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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

– võttes arvesse strateegiat „Euroopa 2020”, milles nõutakse arukat, jätkusuutlikku ja 
kaasavat majanduskasvu,

– võttes arvesse uut noortegarantii vahendit,

– võttes arvesse Eurofoundi 2013. aasta jaanuari aruannet „Euroopa Liidu riikide tööstuse 
keskkonnahoidlikumaks muutmine: töökohtade arvule ja kvaliteedile avalduva mõju 
prognoosimine ja kontrollimine” ning Eurofoundi juhtuuringute andmebaasi,

– võttes arvesse Eurofoundi 2011. aasta aruannet „Töösuhted ja jätkusuutlikkus: 
sotsiaalpartnerite roll üleminekul rohelisele majandusele”,

A. võttes arvesse, et ökoinnovatsioon on ELi keskkonnaalaselt, majanduslikult ja sotsiaalselt 
jätkusuutliku majanduskasvu strateegia väljatöötamise nurgakivi, sest loob eri sektorites 
kvaliteetseid tööhõivevõimalusi;

B. arvestades, et noorte töötuse määr kasvab murettekitavalt ning noortele rohkem ja 
paremaid töövõimalusi pakkuv poliitika on hädavajalik;

C. arvestades, et selle muutuse tõttu võib tööhõive stabiliseeruda, töökohtade arv suureneda 
ja see võib avaldada märkimisväärset ülekanduvat mõju; arvestades, et kui on loodud 
usaldusväärsed raamtingimused, võib täheldada töövõimaluste ja töökohtade kindluse 
pidevat kasvu, mida stabiliseerib suurenev eksport;

D. arvestades, et parlament on väljendanud heameelt komisjoni algatuse „Uute töökohtade 
jaoks uued oskused” üle, milles tunnustatakse koostööd liikmesriikidega;

E. arvestades, et parlamendi 7. septembri 2010. aasta resolutsioonis tööhõivevõimaluste 
arendamise kohta uue säästva majanduse raames1 viidatakse mõiste „jätkusuutlikud 
töökohad” ILO määratlusele ja rõhutatakse, et ökoinnovatsioonil on oluline roll kõigis 
tööstus- ja tootmissektorites;

1. märgib, et strateegia „Euroopa 2020” täielik rakendamine pakub häid võimalusi otseseks 
ja kaudseks kvaliteetsete töökohtade loomiseks; kutsub seetõttu komisjoni ja liikmesriike 
üles suurendama oma jõupingutusi selles valdkonnas; on rahul sellega, et komisjon 
edendab juhtalgatuse „Innovatiivne liit” raames loodud keskkonnasäästliku 
majanduskasvu integreeritud strateegiat ja eelkõige ökoinnovatsiooni tegevuskava, sest 
see on samm õiges suunas;

2. rõhutab, et ökoinnovatsiooni edukus eeldab sihipäraseid ja pikaajalisi investeeringuid, 
mis peavad hõlmama eriti hariduse ja koolituse, teadus- ja arendustegevuse, 
infrastruktuuri jm valdkondi;

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0299.
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3. märgib, et tänu ökoinnovatsioonile on tekkinud mitmesuguseid eri tasemel oskusi 
nõudvaid töövõimalusi, muu hulgas ökodisaini valdkonnas, teadus-, arendus- ja 
uuendustegevuses ning teadmistepõhises tööstuses, mis kõik eeldavad kõrget 
haridustaset, aga ka vähem praktilisi oskusi nõudvaid tööülesandeid tootmistegevuses; 
leiab, et tootmisahelat täiustavaid või muutvaid ökoinnovatsioonilahendusi võivad välja 
pakkuda iga tasandi töötajad;

4. märgib, et strateegia „Euroopa 2020” tööhõivesihtide saavutamiseks ja uue säästva 
majanduse tööhõivepotentsiaali kasutamiseks on vaja suurendada elamute ja ehitamise 
energiatõhusust, taastuvenergia ja keskkonnatehnoloogiate osakaalu, säästvust 
transpordis ja liikuvuses, säästvust põllu- ja metsamajanduses ning kalanduses, 
nõustamist keskkonnateenistuste kaudu ning samuti ringlussevõttu/korduvkasutamist, 
ressursse säästvaid tootmisprotsesse ja suletud ahelas materjaliringlust, ökodisaini ja 
teadmiste sektorisse investeerimist; märgib, et ka teenindussektoris ja 
sotsiaalmajandussektoris1 on palju võimalusi keskkonnahoidlike töökohtade loomiseks;

5. on täiesti veendunud, et turumajandusel põhinevast keskkonnakaitsepoliitikast võib saada 
majanduskasvu ja tööhõive liikumapanev jõud kõigis majandusharudes, ning rõhutab, et 
on vaja prognoositavaid ja investeerimissõbralikke raamtingimusi, et uuenduslikud 
ettevõtted saaksid kõnealust võimalust keskkonna ja töötajate hüvanguks optimaalselt ära 
kasutada;

6. tõdeb, et majanduslik üleminek uut liiki ettevõtlusvõimalustele võib olla huvipakkuv 
noorema põlvkonna töötajatele ja luua uusi töövõimalusi ökoinnovatsiooni valdkonnas;

7. rõhutab elamute, kinnistute ja põllumajanduslike majapidamiste tasandil rakendatava 
ökoinnovatsiooni tähtsust, sest see võimaldab kodanike enda aktiivset osalemist ja 
väikeettevõtete tööhõivet parandavat tegevust näiteks jäätmete kohalikul tasandil 
töötlemise ja kasutamise alal, energia tootmises ja kokkuhoius ning muudes 
ökoinnovatsiooni valdkondades;

8. tunnistab, et ökoinnovatsioon pakub uutele nišiäridele häid võimalusi, aidates VKEdel, 
omal käel ettevõtlusega alustajatel, FIEdel ja ettevõtjatel uutest turgudest ja 
ettevõtlusmudelitest kasu saada ning pakkudes traditsioonilistele majandussektoritele 
võimalust kujundada olemasolevad töökohad keskkonnahoidlikumaks, kohandudes 
säästva ja ressursitõhusa tootmise ja töömeetoditega;

9. soovitab säästvale arengule kaasaaitamiseks edendada noorte loomingulist ja innovaatilist 
potentsiaali ja võimaldada nende paremat juurdepääsu rahalistele vahenditele;

10. rõhutab, et jätkusuutlikule keskkonnahoidlikule majandusele üleminekust tõuseb tulu nii 
keskkonnale kui ka majandusele, sest suurema osalemise kaudu uuenduslikus kütuste ja 
materjalide tootmises luuakse püsivaid töökohti nii ELis kui ka arengumaades ning 
biomaterjalide töötlemine ja nende ettevõtetele, avalikkusele, era- ning kodutarbijatele 
turustamine tekitab täiendavaid tööhõivevõimalusi; rõhutab, et need võimalused peaksid 
looma kvaliteetseid ja püsivaid töökohti nii kõrge kui ka madala kvalifikatsiooniga 

                                               
1 Ingliskeelne mõiste „social economy” tuleks prantsuse keelde tõlkida „économie sociale et solidaire” ning 
samasuguseid vasteid tuleks kasutada ka hispaania, portugali ja teiste sarnaste keelte puhul.
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töötajate jaoks; tõdeb, et stabiilne ja pikaajaline õigusraamistik säästvuse edendamiseks 
tuleks välja töötada olemasolevaid rahastamisvahendeid kasutades;

11. võtab teadmiseks keerulised probleemid, mis tekivad seoses toiduga kindlustatuse, 
kliimamuutuse, pinnase kvaliteedi, tooraine nappuse, taastuvenergia süsteemidele 
ülemineku, energiatõhususe ja muuga; tunnistab, et ökoinnovatsioonil võib olla tähtis roll 
mitmete nende probleemide lahendamisel; kordab, et selline üleminek nõuab terviklikku 
lähenemist, mis ühendaks hariduse, koolituse, oskuste arendamise, teadusuuringud ja
innovatsiooni, investeeringud era- ja avalikku sektorisse ja infrastruktuuri arendamise, 
mis kõik aitab kaasa mitmekesiste ja püsivate tööhõivevõimaluste loomisele;

12. tõstab esile ökoinnovatsiooni võimaliku koostoime mõju jätkusuutlike ja kvaliteetsete 
töökohtade loomisel, keskkonna kaitsmisel ja majandusliku sõltuvuse vähendamisel;

13. märgib, et ökoinnovatsiooni puhul on eelkõige oluline tagada juurdepääs asjakohasele 
koolitusele ja oskuste arendamisele, et varustada tööandjaid nõutavate oskustega 
töötajatega, anda noortele vajalikud teadmised, oskused ja pädevused, mis suurendaksid 
innovatsioonist tulenevaid uusi võimalusi arvestades nende tööalast konkurentsivõimet, 
ning hõlbustada töötajate liikumist taanduvatest sektoritest uutesse keskkonnahoidlikesse 
sektoritesse; rõhutab sellega seoses maapiirkondades asuvate praktikakohtade ja teiste 
kutseõppevormide pakutavaid võimalusi kõnealuste uute oskuste väljaarendamisel;

14. rõhutab, et teadusuuringud on innovatsiooni ja ökoinnovatsiooni alus; juhib tähelepanu 
ökoinnovatsiooni suurepärastele kasvuväljavaadetele ning Euroopa potentsiaalile asuda 
selles valdkonnas kogu maailmas juhtivale kohale, mis looks võimalusi uute kvaliteetsete 
töökohtade tekkeks; 

15. innustab parimate ökoinnovatsioonilahenduste kasutuselevõtmist eelkõige arengumaades, 
kus näiteks puusöe tõhusam tootmisprotsess, kompostkäimlad, taastuvate energiaallikate 
kasutamine, veepuhastussüsteemid ja paljud muud uuenduslikud lahendused võivad 
oluliselt ja suhteliselt väikeste kuludega parandada elu kvaliteeti ja tervist ning edendada 
säästlikku ettevõtlust ja tööhõivet;

16. rõhutab üliolulist rolli, mida haridussektori, ettevõtete ning kohalike ja piirkondlike 
asutuste partnerlused ja koostoime võivad täita asjakohase koolituse pakkumisel, 
sealhulgas loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika valdkonnas nii 
meestele kui naistele, ning karjäärinõustamise, kvaliteetsete ja tasustatud praktikakohtade 
ning kaheosalise õppe võimaluste osas, et võimaldada laialdast juurdepääsu 
ökoinnovatsiooni tulemusena tekkivatele tööhõivevõimalustele ja kvaliteetsetele 
töökohtadele;

17. nõuab tungivalt, et liikmesriigid looksid ettevõtetele, eelkõige VKEdele stiimuleid, mis 
soodustaksid suuremat investeerimist erasektori teadus- ja arendustegevusse; tunneb 
sellega seoses heameelt ökoinnovatsiooni tegevuskava üle;

18. nõuab liikmesriikidelt tungivalt piiriülese koostöö tõhustamist, et tagada tehnoloogia ja 
parimate tavade levitamine kogu ELis ja suurendada sel viisil Euroopa 
konkurentsivõimet;
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19. nõuab tungivalt, et liikmesriigid kasutaksid sotsiaalselt vastutustundliku kvaliteetsetele ja 
keskkonnahoidlikele töökohtadele ülemineku käigus võimalikult kiiresti Euroopa 
Sotsiaalfondi vahendeid töötajate oskuste täiendamise, koolituse ja ümberõppe 
programmide jaoks.
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