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Amendement 1
Jutta Steinruck
Ontwerpadvies
Visum 1
Ontwerpadvies

Amendement

– gezien de Europa 2020-strategie, waarin
wordt gestreefd naar slimme en groene
groei,

– gezien de Europa 2020-strategie, waarin
wordt gestreefd naar slimme, groene en
duurzame groei,

Or. de

Amendement 2
Traian Ungureanu
Ontwerpadvies
Visum 1 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
– gezien het nieuwe instrument
"jongerengarantie"
Or. en

Amendement 3
Kinga Göncz
Ontwerpadvies
Visum 1 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
– gezien het verslag van Eurofound van
januari 2013 getiteld "Greening of
industries in the EU: Anticipating and
managing the effects on quantity and
quality of jobs" en haar gegevensbank
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met gevalstudies;
Or. en

Amendement 4
Kinga Göncz
Ontwerpadvies
Visum 1 ter (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
– gezien het verslag van Eurofound van
2011 getiteld "Industrial relations and
sustainability: the role of social partners
in the transition towards a green
economy";
Or. en

Amendement 5
Jutta Steinruck
Ontwerpadvies
Overweging A
Ontwerpadvies

Amendement

A. overwegende dat eco-innovatie de
hoeksteen vormt voor de Europese
ontwikkeling van een ecologisch en
economisch duurzame groeistrategie, die
moet leiden tot uiteenlopende vormen van
werkgelegenheid in diverse sectoren;

A. overwegende dat eco-innovatie de
hoeksteen vormt voor de Europese
ontwikkeling van een ecologisch,
economisch en sociaal duurzame
groeistrategie, die moet leiden tot
kwalitatief goede werkgelegenheid in
diverse sectoren;
Or. de

Amendement 6
Traian Ungureanu
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Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
A bis. overwegende dat sprake is van een
zorgwekkende toename van de
jongerenwerkloosheid en een grote
behoefte aan het scheppen van
werkgelegenheid voor jonge werknemers
om hen actief te houden op de
arbeidsmarkt;
Or. en

Amendement 7
Elisabeth Schroedter
Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
A bis. overwegende dat de transformatie
naar een duurzamere economie een
uiteenlopend positief effect op
verschillende sectoren heeft, namelijk dat
er nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd
zullen worden, dan wel oude
arbeidsplaatsen vervangen worden of
deels zullen verdwijnen; dat alle
arbeidsplaatsen aangepast dienen te
worden aan een duurzame productie- en
werkwijze waarbij een spaarzaam gebruik
van natuurlijk hulpbronnen wordt
gemaakt, en dat de grootste
aanpassingsbehoefte zich derhalve in de
bestaande arbeidsverhoudingen zal
voordoen waarbij flexibele
arbeidsverhoudingen wenselijk zijn;
Or. en
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Amendement 8
Elisabeth Schroedter
Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
A ter. overwegende dat die transformatie
tot een stabilisatie van de
werkgelegenheid kan leiden en in
sommige sectoren een enorme toename
van het aantal arbeidsplaatsen met
aanzienlijke "spillover-effecten" met zich
mee kan brengen, dat, waar betrouwbare
kadervoorwaarden zijn gecreëerd, sprake
is van een constante groei van de
werkgelegenheid en de werkzekerheid, die
door de stijgende uitvoer gestabiliseerd
wordt;
Or. en

Amendement 9
Elisabeth Schroedter
Ontwerpadvies
Paragraaf 1
Ontwerpadvies

Amendement

1. wijst op het potentieel voor het creëren
van directe en indirecte nieuwe
werkgelegenheid dat wordt geboden door
de volledige uitvoering van de EU 2020strategie; is ermee ingenomen dat de
Commissie zich inzet voor de bevordering
van een geïntegreerde strategie voor groene
groei in het kader van het
vlaggenschipinitiatief "Innovatie-Unie",
met name via het actieplan voor ecoinnovatie;

1. wijst op het potentieel voor het creëren
van directe en indirecte nieuwe
werkgelegenheid dat wordt geboden door
de volledige uitvoering van de EU 2020strategie en de overschakeling op een
duurzame economie; is ermee ingenomen
dat de Commissie zich inzet voor de
bevordering van een geïntegreerde
strategie voor groene groei in het kader van
het vlaggenschipinitiatief "InnovatieUnie", met name via het actieplan voor
eco-innovatie; is verheugd over het
voornemen om wettelijke
kadervoorwaarden, markteconomische
stimuleringsmechanismen, subsidies en
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openbare aanbestedingen op dit doel af te
stemmen;
Or. en

Amendement 10
Jutta Steinruck
Ontwerpadvies
Paragraaf 1
Ontwerpadvies

Amendement

1. wijst op het potentieel voor het creëren
van directe en indirecte nieuwe
werkgelegenheid dat wordt geboden door
de volledige uitvoering van de EU 2020strategie; is ermee ingenomen dat de
Commissie zich inzet voor de bevordering
van een geïntegreerde strategie voor groene
groei in het kader van het
vlaggenschipinitiatief "Innovatie-Unie",
met name via het actieplan voor ecoinnovatie;

1. wijst op het potentieel voor het creëren
van directe en indirecte nieuwe en
kwalitatief goede werkgelegenheid;
verzoekt de Commissie en de lidstaten
daarom hun inspanningen op dit gebied te
vergroten; dat wordt geboden door de
volledige uitvoering van de EU 2020strategie; is ermee ingenomen dat de
Commissie zich inzet voor de bevordering
van een geïntegreerde strategie voor groene
groei in het kader van het
vlaggenschipinitiatief "Innovatie-Unie",
met name via het actieplan voor ecoinnovatie en beschouwt dit als een stap in
de goede richting;
Or. de

Amendement 11
Sari Essayah
Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
1 bis. herinnert aan de resolutie van het
Parlement over de ontwikkeling van het
werkgelegenheidspotentieel van een
nieuwe duurzame economie

AM\942172NL.doc

7/26

PE514.822v03-00

NL

(2010/2010(INI)), waarin het ertoe
oproept om "de IAO-definitie [...]over te
nemen op grond waarvan alle
arbeidsplaatsen die een duurzame
ontwikkeling bevorderen, als groene
duurzame banen aangemerkt dienen te
worden; stelt dat de definitie zowel
arbeidsplaatsen omvat die direct tot een
vermindering van het energie- en
grondstoffenverbruik leiden, die
ecosystemen en biodiversiteit beschermen
en die de afvalproductie en
luchtvervuiling minimaliseren, als
arbeidsplaatsen die de ecologische
voetafdruk verminderen; onderkent dat de
definitie van het
werkgelegenheidspotentieel als gevolg van
het relatieve karakter van die afbakening
niet definitief vastgelegd kan worden"; is
daarom van oordeel dat eco-innovaties in
alle takken van industrie en nijverheid
een belangrijke rol spelen en zich niet tot
bepaalde productiesectoren mogen
beperken;
Or. fi

Amendement 12
Evelyn Regner
Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
1 bis. benadrukt dat het succes van ecoinnovaties afhankelijk is van gerichte
langetermijninvesteringen, met name op
het gebied van onderwijs, opleiding,
onderzoek en ontwikkeling alsmede op het
gebied van infrastructuur enz.;
Or. de
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Amendement 13
Sari Essayah
Ontwerpadvies
Paragraaf 2
Ontwerpadvies

Amendement

2. wijst met name op het brede scala aan
werkgelegenheidsperspectieven dat op
diverse vaardigheidsniveaus wordt
geboden door eco-innovatie en bioeconomie, vooral op het gebied van
verwerking voor recyclingdoeleinden of
hergebruik, ecodesign en investeringen in
de kennissector;

2. wijst erop dat eco-innovaties een zeer
breed werkgelegenheidspotentieel bieden;
denkt hierbij aan banen op het gebied van
ecodesign, onderzoek, ontwikkeling en
innovatie en de kennisindustrie, waarvoor
een hoog opleidingsniveau noodzakelijk
is, maar ook aan werk in de
productiesector dat minder opleiding
vergt; merkt evenwel op dat elke
werknemer eco-innovaties kan voorstellen
of verwezenlijken waarmee de
productieketen wordt verbeterd of
bijgesteld;
Or. fi

Amendement 14
Jutta Steinruck
Ontwerpadvies
Paragraaf 2
Ontwerpadvies

Amendement

2. wijst met name op het brede scala aan
werkgelegenheidsperspectieven dat op
diverse vaardigheidsniveaus wordt
geboden door eco-innovatie en bioeconomie, vooral op het gebied van
verwerking voor recyclingdoeleinden of
hergebruik, ecodesign en investeringen in
de kennissector;

2. wijst op de grote heterogeniteit van
werkgelegenheidsperspectieven en
vaardigheidsniveaus, die eco-innovatie en
bio-economie met zich meebrengen en
vooral op de verschillen in
arbeidsomstandigheden tussen de relatief
kleine arbeidssector van de hernieuwbare
energie en de grotere sectoren als de landen bosbouw; wijst erop dat het begrip
"groene baan" niet gelijkstaat aan "goed
werk";
Or. de
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Amendement 15
Elisabeth Schroedter
Ontwerpadvies
Paragraaf 2
Ontwerpadvies

Amendement

2. wijst met name op het brede scala aan
werkgelegenheidsperspectieven dat op
diverse vaardigheidsniveaus wordt
geboden door eco-innovatie en bioeconomie, vooral op het gebied van
verwerking voor recyclingdoeleinden of
hergebruik, ecodesign en investeringen in
de kennissector;

2. wijst met name op het brede scala aan
werkgelegenheidsperspectieven dat op
diverse vaardigheidsniveaus wordt
geboden door eco-innovatie; constateert
dat, om de
werkgelegenheidsdoelstellingen van de
EU 2020-strategie te halen en het
banenpotentieel van een nieuwe
duurzame economie te benutten, de
energie-efficiëntie van huisvesting en de
bouw en het aandeel van hernieuwbare
energiebronnen moeten worden vergroot
en milieuvriendelijke technologie,
duurzaam vervoer en duurzame mobiliteit,
duurzame landbouw, bosbouw en visserij
en advies via milieudiensten moeten
worden bevorderd, alsmede verwerking
voor recyclingdoeleinden of hergebruik,
productieprocessen die zo min mogelijk
natuurlijke hulpbronnen gebruiken en
gesloten materiaalkringlopen, ecodesign
en investeringen in de kennissector; merkt
op dat de dienstensector en de sector van
de sociale economie ook een groot
potentieel voor groene banen inhouden;
Or. en

Amendement 16
Traian Ungureanu
Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies

Amendement
2 bis. erkent het feit dat de economische
overschakeling op nieuwe nichesectoren
de jonge generatie werkenden kan
aantrekken en tot nieuwe kansen op een
baan in het eco-innovatiespectrum kan
leiden;
Or. en

Amendement 17
Sari Essayah
Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
2 bis. benadrukt het belang van ecoinnovaties die toepassing vinden in
woningen, gebouwen en boerenbedrijven,
aangezien zij een actieve participatie van
de burgers zelf en
werkgelegenheidscheppende activiteiten
van micro-ondernemingen mogelijk
maken, bijvoorbeeld op het gebied van
lokale behandeling en hergebruik van
afval, energieproductie en -besparing en
op andere terreinen van eco-innovatie;
Or. fi

Amendement 18
Evelyn Regner
Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
2 bis. benadrukt dat op het gebied van
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eco-innovatie met name
werkgelegenheidsperspectieven voor
jongeren ontstaan, waarvan door middel
van gerichte opleiding en een actief,
veelomvattend en inclusief
arbeidsmarktbeleid gebruik kan worden
gemaakt;
Or. de

Amendement 19
Elisabeth Schroedter
Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
2 bis. is er absoluut van overtuigd dat een
op de markteconomie gebaseerd
milieubeleid een drijvende kracht voor
groei en werkgelegenheid in alle sectoren
zou kunnen worden, en benadrukt dat
innovatieve ondernemingen die kansen in
het belang van het milieu en van de
werknemers optimaal kunnen benutten
wanneer er betrouwbare
kadervoorwaarden bestaan die
investeringen begunstigen;
Or. en

Amendement 20
Elisabeth Schroedter
Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
2 ter. wijst erop dat de lidstaten hun
opleidings- en onderwijsstelsels moeten
aanpassen en gerichte actieplannen
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moeten uitwerken en uitvoeren voor de
omscholing van de werknemers in de
sectoren die door de transformatie van de
lokale economieën in een nieuwe
duurzame economie zullen worden
getroffen, om ervoor te zorgen dat deze
werknemers toegang tot nieuwe groene
duurzame banen hebben en dat de
beroepsbevolking haar vaardigheden aan
de behoeften van een duurzamere
economie kan aanpassen aan de hand van
opleidingsconcepten op basis van
vaardigheden; is in dit verband tevreden
met het "Nieuwe vaardigheden voor
nieuwe banen"-initiatief van de
Commissie en bevestigt dat de
samenwerking met de EU-lidstaten een
stap in de juiste richting is; wijst er echter
op dat dit initiatief directer moet worden
gekoppeld aan de doelstellingen in het
Raadsbesluit inzake duurzame
ontwikkeling en verder moet worden
uitgewerkt met concrete acties zowel op
het niveau van de EU als in de lidstaten;
Or. en

Amendement 21
Jutta Steinruck
Ontwerpadvies
Paragraaf 3
Ontwerpadvies

Amendement

3. onderkent dat eco-innovatie duidelijke
mogelijkheden biedt voor nieuwe
nichebedrijven en perspectieven voor mkbbedrijven, zelfstarters en zelfstandigen, die
kunnen profiteren van nieuwe
ondernemingsmodellen, en bestaande
traditionele economische sectoren nieuw
leven kan inblazen;

3. onderkent dat eco-innovatie duidelijke
mogelijkheden biedt voor nieuwe
nichebedrijven en perspectieven voor mkbbedrijven, zelfstarters en zelfstandigen, die
kunnen profiteren van nieuwe
ondernemingsmodellen, en bestaande
traditionele economische sectoren
mogelijkheden biedt om bestaande
arbeidsplaatsen ecologischer in te richten;
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Or. de

Amendement 22
Evelyn Regner
Ontwerpadvies
Paragraaf 3
Ontwerpadvies

Amendement

3. onderkent dat eco-innovatie duidelijke
mogelijkheden biedt voor nieuwe
nichebedrijven en perspectieven voor mkbbedrijven, zelfstarters en zelfstandigen,
die kunnen profiteren van nieuwe
ondernemingsmodellen, en bestaande
traditionele economische sectoren nieuw
leven kan inblazen;

3. onderkent dat eco-innovatie duidelijke
mogelijkheden biedt voor nieuwe
nichebedrijven, die kunnen profiteren van
nieuwe ondernemingsmodellen, en
bestaande traditionele economische
sectoren nieuw leven kan inblazen;

Or. de

Amendement 23
Elisabeth Schroedter
Ontwerpadvies
Paragraaf 3
Ontwerpadvies

Amendement

3. onderkent dat eco-innovatie duidelijke
mogelijkheden biedt voor nieuwe
nichebedrijven en perspectieven voor
mkb-bedrijven, zelfstarters en
zelfstandigen, die kunnen profiteren van
nieuwe ondernemingsmodellen, en
bestaande traditionele economische
sectoren nieuw leven kan inblazen;

3. onderkent dat eco-innovatie duidelijke
mogelijkheden biedt voor nieuwe
bedrijven en perspectieven voor mkbbedrijven en zelfstandigen, die kunnen
profiteren van nieuwe markten,
ondernemingsmodellen, en bestaande
traditionele economische sectoren nieuw
leven kan inblazen;
Or. en

PE514.822v03-00

NL

14/26

AM\942172NL.doc

Amendement 24
Traian Ungureanu
Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
3 bis. vraagt om betere educatieve
programma's middels beroepsopleiding of
levenslang leren, om leerplannen te
integreren op grond waarvan de
werkenden de vereiste competenties en
vaardigheden kunnen verkrijgen, zodat zij
inzetbaar zijn in de nieuwe banen;
Or. en

Amendement 25
Minodora Cliveti
Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
3 bis. benadrukt de belangrijke rol van
mkb-bedrijven voor de groene groei door
nieuwe banen in innovatieve groene
activiteiten te creëren waarbij, rekening
houdend dat sommige banen gevaar
lopen, de reallocatie van werknemers van
krimpende naar groeiende sectoren en
bedrijven, zoals degene die
verontreinigende werkzaamheden door
schonere alternatieven vervangen of
milieudiensten verlenen, dient te worden
vergemakkelijkt;
Or. en

Amendement 26
Sari Essayah
AM\942172NL.doc
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
3 bis. benadrukt dat op eco-innovatie
gebaseerde commerciële activiteiten op
lange termijn zakelijk gezien duurzaam
moeten zijn en niet afhankelijk mogen
zijn van steunregelingen van de overheid
die de concurrentie verstoren en wat de
bevordering van eco-innovatie betreft een
twijfelachtige input/outputverhouding
hebben;
Or. fi

Amendement 27
Elisabeth Schroedter
Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
3 bis. doet de aanbeveling om het
creatieve en innovatieve potentieel van
jongeren te bevorderen om aan duurzame
ontwikkeling bij te dragen en de toegang
tot financiering voor hen te verbeteren;
Or. en

Amendement 28
Elisabeth Schroedter
Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
3 ter. benadrukt dat ondernemers een zeer
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belangrijke rol vervullen in het verder
verspreiden van eco-innovatie; wijst er in
dit verband op dat het voorlichten van
ondernemers over nieuwe zakelijke
kansen van cruciaal belang zal zijn voor
het succes van een strategie die gericht is
op de efficiënte omgang met hulpbronnen
en de ontwikkeling van duurzame
industrieën;
Or. en

Amendement 29
Elisabeth Schroedter
Ontwerpadvies
Paragraaf 4
Ontwerpadvies

Amendement

4. wijst op de zowel ecologische als
economische voordelen van overschakeling
op een bio-economisch systeem, in termen
van het creëren van duurzame banen in
zowel de EU als de ontwikkelingslanden,
namelijk door intensievere betrokkenheid
bij de innovatiegerichte productie van
brandstoffen en materialen, alsook door
het scheppen van werkgelegenheid
middels de verwerking en distributie van
biobrandstoffen en biomaterialen voor het
bedrijfsleven en voor publieke en
particuliere verbruikers en huishoudelijke
consumenten;

4. wijst op de zowel ecologische als
economische voordelen van overschakeling
op een groene duurzame economie, in
termen van het creëren van duurzame
banen in zowel de EU als de
ontwikkelingslanden;

Or. en

Amendement 30
Jutta Steinruck
Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies

Amendement

4. wijst op de zowel ecologische als
economische voordelen van
overschakeling op een bio-economisch
systeem, in termen van het creëren van
duurzame banen in zowel de EU als de
ontwikkelingslanden, namelijk door
intensievere betrokkenheid bij de
innovatiegerichte productie van
brandstoffen en materialen; alsook door
het scheppen van werkgelegenheid
middels de verwerking en distributie van
biobrandstoffen en biomaterialen voor het
bedrijfsleven en voor publieke en
particuliere verbruikers en huishoudelijke
consumenten;

4. wijst op de zowel ecologische als
economische voordelen die de
overschakeling op een bio-economisch
systeem met zich mee kan brengen, in
termen van het creëren van duurzame
banen in zowel de EU als de
ontwikkelingslanden, namelijk door
intensievere betrokkenheid bij de
innovatiegerichte productie van
brandstoffen en materialen, wanneer de
werkgelegenheid voldoet aan de criteria
voor goed werk; benadrukt dat de
verwerking en distributie van
biobrandstoffen en biomaterialen voor het
bedrijfsleven en voor publieke en
particuliere verbruikers en huishoudelijke
consumenten slechts een beperkte rol
spelen in het scheppen van nieuwe
arbeidsplaatsen, hoewel er op het gebied
van ongeschoolde arbeid ook veel
werkgelegenheidsperspectieven bestaan;
Or. de

Amendement 31
Elisabeth Schroedter
Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
4 bis. beklemtoont dat een stabiel,
ambitieus regelgevingskader voor de
lange termijn een vereiste is om het
volledige groene
werkgelegenheidspotentieel te realiseren;
verzoekt de Commissie en de lidstaten om
milieunormen en financiële prikkels te
ontwikkelen die voor een periode van ten
minste tien jaar voor betrouwbare
randvoorwaarden zorgen en waardoor
een adequate rechts- en
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planningszekerheid wordt gecreëerd;
roept ertoe op de bestaande financiële
instrumenten te gebruiken om
duurzaamheid te bevorderen en
toenemende duurzaamheid van de
economische activiteit en productie als
een van de nagestreefde doelstellingen op
te nemen in de financiële vooruitzichten
van diverse fondsen, inclusief de
structuurfondsen en het Cohesiefonds;
Or. en

Amendement 32
Elisabeth Schroedter
Ontwerpadvies
Paragraaf 5
Ontwerpadvies

Amendement

5. wijst op de complexe problemen die zich
voordoen op het gebied van
voedselzekerheid, klimaatverandering,
bodemkwaliteit, grondstoffenschaarste,
enzovoorts; onderkent dat tal van deze
problemen door middel van eco-innovatie
kunnen worden opgelost; wijst er nogmaals
op dat een dergelijke overschakeling noopt
tot een geïntegreerde aanpak die zich
zowel uitstrekt tot het onderwijs als tot
opleiding, ontwikkeling van vaardigheden,
onderzoek en innovatie, investeringen in de
particuliere sector en de ontwikkeling van
infrastructuur, welke alle op hun manier
bijdragen aan de totstandbrenging van
diverse en duurzame
werkgelegenheidsperspectieven.

5. wijst op de complexe problemen die zich
voordoen op het gebied van
klimaatverandering, bodemkwaliteit,
grondstoffenschaarste, transformatie naar
hernieuwbare-energiesystemen en
energie-efficiëntie enzovoort; onderkent
dat tal van deze problemen door middel
van eco-innovatie kunnen worden
opgelost; wijst er nogmaals op dat een
dergelijke overschakeling noopt tot een
geïntegreerde aanpak die zich zowel
uitstrekt tot het onderwijs als tot opleiding,
ontwikkeling van vaardigheden, onderzoek
en innovatie, investeringen in de
particuliere sector en de ontwikkeling van
infrastructuur, welke alle op hun manier
bijdragen aan de totstandbrenging van
diverse en duurzame
werkgelegenheidsperspectieven.
Or. en
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Amendement 33
Phil Bennion, Georges Bach, Milan Cabrnoch
Ontwerpadvies
Paragraaf 5
Ontwerpadvies

Amendement

5. wijst op de complexe problemen die zich
voordoen op het gebied van
voedselzekerheid, klimaatverandering,
bodemkwaliteit, grondstoffenschaarste,
enzovoorts; onderkent dat tal van deze
problemen door middel van eco-innovatie
kunnen worden opgelost; wijst er nogmaals
op dat een dergelijke overschakeling noopt
tot een geïntegreerde aanpak die zich
zowel uitstrekt tot het onderwijs als tot
opleiding, ontwikkeling van vaardigheden,
onderzoek en innovatie, investeringen in de
particuliere sector en de ontwikkeling van
infrastructuur, welke alle op hun manier
bijdragen aan de totstandbrenging van
diverse en duurzame
werkgelegenheidsperspectieven.

5. wijst op de complexe problemen die zich
voordoen op het gebied van
voedselzekerheid, klimaatverandering,
bodemkwaliteit, grondstoffenschaarste
enzovoort; onderkent dat tal van deze
problemen grotendeels door middel van
eco-innovatie kunnen worden aangepakt;
wijst er nogmaals op dat een dergelijke
overschakeling noopt tot een geïntegreerde
aanpak die zich zowel uitstrekt tot het
onderwijs als tot opleiding, ontwikkeling
van vaardigheden, onderzoek en innovatie,
investeringen in de particuliere sector en de
ontwikkeling van infrastructuur, welke alle
op hun manier bijdragen aan de
totstandbrenging van diverse en duurzame
werkgelegenheidsperspectieven.
Or. en

Amendement 34
Evelyn Regner
Ontwerpadvies
Paragraaf 5
Ontwerpadvies

Amendement

5. wijst op de complexe problemen die zich
voordoen op het gebied van
voedselzekerheid, klimaatverandering,
bodemkwaliteit, grondstoffenschaarste,
enzovoorts; onderkent dat tal van deze
problemen door middel van eco-innovatie
kunnen worden opgelost; wijst er nogmaals
op dat een dergelijke overschakeling noopt
tot een geïntegreerde aanpak die zich
zowel uitstrekt tot het onderwijs als tot

5. wijst op de complexe problemen die zich
voordoen op het gebied van
voedselzekerheid, klimaatverandering,
bodemkwaliteit, grondstoffenschaarste,
enzovoorts; onderkent dat tal van deze
problemen door middel van eco-innovatie
kunnen worden opgelost; wijst er nogmaals
op dat een dergelijke overschakeling noopt
tot een geïntegreerde aanpak die zich
zowel uitstrekt tot het onderwijs als tot
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opleiding, ontwikkeling van vaardigheden,
onderzoek en innovatie, investeringen in
de particuliere sector en de ontwikkeling
van infrastructuur, welke alle op hun
manier bijdragen aan de totstandbrenging
van diverse en duurzame
werkgelegenheidsperspectieven.

opleiding, ontwikkeling van vaardigheden,
onderzoek en innovatie, investeringen en
de ontwikkeling van infrastructuur, welke
alle op hun manier bijdragen aan de
totstandbrenging van diverse en duurzame
werkgelegenheidsperspectieven.

Or. de

Amendement 35
Jutta Steinruck
Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
5 bis. wijst op de mogelijke synergetische
effecten van eco-innovatie bij het
scheppen van duurzame en kwalitatief
goede arbeidsplaatsen, de bescherming
van het milieu en de vermindering van de
economische afhankelijkheid.
Or. de

Amendement 36
Minodora Cliveti
Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
5 bis. wijst erop dat het arbeidsbeleid de
overschakeling van werknemers van
krimpende op nieuwe, groene opkomende
sectoren zou moeten vergemakkelijken
door hen de nodige opleiding te bieden;
Or. en
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Amendement 37
Georges Bach
Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
5 bis. benadrukt dat onderzoek de basis is
voor innovatie en eco-innovatie; wijst op
het grote groeipotentieel van ecoinnovatie en de kans van Europa om op
dit gebied wereldleider te zijn wat betreft
nieuwe en kwalitatief hoogwaardige
arbeidsplaatsen;
Or. de

Amendement 38
Sari Essayah
Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
5 bis. dringt erop aan de toepassing van
de beste eco-innovaties te bevorderen, met
name in de ontwikkelingslanden, waar
bijvoorbeeld een effectiever proces voor de
productie van houtskool, composttoiletten,
het gebruik van hernieuwbare
energiebronnen, waterzuiveringssystemen
en tal van andere innovaties in
aanzienlijke mate en tegen relatief lage
kosten kunnen bijdragen tot de
verbetering van de levenskwaliteit en de
bevordering van duurzaam
ondernemerschap en duurzame
werkgelegenheid;
Or. fi

Amendement 39
Phil Bennion, Georges Bach, Milan Cabrnoch
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
5 bis. wijst met name op het belang van
toegang tot passende opleiding en
ontwikkeling van vaardigheden in het
kader van eco-innovatie, zowel om te
voorzien in de vereiste geschoolde
arbeidskrachten voor werkgevers als om
jongeren te voorzien van de juiste
vaardigheden om opkomende innovatieve
werkgelegenheidskansen te benutten;
benadrukt in dit opzicht de kans voor het
leerlingwezen op plattelandsgebied en
andere vormen van beroepsopleiding om
deze nieuwe vaardigheden te ontwikkelen;
Or. en

Amendement 40
Phil Bennion, Georges Bach, Milan Cabrnoch
Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
5 ter. benadrukt de essentiële rol die
partnerschappen en synergieën tussen
bedrijven, de onderwijssector en lokale en
regionale autoriteiten kunnen spelen in
het bieden van de relevante opleiding, om
brede toegang tot de
werkgelegenheidskansen en
hoogwaardige banen die door ecoinnovatie opkomen, mogelijk te maken;
Or. en
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Amendement 41
Kinga Göncz
Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
5 bis. roept, ten behoeve van betere
toekomstige inzetbaarheid, de lidstaten op
te voorzien in efficiënter onderwijs met
betrekking tot vaardigheden op het gebied
van exacte wetenschap, technologie,
ingenieursdiensten en wiskunde – ook
voor vrouwen – vanaf jonge leeftijd in
combinatie met beroepsoriëntatie,
hoogwaardige en bezoldigde stages en
kansen voor duaal leren op het gebied van
eco-innovatie;
Or. en

Amendement 42
Kinga Göncz
Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
5 ter. roept de lidstaten op om de
samenwerking tussen universiteiten,
onderzoeksinstellingen en bedrijven te
versterken, teneinde het beste resultaat
ten aanzien van de vorming van
toekomstige deskundigen ter zake te
waarborgen;
Or. en

Amendement 43
Kinga Göncz
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
5 quater. dringt er bij de lidstaten op aan
om grensoverschrijdende samenwerking
te bevorderen met het oog op de
verspreiding van technologie en beste
praktijken in de gehele EU en bijgevolg de
vergroting van het concurrentievermogen
van Europa;
Or. en

Amendement 44
Kinga Göncz
Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
5 quinquies. dringt er, in het kader van
het voorzien in een sociaal verantwoorde
overschakeling op hoogwaardige groene
banen, bij de lidstaten op aan gebruik te
maken van het ESF voor programma's
voor het zo snel mogelijk bijscholen,
opleiden en omscholen van werknemers;
Or. en

Amendement 45
Kinga Göncz
Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
5 sexies. dringt er bij de lidstaten op aan
te voorzien in belastingprikkels en andere
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financiële instrumenten voor bedrijven,
met name voor mkb-bedrijven, ter
bevordering van grotere particuliere
investeringen in onderzoek en
ontwikkeling;
Or. en
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