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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

– έχοντας υπόψη την στρατηγική Ευρώπη 2020, η οποία ζητεί έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη,

– έχοντας υπόψη το νέο μέσο «Εγγύηση για τη νεολαία»,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound του Ιανουαρίου του 2013 με τίτλο ‘Greening 
of industries in the EU: «Πιο οικολογικές βιομηχανίες στην ΕΕ:  Πρόληψη και διαχείριση 
των επιπτώσεων στην ποσότητα και την ποιότητα των θέσεων εργασίας), καθώς και τη 
βάση δεδομένων του με τις περιπτωσιολογικές μελέτες,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound του 2011 με τίτλο «Industrial relations and 
sustainability: Βιομηχανικές σχέσεις και βιωσιμότητα:  ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων 
στη μετάβαση προς μια πράσινη οικονομία»,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικολογική καινοτομία συνιστά ακρογωνιαίο λίθο για την 
ανάπτυξη, από την ΕΕ, μιας βιώσιμης από περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική 
άποψη στρατηγικής ανάπτυξης, δεδομένου ότι συμβάλλει σε ευκαιρίες ποιοτικής 
απασχόλησης σε διάφορους τομείς·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται ανησυχητική αύξηση του ποσοστού ανεργίας των 
νέων και έντονη ανάγκη για πολιτικές που θα δημιουργούν περισσότερες και καλύτερες 
ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους εργαζομένους·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω αλλαγή έχει το δυναμικό να οδηγήσει σε 
σταθεροποίηση της απασχόλησης και αύξηση του αριθμού θέσεων εργασίας με 
σημαντικές δευτερογενείς επιπτώσεις· ότι, όπου δημιουργούνται αξιόπιστες γενικές 
συνθήκες, μπορεί να σημειωθεί διαρκής αύξηση των δυνατοτήτων απασχόλησης και της 
εργασιακής ασφάλειας, αύξηση η οποία σταθεροποιείται μέσω της αύξησης των 
εξαγωγών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία της Επιτροπής «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις 
εργασίας», η οποία αναγνωρίζει τη συνεργασία με τα κράτη μέλη, χαιρετίστηκε από το 
Κοινοβούλιο·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 
σχετικά με την ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας 
νέας βιώσιμης οικονομίας1 περιέχει αναφορά στον ορισμό των βιώσιμων θέσεων 
εργασίας σύμφωνα με την ΔΟΕ και τονίζει ότι η οικολογική καινοτομία έχει σημαντικό 
ρόλο σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας και της μεταποίησης·

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0299.
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1. επισημαίνει τις δυνατότητες άμεσης και έμμεσης δημιουργίας ποιοτικών θέσεων 
απασχόλησης μέσω της πλήρους εφαρμογής της στρατηγικής ΕΕ 2020· ζητεί, ως εκ 
τούτου, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις προσπάθειες που 
καταβάλλουν στον συγκεκριμένο τομέα· εκφράζει επιδοκιμασία για την προαγωγή εκ 
μέρους της Επιτροπής μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής πράσινης ανάπτυξης στο 
πλαίσιο της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση καινοτομίας» και συγκεκριμένα του 
σχεδίου δράσης για την οικολογική καινοτομία, ως ένα βήμα προς τη σωστή 
κατεύθυνση·

2. τονίζει ότι η επιτυχία της οικολογικής καινοτομίας απαιτεί πιο στοχευμένες και 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικότερα τους τομείς 
της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της έρευνας και ανάπτυξης, των υποδομών κ.λπ.·

3. υπογραμμίζει τη μεγάλη ποικιλομορφία των ευκαιριών απασχόλησης και των επιπέδων 
δεξιοτήτων που δημιουργούν η οικολογική καινοτομία,  συμπεριλαμβανομένων θέσεων 
εργασίας στον τομέα του οικολογικού σχεδιασμού και της έρευνας, ανάπτυξης και 
καινοτομίας, καθώς και στη βιομηχανία της γνώσης που απαιτούν υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης, αλλά και θέσεων στον κλάδο της παραγωγής που απαιτούν περισσότερο 
πρακτικές δεξιότητες· επισημαίνει ότι οικολογικές καινοτομίες με σκοπό τη βελτίωση ή 
την τροποποίηση της αλυσίδας παραγωγής μπορούν να προταθούν από εργαζομένους 
οποιασδήποτε βαθμίδας·

4. σημειώνει ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020 σχετικά 
με την απασχόληση και να αξιοποιηθεί το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας μιας 
νέας βιώσιμης οικονομίας, πρέπει να αυξηθούν η ενεργειακή απόδοση της στέγασης και 
των κατασκευών και το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι φιλικές προς το 
περιβάλλον τεχνολογίες, καθώς και η βιωσιμότητα των μεταφορών και της 
κινητικότητας, της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας και οι συμβουλευτικές 
υπηρεσίες μέσω της παροχής περιβαλλοντικών υπηρεσιών καθώς και της εφαρμογής 
διαδικασιών ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίησης, διαδικασιών παραγωγής με χαμηλή 
χρήση πόρων και κύκλων κλειστού βρόχου των πρώτων υλών, του οικολογικού 
σχεδιασμού και επενδύσεων στον τομέα της γνώσης· σημειώνει ότι ο τομέας των 
υπηρεσιών και ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας διαθέτουν επίσης μεγάλο δυναμικό 
δημιουργίας πράσινων θέσεων εργασίας·

5. είναι βαθύτατα πεπεισμένο ότι μια πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος 
βασισμένη στην οικονομία της αγοράς μπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση σε όλους τους τομείς της οικονομίας και υπογραμμίζει ότι 
οι προβλέψιμες και φιλικές για τις επενδύσεις γενικές συνθήκες αποτελούν τη βάση για 
να μπορέσουν οι καινοτόμες επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν με τον καλύτερο τρόπο 
αυτές τις ευκαιρίες προς το συμφέρον του περιβάλλοντος και των εργαζομένων·

6. αναγνωρίζει το γεγονός ότι η οικονομική μετάβαση σε νέους επιχειρηματικούς 
εξειδικευμένους τομείς μπορεί να προσελκύσει τη νέα γενιά εργαζομένων και να 
δημιουργήσει νέες ευκαιρίες απασχόλησης στο πεδίο της οικοκαινοτομίας·

7. τονίζει τη σημασία των οικολογικών καινοτομιών που μπορούν να εφαρμοσθούν στο 
επίπεδο των κατοικιών, των ακινήτων και των αγροκτημάτων, διότι επιτρέπουν την 
ενεργό συμμετοχή των ίδιων των πολιτών και τις δραστηριότητες δημιουργίας θέσεων 



AD\1003666EL.doc 5/7 PE510.625v02-00

EL

εργασίας των πολύ μικρών επιχειρήσεων, π.χ. στο πλαίσιο της τοπικής επεξεργασίας και 
επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων, της παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας και 
σε άλλους τομείς οικολογικής καινοτομίας·

8. αναγνωρίζει ότι η οικολογική καινοτομία ενέχει σαφείς ευκαιρίες για νέες εξειδικευμένες 
επιχειρήσεις, παρέχοντας ευκαιρίες στις ΜΜΕ, σε όσους ιδρύουν τις δικές τους 
επιχειρήσεις, στους αυτοαπασχολούμενους και τους επιχειρηματίες να επωφεληθούν από 
νέες αγορές και νέα  επιχειρηματικά μοντέλα, αλλά και αναζωογονώντας υφιστάμενους 
παραδοσιακούς οικονομικούς τομείς με ευκαιρίες για περισσότερο οικολογική 
διαμόρφωση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, με προσαρμογή σε βιώσιμες και 
αποδοτικές από πλευράς χρήσης πόρων μεθόδους παραγωγής και εργασίας·

9. συνιστά την προώθηση του δημιουργικού και καινοτόμου δυναμικού των νέων, με στόχο 
τη συμβολή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της πρόσβασής τους σε 
χρηματοδότηση·

10. επισημαίνει τα διπλά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη της μετάβασης σε μια 
πράσινη βιώσιμη οικονομία, από απόψεως δημιουργίας βιώσιμων θέσεων απασχόλησης 
τόσο στην ΕΕ όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω της αυξημένης συμμετοχής 
στην καινοτόμο παραγωγή καυσίμων και υλικών, καθώς και με τις ευκαιρίες 
απασχόλησης που προκύπτουν από την επεξεργασία και διανομή βιοκαυσίμων και 
βιοϋλικών για επιχειρήσεις, δημόσιους, ιδιωτικούς και εγχώριους καταναλωτές· τονίζει 
ότι αυτές οι ευκαιρίες θα πρέπει να δημιουργήσουν ποιοτικές και βιώσιμες θέσεις 
εργασίας τόσο για ειδικευμένους όσο και για ανειδίκευτους εργαζομένους· αναγνωρίζει 
ότι πρέπει να αναπτυχθεί ένα σταθερό, μακροπρόθεσμο ρυθμιστικό πλαίσιο για την 
προώθηση της βιωσιμότητας, με τη χρησιμοποίηση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών 
μέσων·

11. επισημαίνει τις πολυσύνθετες προκλήσεις σε σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων, την 
αλλαγή του κλίματος, την ποιότητα του εδάφους, την έλλειψη πρώτων υλών, τη 
μετάβαση προς συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, κλπ.· 
αναγνωρίζει ότι η οικολογική καινοτομία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για 
την αντιμετώπιση πολλών από αυτές τις προκλήσεις· επαναλαμβάνει ότι αυτή η 
μετάβαση απαιτεί ολιστική προσέγγιση στην οποία περιλαμβάνονται η εκπαίδευση, η 
κατάρτιση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η έρευνα και η καινοτομία, οι επενδύσεις του 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και η ανάπτυξη υποδομών, στοιχεία τα οποία συμβάλλουν 
όλα στη δημιουργία ποικίλων και βιώσιμων ευκαιριών απασχόλησης·

12. επισημαίνει τις δυνητικές συνέργειες της οικολογικής καινοτομίας για τη δημιουργία 
βιώσιμων, ποιοτικών θέσεων εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση 
της οικονομικής εξάρτησης·

13. σημειώνει ιδίως τη σημασία της πρόσβασης σε κατάλληλη κατάρτιση και της ανάπτυξης 
δεξιοτήτων στο πλαίσιο της οικοκαινοτομίας, με στόχο τόσο την παροχή του 
απαιτούμενου ειδικευμένου δυναμικού για τους εργοδότες όσο και τον εφοδιασμό των 
νέων με τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε να έχουν πρόσβαση σε 
αναδυόμενες, καινοτόμες ευκαιρίες απασχόλησης, και παράλληλα να διευκολυνθεί η 
μετατόπιση των εργαζομένων από παρακμάζοντες σε νέους πράσινους τομείς· 
επισημαίνει σε αυτό το πλαίσιο την ευκαιρία για πραγματοποίηση μαθητείας στον 
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αγροτικό τομέα καθώς και για άλλες μορφές επαγγελματικής κατάρτισης, με στόχο την 
ανάπτυξη των εν λόγω νέων δεξιοτήτων·

14. υπογραμμίζει ότι η έρευνα αποτελεί τη βάση της καινοτομίας και της οικολογικής 
καινοτομίας· επισημαίνει τις μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης της οικολογικής
καινοτομίας, και τη δυνατότητα της Ευρώπης να ηγηθεί του συγκεκριμένου τομέα σε 
παγκόσμιο επίπεδο, με τις ευκαιρίες που αυτό συνεπάγεται για νέες ποιοτικές θέσεις
εργασίας· 

15. ζητεί την προώθηση της αξιοποίησης των βέλτιστων οικολογικών καινοτομιών, ιδίως σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, όπου είναι για παράδειγμα μια αποτελεσματικότερη διαδικασία 
για την παραγωγή ξυλάνθρακα, οι τουαλέτες κομποστοποίησης, η χρήση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, τα συστήματα καθαρισμού των υδάτων και πολλές άλλες 
καινοτομίες μπορούν να βελτιώσουν σε σημαντικό βαθμό και με σχετικά χαμηλό κόστος 
την ποιότητα ζωής, να βελτιώσουν την υγεία και να προωθήσουν τη βιώσιμη 
επιχειρηματικότητα και απασχόληση·

16. επισημαίνει τον ζωτικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι εταιρικές σχέσεις και οι 
συνέργειες μεταξύ των εταιρειών, του τομέα της εκπαίδευσης και των τοπικών και των 
περιφερειακών αρχών στην παροχή της σχετικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων 
δεξιοτήτων στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και 
των μαθηματικών τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες, επαγγελματικού 
προσανατολισμού, ποιότητας, χρηματοδοτούμενων περιόδων άσκησης και ευκαιριών 
διττής μάθησης, ώστε να καταστεί δυνατή η ευρεία πρόσβαση στις ευκαιρίες 
απασχόλησης και στις ποιοτικές θέσεις εργασίας που δημιουργούνται μέσω της 
οικολογικής καινοτομίας·

17. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παράσχουν κίνητρα για τις επιχειρήσεις, και ιδίως για τις 
ΜΜΕ, να προωθήσουν περισσότερες επενδύσεις σε δραστηριότητες έρευνας και 
ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα· χαιρετίζει στο πλαίσιο αυτό το σχέδιο δράσης για την 
οικολογική καινοτομία·

18. παροτρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη διασυνοριακή συνεργασία με στόχο τη 
διασφάλιση της διάδοσης της τεχνολογίας και των βέλτιστων πρακτικών στην ΕΕ και, 
κατά αυτό τον τρόπο, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης·

19. παροτρύνει τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της εξασφάλισης μιας κοινωνικά υπεύθυνης 
μετάβασης σε ποιοτικές πράσινες θέσεις εργασίας, να χρησιμοποιήσουν το συντομότερο 
δυνατό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων, 
κατάρτισης και επανακατάρτισης των εργαζομένων.
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