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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по околна 
среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

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

– като взе предвид новия инструмент „гаранция за младежта“,

– като взе предвид доклада на Европейската фондация за подобряване на условията 
на живот и труд от януари 2013 г., озаглавен „Екологизиране на отраслите в ЕС: 
предвиждане и управление на въздействията върху количеството и качеството на 
работните места“, и нейната база данни, съдържаща проучвания на процеса,

– като взе предвид доклада на Европейската фондация за подобряване на условията 
на живот и труд от 2011 г., озаглавен „Индустриални отношения и устойчиво 
развитие: ролята на социалните партньори в прехода към екологична икономика“;

A. като има предвид, че екоиновациите са отправна точка за развиването от страна на 
ЕС на екологично, икономически и социално устойчива стратегия за растеж, 
водеща до качествени възможности за заетост в различни сектори;

Б. като има предвид, че съществува обезпокоително нарастване на равнището на 
младежката безработица и силна необходимост от политики, които водят до повече 
и по-добри възможности за работа за младите хора;

В. като има предвид, че тази промяна може да стабилизира заетостта и да увеличи 
броя на работните места, оказвайки значително въздействие върху други области; 
като има предвид, че там, където са били въведени надеждни рамкови условия, 
може да се отбележи устойчиво повишаване на възможностите за заетост и на
сигурността на работните места, което се подкрепя чрез увеличения износ;

Г. като има предвид, че Парламентът приветства инициативата на Комисията „Нови 
умения за нови работни места“, която признава сътрудничеството с държавите 
членки;

Д. като има предвид, че резолюцията на Парламента от 7 септември 2010 г. относно 
развиване на потенциала за разкриване на нови работни места в нова устойчива 
икономика1 се позовава на определението за МОТ на устойчиви работни места и 
подчертава, че екоиновациите имат важна роля във всички промишлени и 
производствени сектори;

1. отбелязва потенциала за пряко и непряко създаване на качествени работни места 
посредством пълното прилагане на стратегията „ЕС 2020“; поради това призовава 
Комисията и държавите членки да увеличат усилията си в тази област; приветства 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2010)0299.
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насърчаването от страна на Комисията на интегрирана 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;

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

3. отбелязва голямото разнообразие на възможностите за работа с различни равнища 
на умения, които се откриха в областта на екоиновациите, включително работните 
места в екодизайна и в научните изследвания, развитието и иновациите, както и в 
индустрията на знанието, които изискват високо равнище на образование, но също 
и дейностите в производствения сектор, за които са необходими по-практически 
умения; отбелязва, че екоиновациите, които подобряват или променят 
производствената верига, могат да бъдат предложени или осъществени от 
работници на всички равнища;

4. отбелязва, че за да се постигнат целите на стратегията „ЕС 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 източници на 
енергия и на технологиите за околната среда, на устойчивия транспорт и 
мобилност, на устойчивото селско, горско и рибно 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 на материали, екодизайна и инвестициите в 
сектора на знанието; отбелязва, че секторът на услугите и секторът на социалната 
икономика1 също имат голям „зелен“ потенциал за заетост;

5. е твърдо убеден, че политиката в областта на околната среда, основаваща се 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 основата, която ще позволи на иновативните 
предприятия да се възползват максимално от тези възможности в полза на околната 
среда и работниците и служителите;

6. признава факта, че икономическият преход към нови ниши за стопанска дейност 
може да привлече младото поколение работници и да доведе до нови възможности 
за работни места в спектъра на екоиновациите;

7. 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, например във връзка с третирането и 

                                               
1 Изразът „социална икономика“ следва да се превежда като „économie sociale et solidaire“ и да се 
използват еквивалентни преводи за испански, португалски и други подобни езици. 
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повторното използване на отпадъци на местно равнище, производството и 
пестенето на енергия и други сфери на екоиновациите;

8. признава, че екоиновациите предоставят несъмнени възможности за нови ниши за 
стопанска дейност, като предлагат възможности за МСП, за инициативните 
личности, за самостоятелно заетите лица и предприемачите да се възползват от 
нови пазари и стопански модели, както и като съживяват съществуващите 
традиционни икономически сектори с възможности да организират 
съществуващите работни места по по-екологосъобразен начин чрез 
приспособяването им към устойчиви производствени и работни методи с 
ефективно използване на ресурсите;

9. 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;

10. подчертава едновременно екологичните и икономическите ползи от прехода към 
екологична устойчива икономика, 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 корпоративните, публичните, частните и битовите потребители; 
подчертава, че тези възможности следва да създадат качествени и устойчиви 
работни места както за квалифицирани, така и за неквалифицирани работници; 
признава, че следва да бъде разработена стабилна дългосрочна регулаторна рамка 
за насърчаване на устойчивото развитие, като се използват съществуващите 
финансови инструменти;

11. отбелязва сложните предизвикателства във връзка с продоволствената сигурност, 
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 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 и публичния сектор и развитие на 
инфраструктурата, като всеки от тези елементи допринася за разнообразните и 
устойчиви възможности за заетост.

12. подчертава възможния ефект от взаимодействието на екоиновациите при 
създаването на устойчиви и качествени работни места, опазването на околната 
среда и намаляването на икономическата зависимост;

13. 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 необходимите знания, умения и компетентности за младите хора, 
за да имат достъп до нововъзникващи новаторски възможности за заетост, и за 
улесняването на преминаването на работниците от западащи към нови „зелени“ 
отрасли; във връзка с това подчертава възможността за чиракуване в селските 
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райони и други форми на професионално обучение с цел развитие на тези нови 
комбинации от умения;

14. подчертава, че научноизследователската дейност е предпоставката за иновации и 
екоиновации; отбелязва големите перспективи за растеж на екоиновациите, както и 
потенциала на Европа да бъде световен лидер в тази област, което е свързано със 
създаването на нови и висококачествени работни места; 

15. 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, компостните тоалетни, използването на 
възобновяеми енергийни източници, системите за пречистване на водата и много 
други иновации могат да подобрят, значително и то на относително ниска цена, 
качеството на живот, здравето и да насърчат устойчиво предприемачество и 
заетост;

16. подчертава жизненоважната роля, която могат да играят партньорствата и 
взаимодействията между сектора на образованието, дружествата и местните и 
регионалните органи при предоставянето на съответното обучение, включително 
умения, свързани с областта на науките, технологиите, инженерството и 
математиката, както за мъжете, така и за жените, професионално ориентиране, 
качествени и платени стажове и възможности за комбинирано обучение, за да бъде 
осигурен широк достъп до възможности за заетост и качествени работни места, 
възникващи в резултат на екоиновациите;

17. насърчава държавите членки да предоставят стимули за предприятията, по-
специално за МСП, с цел насърчаване на повече инвестиции в 
научноизследователските и развойните дейности в частния сектор; във връзка с 
това приветства плана за действие в областта на екоиновациите;

18. 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;

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