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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

– gezien de Europa 2020-strategie, die zich richt op slimme, duurzame en inclusieve groei,

– gezien het nieuwe "jongerengarantie"-instrument,

– gezien het in januari 2013 verschenen Eurofound-rapport met als titel "Greening of 
industries in the EU: Anticipating and managing the effects on quantity and quality of 
jobs", en de bijbehorende databank met casestudies,

– gezien het in 2011 verschenen Eurofound-rapport met als titel "Industrial relations and 
sustainability: the role of social partners in the transition towards a green economy",

A. overwegende dat eco-innovatie de hoeksteen vormt voor de ontwikkeling door de EU van 
een ecologisch, economisch en sociaal duurzame groeistrategie, die moet leiden tot 
kwalitatief goede werkgelegenheid in diverse sectoren;

B. overwegende dat er sprake is een verontrustende stijging van de werkloosheid onder 
jongeren en van een sterke behoefte aan beleid dat meer en betere kansen op werk voor 
jongeren oplevert;

C. overwegende dat deze ontwikkeling de mogelijkheid biedt om de werkgelegenheid te 
stabiliseren en het aantal banen te doen toenemen, met de ingrijpende 
doorwerkingseffecten die daaraan zijn verbonden; overwegende dat daar waar solide 
kadervoorwaarden zijn gecreëerd, er sprake blijkt te zijn van een gestage groei van de 
werkgelegenheid en de werkzekerheid, die door de stijgende export wordt gestabiliseerd;

D. overwegende dat het "nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen"-initiatief van de 
Commissie, dat voorziet in samenwerking met de lidstaten, door het Parlement positief is 
ontvangen;

E. overwegende dat in de resolutie van het Parlement van 7 september 2010 over de 
ontwikkeling van het werkgelegenheidspotentieel van een nieuwe duurzame economie1

wordt verwezen naar de IAO-definitie van duurzame banen en wordt benadrukt dat eco-
innovatie een belangrijke rol vervult in alle industriële en verwerkende sectoren;

1. wijst op het potentieel van de EU 2020-strategie voor het direct en indirect creëren van 
kwalitatief goede werkgelegenheid; verzoekt de Commissie en de lidstaten derhalve hun 
inspanningen op dit gebied op te voeren; is ermee ingenomen dat de Commissie zich 
inzet voor de bevordering van een geïntegreerde strategie voor groene groei in het kader 
van het vlaggenschipinitiatief "Innovatie-Unie", met name via het actieplan voor eco-
innovatie en beschouwt dit als een stap in de goede richting;

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0299.



PE510.625v02-00 4/7 AD\1003666NL.doc

NL

2. wijst er met nadruk op dat het welslagen van eco-innovaties afhankelijk is van gerichte 
langetermijninvesteringen, met name op het gebied van onderwijs, opleiding, onderzoek 
en ontwikkeling, alsmede op het gebied van infrastructuur enz.;

3. wijst op de brede diversiteit aan werkgelegenheidskansen op de verschillende 
vaardigheidsniveaus die door eco-innovatie in het leven worden geroepen, waaronder ook 
banen op het gebied van ecodesign en research, ontwikkeling en innovatie, alsmede in de 
kennisindustrie, die vragen om een hoog onderwijsniveau, alsook betrekkingen in de 
productiesector, die meer praktische vaardigheden vereisen; merkt evenwel op dat 
werknemers op alle niveaus eco-innovaties kunnen aandragen waardoor de 
productieketen wordt verbeterd of aangepast;

4. constateert dat, om de werkgelegenheidsdoelstellingen van de EU 2020-strategie te 
kunnen halen en het banenpotentieel van een nieuwe duurzame economie te kunnen 
benutten, de energie-efficiëntie van bestaande woningen en nieuwbouw en het aandeel 
van hernieuwbare energiebronnen, milieuvriendelijke technologieën, duurzaam vervoer 
en duurzame mobiliteit, duurzame landbouw, bosbouw en visserij en adviesverlening via 
milieudiensten moeten worden bevorderd, alsook verwerking voor recyclingdoeleinden 
of hergebruik, productieprocessen die zo min mogelijk natuurlijke hulpbronnen 
gebruiken en gesloten materiaalkringlopen, ecodesign en investeringen in de 
kennissector; merkt op dat ook de dienstensector en de sector van de sociale economie1

een aanzienlijk groenebanenpotentieel te bieden hebben;

5. is er absoluut van overtuigd dat een op de markteconomie gebaseerd milieubeleid een 
drijvende kracht voor groei en werkgelegenheid in alle sectoren van de economie zou 
kunnen worden, en benadrukt dat innovatieve ondernemingen deze kansen in het belang 
van het milieu en van de werknemers optimaal kunnen benutten wanneer er betrouwbare, 
investeringsvriendelijke kadervoorwaarden voorhanden zijn;

6. erkent dat bedrijven die overschakelen op nieuwe nichesectoren de jonge generatie 
werkenden kunnen aantrekken en dat dit nieuwe kansen op een baan in de eco-
innovatiesfeer kan opleveren;

7. onderstreept het belang van eco-innovaties die toepassing vinden in woningen, gebouwen 
en boerenbedrijven, aangezien deze de actieve participatie van de burgers zelf en 
werkgelegenheidscheppende activiteiten van micro-ondernemingen mogelijk maken, 
bijvoorbeeld op het gebied van lokale behandeling en hergebruik van afval, 
energieproductie en -besparing en op andere terreinen van eco-innovatie;

8. onderkent dat eco-innovatie duidelijke kansen biedt voor nieuwe nichebedrijven, maar 
daarnaast ook voor mkb-bedrijven, zelfstarters, zelfstandigen en ondernemers die kunnen 
profiteren van nieuwe markten en ondernemingsmodellen, en bestaande traditionele 
economische sectoren nieuw leven kan inblazen met mogelijkheden om bestaande 
arbeidsplaatsen milieuvriendelijker in te richten door aanpassing aan duurzame en 
hulpmiddelenefficiënte productie- en werkmethoden;

                                               
1 De term "social economy" moet in het Frans worden vertaald als "économie sociale et solidaire", en 
soortgelijke vertalingen moeten worden gebruikt in het Spaanse, Portugese en andere aanverwante talen. 
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9. pleit voor bevordering van het creatieve en innovatieve potentieel van jongeren, zodat zij 
kunnen bijdragen aan de duurzame ontwikkeling en beter toegang kunnen krijgen tot 
financiering;

10. wijst met nadruk op de zowel ecologische als economische voordelen van overschakeling 
op een groene duurzame economie, in termen van nieuw te creëren duurzame banen in 
zowel de EU als de ontwikkelingslanden, namelijk door intensievere betrokkenheid bij de 
innovatiegerichte productie van brandstoffen en materialen, alsook door het scheppen van 
werkgelegenheid middels de verwerking en distributie van biomaterialen voor het 
bedrijfsleven en voor publieke en particuliere verbruikers en huishoudelijke 
consumenten; benadrukt dat het in de lijn der verwachtingen ligt dat deze mogelijkheden 
kwaliteits- en duurzame banen voor zowel geschoolde als ongeschoolde werknemers 
zullen opleveren; onderkent dat er – onder gebruikmaking van bestaande financiële 
instrumenten – voor de lange termijn een stabiel regelgevingskader moet worden 
ontwikkeld om duurzaamheid te bevorderen;

11. wijst op de complexe problemen die zich voordoen op het gebied van voedselzekerheid, 
klimaatverandering, bodemkwaliteit, grondstoffenschaarste, overschakeling op 
hernieuwbare energiesystemen en energie-efficiëntie, enzovoorts; onderkent dat veel van 
deze problemen grotendeels door middel van eco-innovatie kunnen worden aangepakt; 
wijst er nogmaals op dat een dergelijke overschakeling noopt tot een geïntegreerde 
aanpak die zich zowel uitstrekt tot het onderwijs als tot opleiding, ontwikkeling van 
vaardigheden, onderzoek en innovatie, investeringen in de particuliere en overheidssector 
en de ontwikkeling van infrastructuur, welke alle op hun manier bijdragen aan de 
totstandbrenging van diverse en duurzame werkgelegenheidsperspectieven;

12. wijst op de potentiële synergie-effecten van eco-innovatie bij het scheppen van duurzame 
kwaliteitsbanen, de bescherming van het milieu en de vermindering van de economische 
afhankelijkheid;

13. wijst met name op het belang van de toegankelijkheid van adequate opleidingen en de 
ontwikkeling van vaardigheden in het kader van eco-innovatie, zodat werkgevers kunnen 
beschikken over de nodige geschoolde arbeidskrachten, teneinde jongeren toe te rusten 
met de nodige kennis, vaardigheden en competenties om inzetbaar te zijn in de nieuwe 
sectoren met innovatiepotentieel, en om de overschakeling van werknemers uit sectoren 
in verval naar nieuwe, milieuvriendelijke sectoren te faciliteren; wijst in dit verband op 
de mogelijkheden die door het leerlingwezen en andere vormen van beroepsopleiding 
worden geboden om deze nieuwe vaardigheden te ontwikkelen;

14. benadrukt dat onderzoek de basis is voor innovatie en eco-innovatie; wijst op de gunstige 
groeivooruitzichten van eco-innovatie en op het potentieel van Europa om op dit gebied 
uit te groeien tot een wereldleider die beschikt over de mogelijkheden die aan nieuwe 
kwaliteitsbanen zijn verbonden; 

15. dringt erop aan de toepassing van de beste eco-innovaties te bevorderen, met name in de 
ontwikkelingslanden, waar bijvoorbeeld een effectiever proces voor de productie van 
houtskool, composttoiletten, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, 
waterzuiveringssystemen en tal van andere innovaties in aanzienlijke mate en tegen 
relatief lage kosten kunnen bijdragen tot de verbetering van de levenskwaliteit, de 
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gezondheid en de bevordering van duurzaam ondernemerschap en duurzame 
werkgelegenheid;

16. wijst op de essentiële rol die partnerschappen en synergieën tussen de onderwijssector, 
het bedrijfsleven en de lokale en regionale overheden kunnen spelen bij het verstrekken 
van de nodige opleidingen, o.a. voor het verwerven van vaardigheden op het gebied van 
de exacte vakken voor zowel mannen als vrouwen, loopbaanbegeleiding, 
kwaliteitsontwikkeling, gesubsidieerde stages en duale leermogelijkheden, met het oog 
op een ruime toegang tot de arbeidsmarkt en tot kwaliteitsbanen middels eco-innovatie;

17. spoort de lidstaten ertoe aan prikkels voor bedrijven – en met name voor mkb-bedrijven –
te creëren teneinde investeringen in particuliere O&O-activiteiten te bevorderen; staat 
wat dat betreft positief tegenover het Actieplan voor eco-innovatie;

18. dringt er bij de lidstaten op aan grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen met 
het oog op de verspreiding van technologie en optimale praktijken in de gehele EU, en 
daardoor het concurrentievermogen van Europa te vergroten;

19. dringt er bij de lidstaten, in het kader van de ondersteuning van een maatschappelijk 
verantwoorde overgang naar hoogwaardige groene banen, op aan zo snel mogelijk gebruik 
te maken van het Europees Sociaal Fonds ter financiering van programma's voor de 
bijscholing, opleiding en omscholing van werknemers.
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