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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til Europa 2020-strategien, som opfordrer til intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst,

– der henviser til det nye instrument "ungdomsgarantien",

– der henviser til Eurofounds rapport fra januar 2013 med titlen "Grønnere industrier i EU: 
foregribelse og styring af indvirkningen på antallet og kvaliteten af job" og Eurofounds 
database med casestudier,

– der henviser til Eurofounds rapport fra 2011 med titlen "Arbejdsmarkedsrelationerne og 
bæredygtighed: Arbejdsmarkedsparternes rolle i overgangen til en grøn økonomi",

A. der henviser til, at økoinnovation er hjørnestenen i EU's udvikling af en miljømæssigt, 
økonomisk og socialt bæredygtig vækststrategi, som skal føre til 
beskæftigelsesmuligheder af høj kvalitet i en række forskellige sektorer;

B. der henviser til, at der er en bekymrende stigning i ungdomsarbejdsløsheden og et stort 
behov for politikker, der skaber flere og bedre beskæftigelsesmuligheder for unge; 

C. der henviser til, at denne ændring kan føre til en stabilisering af beskæftigelsen og en 
vækst i antallet af arbejdspladser med betydelige spillovereffekter; der henviser til, at man 
der, hvor der er blevet indført pålidelige rammebetingelser, kan notere en jævn stigning i 
beskæftigelsesmulighederne og jobsikkerheden, som stabiliseres gennem stigende eksport;

D. der henviser til, at Kommissionens "nye kvalifikationer til nye job"-initiativ, som 
anerkender samarbejdet med EU's medlemsstater, er blevet budt velkommen af 
Parlamentet;

E. der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 7. september 2010 om udvikling af 
jobpotentialet i en ny, bæredygtig økonomi henviser til ILO's definition af bæredygtige 
arbejdspladser og understreger, at økoinnovation spiller en vigtig rolle i alle industri- og 
fremstillingssektorer;

1. bemærker potentialet for direkte og indirekte jobskabelse af høj kvalitet gennem fuld 
gennemførelse af Europa 2020-strategien; opfordrer derfor Kommissionen og 
medlemsstaterne til at øge deres bestræbelser på dette område; bifalder Kommissionens 
fremme af en integreret strategi for grøn vækst som led i flagskibsinitiativet "Innovation i 
EU" og især handlingsplanen for økoinnovation som et skridt i den rigtige retning;

2. understreger, at vellykkede økoinnovationer kræver mere målrettede og langsigtede 
investeringer, som især skal omfatte områderne uddannelse og erhvervsuddannelse, 
forskning og udvikling, infrastruktur osv.;
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3. noterer sig de mange forskelligartede beskæftigelsesmuligheder på varierende 
kvalifikationsniveauer, der er åbnet op for gennem økoinnovation, herunder 
arbejdspladser inden for miljødesign, forskning, udvikling og innovation og 
videnindustrien, som kræver et højt uddannelsesniveau, men også de opgaver i 
produktionssektoren, som kræver mere praktiske færdigheder; bemærker, at 
økoinnovationer, som forbedrer eller ændrer produktionskæden, kan foreslås af 
arbejdstagere på alle niveauer;

4. bemærker, at der for at opfylde Europa 2020-strategiens mål for beskæftigelse og udnytte 
jobpotentialet ved en ny bæredygtig økonomi er behov for at øge energieffektiviteten 
inden for boligbyggeri og øge andelen af vedvarende energiformer, miljøteknologi, 
bæredygtig transport og mobilitet, bæredygtigt landbrug, skovbrug og fiskeri og 
rådgivning gennem miljøtjenester samt genbrug/genanvendelse, produktionsprocesser 
med lavt ressourceforbrug og lukket kredsløb for materialers levetid, miljøvenligt design 
og investeringer i vidensektoren; konstaterer, at servicesektoren og den socioøkonomiske 
sektor også rummer et stort grønt beskæftigelsespotentiale;

5. er fast overbevist om, at miljøpolitik baseret på markedsøkonomi kan blive en katalysator 
for vækst og beskæftigelse i alle grene af økonomien, og understreger, at forudsigelige, 
investeringsvenlige rammebetingelser udgør det grundlag, der vil gøre det muligt for 
innovative virksomheder at udnytte disse muligheder bedst muligt til fordel for miljøet og 
arbejdstagerne;

6. erkender, at den økonomiske overgang til nye erhvervsnicher kan tiltrække den unge 
generation af arbejdstagere og medføre nye beskæftigelsesmuligheder inden for det 
økoinnovative spektrum;

7. understreger betydningen af økoinnovationer, som kan anvendes i forbindelse med 
boliger, ejendomme og landejendomme, fordi de giver borgere mulighed for selv at 
deltage aktivt og mikrovirksomheder mulighed for at skabe beskæftigelse, f.eks. inden for 
lokal behandling og genbrug af affald, energiproduktion og -besparelse og inden for andre 
områder af økoinnovation;

8. erkender, at økoinnovation åbner klare muligheder for nye nichevirksomheder, idet 
SMV'er, iværksættere, selvstændige og entreprenører får mulighed for at drage fordel af 
nye markeder og forretningsmodeller, og giver eksisterende traditionelle økonomiske 
sektorer mulighed for at gøre eksisterende arbejdspladser grønnere gennem tilpasning til 
bæredygtige og ressourcebesparende produktions- og arbejdsmetoder;

9. anbefaler, at unges kreative og innovative potentiale til at bidrage til en bæredygtig 
udvikling fremmes, og at deres adgang til finansiering forbedres;

10. fremhæver de dobbelte miljømæssige og økonomiske fordele ved overgang til en grøn, 
bæredygtig økonomi i form af at skabe bæredygtige arbejdspladser både i EU og i 
udviklingslandene gennem øget deltagelse i innovative brændstof- og 
materialeproduktioner, og de beskæftigelsesmuligheder, der opstår som følge af 
forarbejdningen og distributionen af biomaterialer til erhvervslivet, offentlige, private og 
indenlandske forbrugere; understreger, at disse muligheder bør skabe bæredygtige 
arbejdspladser af høj kvalitet for både faglærte og ufaglærte arbejdstagere; erkender, at der 
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bør udarbejdes en stabil, langsigtet lovramme til fremme af bæredygtighed ved hjælp af 
eksisterende finansielle instrumenter;

11. bemærker de komplekse udfordringer i forbindelse med bl.a. fødevaresikkerhed, 
klimaændringer, jordbundskvalitet, råmaterialeknaphed og overgangen til vedvarende 
energisystemer og energieffektivitet; erkender, at økoinnovation kan spille en væsentlig 
rolle med hensyn til at imødegå mange af disse udfordringer; gentager, at en sådan 
overgang kræver en helhedsorienteret tilgang, der omfatter uddannelse, 
erhvervsuddannelse, kompetenceudvikling, forskning og innovation, investering og 
udvikling af infrastrukturen i den private og offentlige sektor, som alle bidrager til 
forskelligartede og bæredygtige beskæftigelsesmuligheder;

12. understreger de potentielle synergieffekter ved økoinnovation med hensyn til at skabe 
bæredygtige arbejdspladser af høj kvalitet, beskytte miljøet og mindske den økonomiske 
afhængighed;

13. bemærker især betydningen af adgang til passende erhvervsuddannelse og udvikling af 
færdigheder inden for rammerne af økoinnovation, både for at stille den nødvendige 
kvalificerede arbejdskraft til rådighed for arbejdsgiverne og for at give unge den 
nødvendige viden og de rette færdigheder og kompetencer til at få adgang til de nye 
innovative beskæftigelsesmuligheder og lette arbejdstageres overgang fra sektorer i 
tilbagegang til nye grønne sektorer, der er på vej frem; fremhæver i denne henseende 
muligheden for lærlingeuddannelser i landdistrikter og andre former for 
erhvervsuddannelse for at udvikle disse nye færdigheder;

14. understreger, at forskning udgør grundlaget for innovation og økoinnovation; påpeger det 
store vækstpotentiale ved økoinnovation og Europas chance for at blive en leder på 
verdensplan på dette område med de muligheder, dette indebærer for nye arbejdspladser af 
høj kvalitet; 

15. opfordrer til fremme af anvendelsen af de bedste økoinnovationer, navnlig i 
udviklingslande, hvor f.eks. en mere effektiv proces for fremstilling af trækul, 
komposteringstoiletter, anvendelsen af vedvarende energikilder, vandrensningssystemer 
og mange andre innovationer i betydelig grad og til relativt lave omkostninger kan 
forbedre livskvaliteten, forbedre sundheden og fremme en bæredygtig iværksætterånd og 
beskæftigelse;

16. fremhæver den afgørende rolle, som partnerskaber og synergieffekter mellem 
virksomheder, uddannelsessektoren og lokale og regionale myndigheder kan spille med 
hensyn til at yde den nødvendige erhvervsuddannelse, herunder færdigheder inden for 
naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik, både for mænd og kvinder, 
sammen med karrierevejledning, betalte praktikantophold af høj kvalitet og tostrengede 
uddannelsesmuligheder med henblik på at muliggøre bred adgang til 
beskæftigelsesmuligheder og arbejdspladser af høj kvalitet, som opstår gennem 
økoinnovation;

17. opfordrer medlemsstaterne til at tilbyde virksomheder, navnlig SMV'er, incitamenter for 
at fremme større private investeringer i F&U-aktiviteter; glæder sig i denne forbindelse 
over handlingsplanen for økoinnovation; 
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18. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at forbedre samarbejdet på tværs af grænserne 
for at sikre udbredelse af teknologi og bedste praksis i hele EU og derved øge Europas 
konkurrenceevne;

19. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til så snart som muligt at anvende ESF til 
programmer for opkvalificering, erhvervsuddannelse og omskoling af ansatte som led i 
deres bestræbelser på at sørge for en socialt ansvarlig overgang til grønne arbejdspladser 
af høj kvalitet.
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