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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

– tekintettel az „Európa 2020” stratégiára, amely intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre szólít fel,

– tekintettel az „Ifjúsági garancia” elnevezésű új eszközre,

– tekintettel az Eurofound 2013. januári, „Az EU iparágainak környezetbaráttá tétele: a 
munkahelyek mennyiségére és minőségére gyakorolt hatások megelőzése és kezelése” 
című jelentésére, valamint az esettanulmányokat tartalmazó adatbázisára,

– tekintettel az Eurofound 2011-es, „Ipari kapcsolatok és fenntarthatóság: a szociális 
partnerek szerepe a zöld gazdaságra történő átállás folyamatában” című jelentésére,

A. mivel az ökoinnováció az ökológiailag, gazdaságilag és társadalmilag fenntartható 
növekedési stratégia Európában történő kialakításának alapját képezi, ami számos 
ágazatban biztosít majd minőségi munkalehetőséget;

B. mivel a fiatalok közötti munkanélküliség aránya aggasztóan nő, és nagy szükség van több 
és jobb munkahelyek teremtésére a fiatalok számára;

C. mivel ez az átalakulás a foglalkoztatás stabilizálásához, egyes ágazatokban pedig a 
munkahelyek számának jelentősen tovagyűrűző hatású növekedéséhez vezethet, és mivel 
ott, ahol megbízható keretfeltételeket teremtettek, megállapítható a foglalkoztatottság 
biztonságának exportnövekedések által stabilizált, folyamatos növekedése;

D. mivel a Parlament üdvözli a Bizottság „Új munkahelyekhez szükséges új készségek” 
nevű kezdeményezését, amely elismeri a tagállamok közötti együttműködést;

E. mivel a Parlament 2010. szeptember 7-i állásfoglalása1 a fenntartható munkahelyek ILO 
általi fogalommeghatározására hivatkozik, és hangsúlyozza, hogy az ökológiai 
fejlesztések az ipari és feldolgozóipari ágazatokban fontos szerepet töltenek be;

1. felhívja a figyelmet arra, hogy az „Európa 2020” stratégia teljes körű végrehajtásával 
közvetett és közvetlen módon minőségi munkahelyeket lehet teremteni; kéri ezért a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy e téren fokozzák erőfeszítéseiket; üdvözli, hogy a 
Bizottság az „Innovatív Unió” kiemelt kezdeményezés keretében támogatja a zöld 
növekedésre irányuló integrált stratégiát, és különösen az ökoinnovációs cselekvési 
tervet, amit a helyes irányba történő lépésnek tart;

2. hangsúlyozza, hogy az ökoinnováció sikerre viteléhez célzottabb és hosszú távú 
befektetésre van szükség, amelynek egyebek mellett különösen ki kell terjednie az 
oktatás és a képzés, a kutatás és fejlesztés, valamint az infrastruktúra területeire;

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0299.
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3. megjegyzi, hogy az ökoinnováció révén – többek között a magas szintű képzettséget 
igénylő környezetbarát tervezésben, kutatásban, fejlesztésben és a tudásiparban – az 
eltérő képzettségi szinteken sokféle munkalehetőség nyílt meg, a termelő ágazatban 
elvégzendő feladatok ellátásához azonban több gyakorlati készségre van szükség; 
megjegyzi, hogy a munkavállalók bármely szinten javasolhatják a termelési láncot javító 
vagy módosító ökoinnovációt;

4. megállapítja, hogy az EU 2020 stratégia foglalkoztatási célkitűzéseinek megvalósítása, 
valamint az új, fenntartható gazdaság munkahelyteremtő potenciáljának kihasználása 
érdekében ösztönözni kell az épületek és az építkezések energiahatékonyságát, a 
megújuló energiák arányát, a környezetbarát technológiákat, a fenntartható közlekedést és 
mobilitást, a fenntartható mezőgazdaságot, erdőgazdálkodást és halászatot, a 
környezetvédelmi szolgálatok által nyújtott tanácsadást, valamint az 
újrafeldolgozást/újrafelhasználást, a kevés erőforrást használó termelési és zárt 
anyagáramú folyamatokat, a környezetbarát tervezést és a tudásszektorba történő 
befektetést; megállapítja, hogy a szolgáltatási ágazat és a szociális és szolidáris gazdasági 
szektor1 is jelentős zöld foglalkoztatási potenciállal rendelkezik;

5. meggyőződése, hogy a piacgazdaságon alapuló környezeti politika a növekedés és 
foglalkoztatás motorja lehet a gazdaság minden területén, és hangsúlyozza, hogy a 
kiszámítható, beruházásbarát keretfeltételek jelentik azt az alapot, amely lehetővé teszi az 
innovatív cégek számára, hogy a lehető legjobban kihasználják e lehetőségeket a 
környezet és a munkavállalók érdekében;

6. elismeri, hogy a vadonatúj gazdasági területeket megnyitó átállás vonzó lehet a 
munkavállalók fiatal nemzedéke számára, és új munkalehetőségeket teremthet az 
ökoinnováció palettáján;

7. hangsúlyozza az olyan ökoinnováció jelentőségét, amely a lakások, létesítmények és 
farmgazdaságok szintjén alkalmazható, mert lehetővé teszi a polgárok aktív részvételét és 
a mikrovállalkozások munkahelyteremtő tevékenységeit, például a hulladék helyi 
kezelésében és újrafelhasználásában, az energiatermelésben és -megtakarításban, 
valamint az ökoinnováció egyéb területein;

8. elismeri, hogy az ökoinnováció egyértelmű lehetőséget biztosít az új piaci rés 
vállalkozásai, a kkv-k, az egyedi kezdeményezéssel előálló személyek, az 
önfoglalkoztatók és a vállalkozók számára abban, hogy az új piacok és üzleti modellek 
előnyeit élvezzék, illetve hogy a hagyományos gazdasági ágazatokban a fenntartható, 
erőforrás-hatékony termelési és munkamódszerek kiigazításával lehetőséget kínáljanak a 
meglévő munkahelyek zöldebbé tételére;

9. javasolja a fiatalok kreatív és innovatív tulajdonságainak kifejlesztését a fenntartható 
fejlődéshez való hozzájárulásuk előmozdítása érdekében, továbbá a finanszírozáshoz való 
hozzáférésük javítását;

10. hangsúlyozza, hogy a fenntartható zöld biogazdaságra való átállás környezeti és 

                                               
1 A szociális és szolidáris gazdaság kifejezést a spanyol, portugál és más hasonló nyelveken az économie sociale 
et solidaire-nek (szociális és a szolidáris gazdaság) megfelelő kifejezéssel kell fordítani.
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gazdasági előnyökkel is jár, mivel az Unióban és a fejlődő országokban is fenntartható 
munkahelyeket teremt az innovatív üzemanyag- és alapanyag-termelésben történő 
fokozott részvétel, valamint a bioanyagok vállalkozások, állami, egyéni és hazai 
fogyasztók számára történő feldolgozásának és elosztásának köszönhetően létrejövő 
munkalehetőségek révén; hangsúlyozza, hogy e lehetőségek segítségével minőségi és 
fenntartható munkahelyek teremthetők a szakképzett és a szakképesítés nélküli 
munkavállalók számára; elismeri, hogy a fenntarthatóság előmozdítása érdekében szilárd, 
hosszú távú és a meglévő pénzügyi eszközöket felhasználó szabályozási keret 
kidolgozására van szükség;

11. felhívja a figyelmet az élelmezésbiztonság, az éghajlatváltozás, a talajminőség, a 
nyersanyaghiány, a megújuló energiarendszerekké történő átalakítás, az 
energiahatékonyság stb. jelentette komplex kihívásokra; elismeri, hogy az ökoinnováció 
fontos szerepet tölthet be számos kihívás kezelésében; ismételten hangsúlyozza, hogy egy 
ilyen átállás holisztikus megközelítést igényel, amely magában foglalja az oktatást, a 
képzést, a készségfejlesztést, a kutatást és innovációt, a magán- és közberuházást és az 
infrastruktúrafejlesztést, amelyek mind hozzájárulnak a sokszínű és fenntartható 
foglalkoztatási lehetőségekhez.

12. hangsúlyozza az ökoinnováció potenciális szinergia-hatásait a fenntartható, minőségi 
munkahelyek létrehozásában, a környezetvédelemben és a gazdasági függőség 
csökkentésében;

13. megjegyzi különösen a megfelelő képzéshez és készségfejlesztéshez való hozzáférés 
jelentőségét az ökoinnováció keretében, mind a munkaadók szükséges felkészültségű 
munkaerővel történő ellátása szempontjából, mind pedig a fiatalok megfelelő tudással, 
készségekkel és kompetenciákkal való felruházása tekintetében, amelyeknek 
köszönhetően hozzájutnak a kialakuló innovatív munkavállalási lehetőségekhez, és 
amelyek megkönnyítik a munkavállalók átáramlását a hanyatlófélben levő ágazatokból az 
új, zöld ágazatokba; hangsúlyozza ezzel összefüggésben a vidéki gyakorlati képzési 
lehetőségek és a szakképzés egyéb formái nyújtotta lehetőségeket ezen új készségek 
kialakításában;

14. hangsúlyozza, hogy az innováció és az ökoinnováció alapja a kutatás; rámutat, hogy az 
ökoinnováció nagy növekedési lehetőségeket kínál, és hogy Európának esélye van arra, 
hogy e területen a világ vezető térségévé váljon, ami egyúttal lehetőségeket nyit új, 
minőségi munkahelyek előtt is; 

15. kéri, hogy az ökoinnováció legjobb eredményei részesüljenek támogatásban különösen a 
fejlődő országokban, ahol – például a faszén előállításának hatékonyabb eljárásai, a 
komposztáló WC-k , a megújuló energiaforrások használata, a víztisztító-rendszerek és 
sok más innováció – jelentős mértékben és viszonylag alacsony költségen javíthatják az 
életszínvonalat és az egészségügyi helyzetet, serkentően hatva a vállalkozói szellemre és 
a foglalkoztatásra;

16. hangsúlyozza, hogy a társaságok, az oktatási szektor, valamint a helyi és regionális 
hatóságok közötti partnerségek és szinergiák létfontosságú szerepet játszhatnak a 
megfelelő képzés biztosításában – amely magában foglalja a férfiak és a nők számára is a 
tudományos, technológiai, mérnöki és matematikai készségekre való felkészítést, a 
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pályaorientációt, a minőségi, fizetett szakmai gyakorlati képzést és a kettős tanulás 
lehetőségeit –, széleskörű hozzáférést téve lehetővé az ökoinnovációnak köszönhetően 
létrejövő foglalkoztatási lehetőségekhez és kiemelkedő minőségi munkahelyekhez;

17. ösztönzi a tagállamokat, hogy bocsássanak rendelkezésre ösztönzőket a vállalkozások és 
különösen a kkv-k számára, elősegítve a magánbefektetések számának növekedését a 
kutatás és a fejlesztés terén; e tekintetben üdvözli az ökoinnovációs cselekvési tervet;

18. nyomatékosan kéri a tagállamokat a határokon átnyúló együttműködés javítására a 
technológiák és a legjobb gyakorlatok EU-ban történő terjesztése érdekében, ezáltal 
növelve az európai vállalkozások versenyképességét;

19. a magas minőségű zöld munkahelyekre történő, szociális szempontból felelősségteljes 
átállás biztosításának keretében nyomatékosan kéri a tagállamokat, hogy mihamarabb 
használják fel az Európai Szociális Alapot a munkavállalók felkészítésére, képzésére és 
továbbképzésére irányuló programok megvalósításához.
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