостановище Изменение

5д. настоятелно призовава 
държавите членки да предоставят 
данъчни стимули и други финансови
инструменти за предприятията, по-
специално за МСП, с цел насърчаване 
на повече научноизследователска 
дейност в частния сектор и 
инвестиции в развитие;

Or. en


