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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

– ņemot vērā stratēģiju „Eiropa 2020”, kurā prasīts nodrošināt saprātīgu, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi,

– ņemot vērā jauno instrumentu „Garantija jauniešiem”,

– ņemot vērā Eurofound 2013. gada janvāra ziņojumu „Nozaru ekoloģizācija ES —
paredzot un pārvaldot ietekmi uz darbvietu skaitu un kvalitāti” un tā problēmsituāciju 
analīzes datubāzi;

– ņemot vērā Eurofound 2011. gada ziņojumu „Darba attiecības un ilgtspējība — sociālo 
partneru loma pārejā uz videi nekaitīgu ekonomiku”;

A. tā kā ekoinovācijas ir ES attīstības stūrakmens vides ziņā, ekonomiski un sociāli 
ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijai, kas rada kvalitatīvas nodarbinātības iespējas dažādās 
nozarēs;

B. tā kā jauniešu bezdarba līmeņa pieaugums ir satraucošs un ir ļoti nepieciešama politika, 
kas jauniešiem sniegtu vairāk un labākas darba iespējas;

C. tā kā šī pāreja var viest stabilitāti nodarbinātības jomā un palielināt darbvietu skaitu, radot 
ievērojamu papildu ietekmi; tā kā jomās, kur radīti uzticami pamatnosacījumi, var 
novērot nepārtrauktu nodarbinātības iespēju un darba drošības pieaugumu, ko stabilizē 
pieaugošais eksports;

D. tā kā Parlaments ir atzinīgi novērtējis Komisijas iniciatīvu „Jaunas prasmes jaunām 
darbvietām”, kas atzīst sadarbību ar dalībvalstīm;

E. tā kā 2010. gada 7. septembra rezolūcijā par darbavietu potenciāla attīstīšanu jaunai, 
ilgtspējīgai ekonomikai1 ir atsauce uz SDO izstrādāto stabilu darbvietu definīciju un 
uzsvērts, ka ekoinovācijai ir nozīmīga loma visās rūpniecības un ražošanas nozarēs,

1. norāda uz iespēju tieši un netieši radīt kvalitatīvas darbvietas, pilnībā īstenojot stratēģiju 
„Eiropa 2020”; tāpēc aicina Komisiju un dalībvalstis pastiprināt centienus šajā jomā; 
atzinīgi vērtē Komisijas integrētās stratēģijas veicināšanu videi draudzīgai izaugsmei 
saskaņā ar pamatiniciatīvu „Inovācijas Savienība” un jo īpaši Ekoinovāciju rīcības plānu, 
kas ir solis pareizajā virzienā;

2. uzsver, ka veiksmīgām ekoinovācijām nepieciešams mērķtiecīgāks ilgtermiņa 
ieguldījums, kam jo īpaši jāaptver izglītība un apmācība, pētījumi un izstrāde, 
infrastruktūra utt.;

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0299.
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3. norāda uz ļoti daudzveidīgajām darba iespējām dažādiem iemaņu līmeņiem, ko radījusi 
ekoinovācija, tostarp darbvietas ekodizaina un pētījumu, izstrādes un inovācijas darbā un 
zināšanu nozarē, kur nepieciešams augsts izglītības līmenis, kā arī uzdevumi ražošanas 
nozarē, kur nepieciešamas praktiskākas iemaņas; norāda, ka visu līmeņu darba ņēmēji var 
ierosināt vai īstenot ekoinovācijas, kas uzlabo vai maina ražošanas ķēdi;

4. atzīmē — lai sasniegtu stratēģijā „Eiropa 2020” noteiktos nodarbinātības mērķus un 
izmantotu jaunās ilgtspējīgās ekonomikas nodarbinātības potenciālu, ir jāpalielina 
mājokļu un būvju energoefektivitāte, vairāk jāizmanto atjaunojamie enerģijas avoti, videi 
nekaitīgas tehnoloģijas, jāveicina transporta un mobilitātes ilgtspēja, lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un zivsaimniecības ilgtspēja un vides dienestu konsultatīvā darbība, kā 
arī otrreizēja pārstrāde un izmantošana, zema resursu patēriņa ražošanas procesi un 
materiālu slēgta cikla pārstrāde, ekodizains un ieguldījums zināšanu nozarē; atzīmē, ka 
arī pakalpojumu nozarei un sociālās ekonomikas nozarei1 ir liels „zaļā” darba potenciāls;

5. ir stingri pārliecināta, ka uz tirgus ekonomiku balstīta vides politika var kļūt par 
izaugsmes un nodarbinātības dzinējspēku visās ekonomikas nozarēs, un uzsver, ka 
prognozējami, investīcijas veicinoši pamatnosacījumi ir tas, kas ļaus inovatīviem 
uzņēmumiem iespējami veiksmīgāk izmantot šīs iespējas vides un darba ņēmēju labā;

6. atzīst, ka ekonomikas pāreja uz jaunām uzņēmējdarbības jomām var piesaistīt jauno 
darbinieku paaudzi un radīt jaunas darba iespējas ekoinovācijas spektrā;

7. uzsver, cik nozīmīgas ir ekoinovācijas, ko var ieviest mājokļu, īpašumu un saimniecību 
līmenī, jo tādējādi pilsoņi paši var aktīvi līdzdarboties, turklāt mikrouzņēmumi var radīt 
darbvietas, piemēram, atkritumu vietējas apstrādes un otrreizējas izmantošanas jomā, 
enerģijas ražošanas un taupīšanas jomā un citās ekoinovācijas jomās;

8. atzīst ka ekoinovācija sniedz skaidras iespējas jaunās uzņēmējdarbības jomās, piedāvājot 
iespējas maziem un vidējiem uzņēmumiem, „pašuzsācējiem”, pašnodarbinātajām 
personām un uzņēmējiem gūt labumu no jauniem tirgiem un uzņēmējdarbības modeļiem, 
kā arī piedāvāt tradicionālās ekonomikas nozarēm iespējas padarīt esošās darbavietas 
videi nekaitīgākas, pielāgojot tās ilgtspējīgām, resursu ziņā efektīvām ražošanas un darba 
metodēm;

9. iesaka atbalstīt jauniešu radošo un inovatīvo potenciālu, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību, 
un uzlabot viņu piekļuvi finansējumam;

10. uzsver divējādās vides un ekonomiskās priekšrocības, ko rada pāreja uz videi nekaitīgu 
noturīgu ekonomiku, proti, stabilu darbvietu izveidošanu ES un jaunattīstības valstīs, 
pieaugot dalībai inovatīvā degvielas un materiālu ražošanā, kā arī nodarbinātības iespējas, 
ko rada biomateriālu apstrāde un tirdzniecība uzņēmumiem, publiskiem, privātiem un 
vietējiem patērētājiem; uzsver, ka ar šīm iespējām būtu jārada kvalitatīvas un ilgtspējīgas 
darbvietas gan kvalificētiem, gan nekvalificētiem darba ņēmējiem; atzīst, ka stabili 
ilgtermiņa reglamentējošie noteikumi ilgtspējības veicināšanai būtu jāizstrādā, izmantojot 
esošos finanšu instrumentus;

                                               
1 Jēdziens „sociālā ekonomika” franču valodā būtu jātulko kā „économie sociale et solidaire”, un ekvivalents 
tulkojums būtu jāizmanto spāņu un portugāļu, kā arī citās līdzīgās valodās.
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11. norāda uz sarežģītām problēmām saistībā ar nodrošinātību ar pārtiku, klimata pārmaiņām, 
augsnes kvalitāti, izejvielu nepietiekamību, pāreju uz atjaunojamās enerģijas sistēmām un 
energoefektivitāti utt.; atzīst, ka ekoinovācijai var būt būtiska loma daudzu šo problēmu 
risināšanā; atkārtoti uzsver, ka šādas pārejas īstenošanai nepieciešama vienota pieeja, 
iekļaujot izglītību, apmācību, iemaņu attīstību, pētījumus un inovācijas, privātā un 
publiskā sektora ieguldījumus un infrastruktūras attīstību, turklāt visi šie aspekti veicina 
daudzveidīgas un stabilas nodarbinātības iespējas;

12. uzsver iespējamo sinerģijas efektu, ko ekoinovācija varētu radīt ilgtspējīgu, kvalitatīvu 
darbvietu izveidē, vides aizsardzībā un ekonomiskās atkarības samazināšanā;

13. jo īpaši norāda, cik ekoinovācijā nozīmīga ir piekļuve atbilstošai apmācībai un iemaņu 
attīstībai, lai nodrošinātu nepieciešamo prasmīgo darbaspēku darba devējiem un 
atbilstošas zināšanas, prasmes un iemaņas jauniešiem, tādējādi radot iespējas viņus 
nodarbināt saistībā ar jaunām inovatīvām nodarbinātības iespējām, un lai atvieglotu darba 
ņēmēju pāreju no nozarēm, kas piedzīvo lejupslīdi, uz jaunām, videi nekaitīgām nozarēm; 
šajā sakarā uzsver iespēju īstenot māceklības programmas lauku apvidos un citu veidu 
profesionālo apmācību, lai attīstītu šos jaunos iemaņu kopumus;

14. uzsver, ka inovācijas un ekoinovācijas pamatā ir pētījumi; norāda, ka ekoinovācijai ir 
liels izaugsmes potenciāls un Eiropa varētu būt pasaules līdere šajā jomā, kā arī norāda uz 
iespējām, ko tā paver jaunām, kvalitatīvām darbvietām; 

15. aicina veicināt labāko ekoinovāciju izmantojumu, jo īpaši jaunattīstības valstīs, kurās, 
piemēram, efektīvāks kokogļu ražošanas process, komposta tualetes, atjaunojamās 
enerģijas avotu izmantojums, ūdens attīrīšanas sistēmas un daudz citu inovāciju varētu 
par salīdzinoši zemām izmaksām būtiski uzlabot dzīves kvalitāti un veselību un veicināt 
ilgtspējīgu uzņēmējdarbību un nodarbinātību;

16. uzsver, cik būtiska loma var būt partnerībai un sinerģijai starp izglītības nozari, 
uzņēmumiem, un vietējām un reģionālām varas iestādēm, lai sniegtu atbilstošu apmācību, 
tostarp gan vīriešiem, gan sievietēm paredzētu apmācību saistībā ar iemaņām zinātnes, 
tehnoloģiju, inženierijas un matemātikas jomā, kā arī profesionālo orientāciju, kvalitatīvu 
un apmaksātu praksi un duālās izglītības iespējas, lai nodrošinātu plašu piekļuvi 
nodarbinātības iespējām un kvalitatīvām darbvietām, kas rodas, ieviešot ekoinovāciju;

17. mudina dalībvalstis nodrošināt uzņēmumiem, jo īpaši MVU, stimulus, lai veicinātu 
ieguldījumu palielināšanu privātā sektora pētniecības un izstrādes darbībās; šajā sakarībā 
atzinīgi vērtē Ekoinovāciju rīcības plānu;

18. mudina dalībvalstis uzlabot pārrobežu sadarbību, lai nodrošinātu tehnoloģiju un 
paraugprakses izplatību ES un tādējādi palielinātu Eiropas konkurētspēju;

19. mudina dalībvalstis, nodrošinot sociāli atbildīgu pāreju uz augstas kvalitātes „zaļajām” 
darbvietām, pēc iespējas ātrāk izmantot Eiropas Sociālā fonda līdzekļus programmām, 
kuru mērķis ir paaugstināt darba ņēmēju kvalifikāciju, apmācīt un pārkvalificēt viņus.
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