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Tarkistus 1
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 1 viite

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon Eurooppa 2020 
-strategian, jossa kehotetaan älykkääseen ja
vihreään kasvuun,

– ottaa huomioon Eurooppa 2020 
-strategian, jossa kehotetaan älykkääseen,
vihreään ja kestävään kasvuun,

Or. de

Tarkistus 2
Traian Ungureanu

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon uuden Nuorisotakuu-
välineen,

Or. en

Tarkistus 3
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon tammikuussa 2013 
julkaistun Eurofoundin raportin aiheesta 
”Teollisuudenalojen vihertyminen 
EU:ssa: työpaikkojen määrään ja laatuun 
kohdistuvien vaikutusten ennakointi ja 
hallinta” ja sen tietokannan 
tapaustutkimuksista,

Or. en
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Tarkistus 4
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 1 b viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon vuonna 2011 julkaistun 
Eurofoundin raportin aiheesta 
”Työmarkkinasuhteet ja kestävyys: 
työmarkkinaosapuolten rooli siirtymisessä 
kohti vihreää taloutta”,

Or. en

Tarkistus 5
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että ekoinnovointi on 
Euroopan ympäristön ja talouden kestävän 
kasvustrategian kulmakivi, joka luo 
monimuotoisia
työllistymismahdollisuuksia eri aloilla;

A. ottaa huomioon, että ekoinnovointi on 
Euroopan ekologisesti, taloudellisesti ja 
sosiaalisesti kestävän kasvustrategian 
kulmakivi, joka luo laadukkaita
työllistymismahdollisuuksia eri aloilla;

Or. de

Tarkistus 6
Traian Ungureanu

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että 
nuorisotyöttömyysaste on noussut 



AM\942172FI.doc 5/24 PE514.822v01-00

FI

huolestuttavalla tavalla, ja katsoo, että 
nuorille työntekijöille on luotava 
työmahdollisuuksia, jotta heidät voidaan 
säilyttää aktiivisina työmarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 7
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. katsoo, että siirtyminen 
kestävämpään talouteen vaikuttaa eri 
aloihin eri tavalla myönteisesti, 
työpaikkoja nimittäin syntyy, niiden tilalle 
tulee uusia ja osa niistä häviää; katsoo, 
että kaikki työpaikat on mukautettava 
kestävään, resurssitehokkaaseen tuotanto-
ja työtapaan ja että eniten 
mukauttamistarvetta on siksi nykyisissä 
työsuhteissa ja että joustavat työsuhteet 
ovat suotavia,

Or. en

Tarkistus 8
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. katsoo, että muutos johtaa 
potentiaalisesti työllisyyden 
vakautumiseen ja työpaikkojen 
lisääntymiseen, johon liittyy merkittäviä 
heijastusvaikutuksia; ottaa huomioon, 
että siellä, missä toteutetaan luotettava 
toimintaympäristö, 
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työllisyysmahdollisuudet ja turvatut 
työpaikat lisääntyvät jatkuvasti, ja 
kasvava vienti vakauttaa sitä;

Or. en

Tarkistus 9
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että Eurooppa 2020 
-strategian täysimääräisen täytäntöönpanon 
myötä työpaikkoja voidaan luoda sekä 
välittömästi että välillisesti; pitää 
myönteisenä, että komissio edistää vihreän 
kasvun kokonaisvaltaista strategiaa 
innovointiunionin lippulaiva-aloitteella ja 
erityisesti eko-innovointia koskevalla 
toimintasuunnitelmalla;

1. panee merkille, että Eurooppa 2020 
-strategian täysimääräisen täytäntöönpanon 
ja kestävään talouteen siirtymisen myötä 
työpaikkoja voidaan luoda sekä 
välittömästi että välillisesti; pitää 
myönteisenä, että komissio edistää vihreän 
kasvun kokonaisvaltaista strategiaa 
innovointiunionin lippulaiva-aloitteella ja 
erityisesti eko-innovointia koskevalla 
toimintasuunnitelmalla; suhtautuu 
myönteisesti aikeeseen sovittaa sääntely-
ympäristö, markkinataloudelliset 
kannustimet, tuet ja julkiset hankinnat 
yhteen tämän tavoitteen kanssa;

Or. en

Tarkistus 10
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että Eurooppa 2020 
-strategian täysimääräisen täytäntöönpanon 
myötä työpaikkoja voidaan luoda sekä 
välittömästi että välillisesti; pitää 
myönteisenä, että komissio edistää vihreän 

1. panee merkille, että Eurooppa 2020 
-strategian täysimääräisen täytäntöönpanon 
myötä laadukkaita työpaikkoja voidaan 
luoda sekä välittömästi että välillisesti;
kehottaa näin ollen komissiota ja 
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kasvun kokonaisvaltaista strategiaa 
innovointiunionin lippulaiva-aloitteella ja 
erityisesti eko-innovointia koskevalla 
toimintasuunnitelmalla;

jäsenvaltioita lisäämään ponnistuksiaan 
tällä alalla; pitää myönteisenä, että 
komissio edistää vihreän kasvun 
kokonaisvaltaista strategiaa 
innovointiunionin lippulaiva-aloitteella ja 
erityisesti eko-innovointia koskevalla 
toimintasuunnitelmalla, sillä tämä on askel 
oikeaan suuntaan;

Or. de

Tarkistus 11
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. Muistuttaa parlamentin kannasta 
koskien uuden kestävän talouden 
työllisyyspotentiaalin kehittämistä 
(2010/2010(INI)), joka "kehottaa 
omaksumaan ILO:n määritelmän, jonka 
mukaan kaikki työpaikat, jotka edistävät 
kestävää kehitystä, ovat vihreitä 
työpaikkoja; toteaa, että määritelmä 
kattaa yhtäältä työpaikat, jotka vähentävät 
suoraan energian- ja raaka-aineiden 
kulutusta, suojelevat ekosysteemejä ja 
luonnon monimuotoisuutta sekä 
vähentävät mahdollisimman paljon 
jätteiden tuottamista ja ilman 
pilaantumista, ja toisaalta työpaikat, jotka 
pienentävät ekologista jalanjälkeä; 
myöntää, että määritelmän 
suhteellisuuden takia 
työllisyyspotentiaalia ei voida lopullisesti 
määrittää"; katsoo siksi, että kaikessa 
teollisuudessa ja tuotannossa 
ekoinnovaatioilla on merkittävä sijansa 
eikä niitä voida rajoittaa vain joihinkin 
tuotannonaloihin;

Or. fi
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Tarkistus 12
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että ekoinnovoinnin 
onnistuminen edellyttää kohdennetumpia 
ja pitkäaikaisempia investointeja, joiden 
on katettava erityisesti perus- ja 
jatkokoulutuksen, tutkimuksen ja 
kehittämisen ja infrastruktuurien alat;

Or. de

Tarkistus 13
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa ekoinnovoinnin ja biotalouden 
tarjoamien työllistymismahdollisuuksien 
monipuolisuutta eri taitotasoilla erityisesti 
kierrätyksen ja uudelleenkäytön, 
ekosuunnittelun sekä osaamissektoriin 
investoimisen aloilla;

2. korostaa ekoinnovaatioiden tarjoamaa 
monipuolista työllistämispotentiaalia, 
ottaa huomioon korkeaa koulutustasoa 
edellyttävät työpaikat ekosuunnittelussa 
sekä tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatiotoiminnassa sekä 
osaamissektorin aloilla, mutta toisaalta 
vähemmän koulutusta vaativat tehtävät 
tuotantotoiminnassa; toteaa kuitenkin että 
tuotantoketjua parantavia tai korvaavia 
ekoinnovaatioita voi esittää tai tehdä 
jokainen työntekijä;

Or. fi
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Tarkistus 14
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa ekoinnovoinnin ja biotalouden 
tarjoamien työllistymismahdollisuuksien 
monipuolisuutta eri taitotasoilla erityisesti
kierrätyksen ja uudelleenkäytön, 
ekosuunnittelun sekä osaamissektoriin 
investoimisen aloilla;

2. huomauttaa ekoinnovoinnin ja 
biotalouden tarjoamien 
työllistymismahdollisuuksien ja 
taitotasojen suuresta 
monimuotoisuudesta, erityisesti erilaisista 
työehdoista uusiutuvien energialähteiden 
suhteellisen pienten työmarkkina-alojen 
ja maa- tai metsätalouden kaltaisten 
suurten sektorien välillä; huomauttaa, 
että termi ’vihreä työpaikka’ ei tarkoita 
samaa kuin ’kunnollinen työpaikka’;

Or. de

Tarkistus 15
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa ekoinnovoinnin ja biotalouden
tarjoamien työllistymismahdollisuuksien 
monipuolisuutta eri taitotasoilla erityisesti 
kierrätyksen ja uudelleenkäytön, 
ekosuunnittelun sekä osaamissektoriin 
investoimisen aloilla;

2. korostaa ekoinnovoinnin tarjoamien 
työllistymismahdollisuuksien 
monipuolisuutta eri taitotasoilla; toteaa, 
että Eurooppa 2020 -strategian 
työllisyystavoitteiden saavuttamiseksi ja 
kestävän talouden työllisyyspotentiaalin 
hyödyntämiseksi on parannettava 
asumisen ja rakentamisen
energiatehokkuutta, lisättävä uusiutuvien 
energioiden osuutta, edistettävä 
ympäristöteknologiaa, kestävää 
liikennettä ja liikkuvuutta, kestävää 
maataloutta, metsätaloutta ja kalastusta 
sekä parannettava neuvonnan saantia 
ympäristöpalveluilta sekä edistettävä 
kierrätystä ja uudelleenkäyttöä, vähän 
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resursseja käyttäviä tuotantoprosesseja ja
suljetun materiaalikierron järjestelmiä, 
ekosuunnittelua sekä investointeja 
osaamissektorilla; toteaa, että myös 
palvelualalla ja yhteisötalouden alalla on 
paljon vihreää työllisyyspotentiaalia;

Or. en

Tarkistus 16
Traian Ungureanu

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. toteaa, että talouden siirtyminen kohti 
liiketoiminnan uusia markkinarakoja voi 
houkutella nuorta työntekijäsukupolvea ja 
luoda uusia työmahdollisuuksia 
ekoinnovoinnin alalla;

Or. en

Tarkistus 17
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. Korostaa kotitalous-, kiinteistö- ja 
maatilatasolla sovellettavien 
ekoinnovaatioiden merkitystä, sillä ne 
mahdollistavat kansalaisten oman 
aktiivisuuden ja mikroyritysten 
työllistävän toiminnan esimerkiksi 
jätteiden paikallisessa käsittelyssä ja 
hyötykäytössä, energian tuotannossa ja 
säästössä sekä muilla ekoinnovaatioiden 
alueilla.
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Or. fi

Tarkistus 18
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. painottaa, että ekoinnovoinnin alalla 
syntyy erityisesti nuorille 
työllistymismahdollisuuksia, joita voidaan 
hyödyntää kohdennetun perus- ja 
jatkokoulutuksen sekä aktiivisen, 
kattavan ja osallistavan 
työmarkkinapolitiikan avulla; 

Or. de

Tarkistus 19
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. uskoo vakaasti, että 
markkinatalouteen perustuvasta 
ympäristönsuojelupolitiikasta voi tulla 
kaikilla toimialoilla kasvun ja työllisyyden 
moottori, ja korostaa, että ennustettavat ja 
investointeja suosivat puitteet ovat 
edellytyksenä sille, että innovatiiviset 
yritykset voivat hyödyntää näitä 
mahdollisuuksia optimaalisesti 
ympäristön ja työntekijöiden eduksi;

Or. en
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Tarkistus 20
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. huomauttaa, että jäsenvaltioiden on 
mukautettava koulutusjärjestelmänsä ja 
suunniteltava ja toteutettava 
kohdennettuja toimintasuunnitelmia 
työntekijöiden kouluttamiseksi uudelleen 
aloilla, joihin vaikuttaa paikallisten 
talouksien siirtyminen kohti uutta 
kestävää taloutta, varmistaakseen, että 
nämä työntekijät voivat saada uusia 
vihreitä työpaikkoja ja että työvoima voi 
sopeuttaa ammattitaitonsa entistä 
kestävämmän talouden työmarkkinoiden 
tarpeisiin, jotka pohjautuvat osaamiseen 
perustuviin koulutusperiaatteisiin; 
kannattaa tässä yhteydessä komission 
aloitetta ”Uudet taidot uusia työpaikkoja 
varten” ja katsoo yhteistyön EU:n 
jäsenvaltioiden kanssa olevan askel 
oikeaan suuntaan; huomauttaa kuitenkin, 
että tämä aloite on nivottava tiiviimmin 
yhteen kestävää kehitystä koskevan 
neuvoston päätöksen tavoitteiden kanssa 
ja on jatkettava konkreettisia toimia sekä 
EU:n tasolla että EU:n jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 21
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tunnustaa, että ekoinnovointi tarjoaa 
uusille pienille yrityksille, pk-yrityksille, 
yritysten perustajille ja itsenäisille 

3. tunnustaa, että ekoinnovointi tarjoaa 
uusille pienille yrityksille, pk-yrityksille, 
yritysten perustajille ja itsenäisille 
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ammatinharjoittajille selkeitä 
mahdollisuuksia hyötyä uusista 
liiketoimintamalleista ja elvyttää
toiminnassa olevia perinteisiä 
taloudenaloja;

ammatinharjoittajille selkeitä 
mahdollisuuksia hyötyä uusista 
liiketoimintamalleista ja toiminnassa 
oleville perinteisille taloudenaloille 
mahdollisuuksia tehdä nykyisistä 
työpaikoista ekologisempia;

Or. de

Tarkistus 22
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tunnustaa, että ekoinnovointi tarjoaa 
uusille pienille yrityksille, pk-yrityksille, 
yritysten perustajille ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille selkeitä 
mahdollisuuksia hyötyä uusista 
liiketoimintamalleista ja elvyttää 
toiminnassa olevia perinteisiä 
taloudenaloja;

3. tunnustaa, että ekoinnovointi tarjoaa 
uusille pienille yrityksille selkeitä 
mahdollisuuksia hyötyä uusista 
liiketoimintamalleista ja elvyttää 
toiminnassa olevia perinteisiä 
taloudenaloja;

Or. de

Tarkistus 23
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tunnustaa, että ekoinnovointi tarjoaa 
uusille pienille yrityksille, pk-yrityksille, 
yritysten perustajille ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille selkeitä 
mahdollisuuksia hyötyä uusista 
liiketoimintamalleista ja elvyttää 
toiminnassa olevia perinteisiä 
taloudenaloja;

3. tunnustaa, että ekoinnovointi tarjoaa 
uusille yrityksille, pk-yrityksille ja 
itsenäisille ammatinharjoittajille selkeitä 
mahdollisuuksia hyötyä uusista 
markkinoista ja liiketoimintamalleista ja 
elvyttää toiminnassa olevia perinteisiä 
taloudenaloja;
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Or. en

Tarkistus 24
Traian Ungureanu

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa parantamaan 
koulutusohjelmia ammatillisen 
koulutuksen tai elinikäisen oppimisen 
avulla, jotta koulutusohjelmiin voidaan 
sisällyttää opetussuunnitelma, joka 
tarjoaa työntekijöille uusiin työpaikkoihin 
työllistymisen kannalta tarvittavan 
osaamisen ja tarvittavat taidot;

Or. en

Tarkistus 25
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että pk-yritykset voivat 
edistää merkittävästi vihreää kasvua 
luomalla työpaikkoja innovatiivisilla 
vihreillä toimialoilla, ja katsoo, että 
työpaikkojen vaarantumisen vuoksi 
työntekijöitä on siirrettävä 
laskusuunnassa olevilta aloilta kasvaville 
aloille ja kasvaviin yrityksiin, joita ovat 
esimerkiksi saastuttavat toimet 
puhtaammilla vaihtoehdoilla korvaavat 
tai ympäristöpalveluja tarjoavat yritykset; 

Or. en
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Tarkistus 26
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. Korostaa, että ekoinnovaatioihin 
perustuva yritystoiminta tulee pitkällä 
aikavälillä olla liiketaloudellisesti 
kannattavaa, eikä nojautua julkisiin 
tukijärjestelmiin, jotka vääristävät 
kilpailua ja joiden panostuotos-suhde 
ekoinnovaatioiden edistämisessä on 
kyseenalainen.

Or. fi

Tarkistus 27
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. suosittaa, että nuorten luovuutta ja 
innovointikykyä edistetään kestävän 
kehityksen edesauttamiseksi ja 
parannetaan heidän 
rahoituksensaantimahdollisuuksiaan;

Or. en

Tarkistus 28
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. korostaa, että yrittäjillä on erittäin 
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merkittävä asema ekoinnovoinnin 
levittämisessä laajemmalle alueelle; 
toteaa, että uusista 
liiketoimintamahdollisuuksista 
tiedottaminen yrittäjille on ratkaisevan 
tärkeää, jotta luonnonvaroja tehokkaasti 
käyttävän talouden ja kestävien 
toimialojen kehittämiseen tähtäävä 
strategia onnistuisi;

Or. en

Tarkistus 29
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa biotalouteen siirtymisen 
taloudellisia ja ympäristöhyötyjä, jotka 
liittyvät kestävien työpaikkojen luomiseen 
sekä EU:n jäsenvaltioissa että 
kehitysmaissa enenevällä osallistumisella 
innovoivaan polttoaineiden ja materiaalin 
tuotantoon sekä 
työllistymismahdollisuuksiin, jotka 
liittyvät biopolttoaineiden ja 
biomateriaalien jalostamiseen ja jakeluun 
yrityksille sekä julkiselle sektorille, 
yksityiselle sektorille ja kotitalouksille;

4. korostaa kestävään vihreään talouteen
siirtymisen taloudellisia ja 
ympäristöhyötyjä, jotka liittyvät kestävien 
työpaikkojen luomiseen sekä EU:n 
jäsenvaltioissa että kehitysmaissa;

Or. en

Tarkistus 30
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa biotalouteen siirtymisen 4. korostaa biotalouteen siirtymisen 
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taloudellisia ja ympäristöhyötyjä, jotka 
liittyvät kestävien työpaikkojen luomiseen
sekä EU:n jäsenvaltioissa että 
kehitysmaissa enenevällä osallistumisella 
innovoivaan polttoaineiden ja materiaalin 
tuotantoon sekä 
työllistymismahdollisuuksiin, jotka 
liittyvät biopolttoaineiden ja 
biomateriaalien jalostamiseen ja jakeluun
yrityksille sekä julkiselle sektorille, 
yksityiselle sektorille ja kotitalouksille;

taloudellisia ja ympäristöhyötyjä, joita
kestävien työpaikkojen luominen sekä 
EU:n jäsenvaltioissa että kehitysmaissa 
enenevällä osallistumisella innovoivaan 
polttoaineiden ja materiaalin tuotantoon voi 
synnyttää, jos työllistymismahdollisuudet 
täyttävät kunnollisen työn kriteerit; 
korostaa, että biopolttoaineiden ja 
biomateriaalien jalostamisella ja jakelulla
yrityksille sekä julkiselle sektorille, 
yksityiselle sektorille ja kotitalouksille on 
vain rajallinen merkitys uusien 
työpaikkojen luomisessa, koska monet 
työllistymismahdollisuudet myös siirtyvät 
vähän ammattitaitoa vaativan työn alalle;

Or. de

Tarkistus 31
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että vakaa ja 
kunnianhimoinen pitkän aikavälin 
sääntelykehys on edellytys täysimääräisen 
vihreän työllisyyspotentiaalin 
saavuttamiseksi; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita määrittelemään 
ympäristöstandardit ja taloudelliset 
kannustimet, joilla luodaan vakaat 
sääntelypuitteet vähintään 10 vuodelle, ja 
näin luomaan oikeudellisen ja 
suunnitteluun liittyvän varmuuden; 
vaatii, että nykyisiä rahoitusvälineitä 
käytetään kestävyyden edistämiseen ja 
että taloudellisen toiminnan ja tuotannon 
kestävyyden parantaminen asetetaan eri 
rahastojen tavoitteeksi, rakennerahastot 
ja koheesiorahasto mukaan luettuina;

Or. en
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Tarkistus 32
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee merkille monimuotoiset haasteet, 
joita aiheuttavat muun muassa 
ruokaturvallisuus, ilmastonmuutos, 
maaperän laatu ja raaka-aineiden niukkuus; 
myöntää, että ekoinnovointi voi ratkaista 
suuren osan mainituista haasteista; toistaa, 
että mainittu muutos edellyttää 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka 
sisältää opetuksen, koulutuksen, 
ammattitaidon kehittämisen, tutkimuksen 
ja innovoinnin, yksityisen sektorin 
investoinnit sekä infrastruktuurin 
kehittämisen, jotka kaikki edistävät 
monimuotoisia ja kestäviä 
työllistymismahdollisuuksia.

5. panee merkille monimuotoiset haasteet, 
joita aiheuttavat muun muassa 
ilmastonmuutos, maaperän laatu ja raaka-
aineiden niukkuus, siirtyminen kohti 
uusiutuvia energiajärjestelmiä sekä 
energiatehokkuus; myöntää, että 
ekoinnovointi voi ratkaista suuren osan 
mainituista haasteista; toistaa, että mainittu 
muutos edellyttää kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa, joka sisältää opetuksen, 
koulutuksen, ammattitaidon kehittämisen, 
tutkimuksen ja innovoinnin, yksityisen 
sektorin investoinnit sekä infrastruktuurin 
kehittämisen, jotka kaikki edistävät 
monimuotoisia ja kestäviä 
työllistymismahdollisuuksia.

Or. en

Tarkistus 33
Phil Bennion, Georges Bach, Milan Cabrnoch

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee merkille monimuotoiset haasteet, 
joita aiheuttavat muun muassa 
ruokaturvallisuus, ilmastonmuutos, 
maaperän laatu ja raaka-aineiden niukkuus; 
myöntää, että ekoinnovointi voi ratkaista 
suuren osan mainituista haasteista; toistaa, 
että mainittu muutos edellyttää 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka 
sisältää opetuksen, koulutuksen, 

5. panee merkille monimuotoiset haasteet, 
joita aiheuttavat muun muassa 
ruokaturvallisuus, ilmastonmuutos, 
maaperän laatu ja raaka-aineiden niukkuus; 
myöntää, että ekoinnovoinnilla voi olla 
merkittävä asema suuren osan mainituista 
haasteista ratkaisemisessa; toistaa, että 
mainittu muutos edellyttää 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka 
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ammattitaidon kehittämisen, tutkimuksen 
ja innovoinnin, yksityisen sektorin 
investoinnit sekä infrastruktuurin 
kehittämisen, jotka kaikki edistävät 
monimuotoisia ja kestäviä 
työllistymismahdollisuuksia.

sisältää opetuksen, koulutuksen, 
ammattitaidon kehittämisen, tutkimuksen 
ja innovoinnin, yksityisen sektorin 
investoinnit sekä infrastruktuurin 
kehittämisen, jotka kaikki edistävät 
monimuotoisia ja kestäviä 
työllistymismahdollisuuksia.

Or. en

Tarkistus 34
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee merkille monimuotoiset haasteet, 
joita aiheuttavat muun muassa 
ruokaturvallisuus, ilmastonmuutos, 
maaperän laatu ja raaka-aineiden niukkuus; 
myöntää, että ekoinnovointi voi ratkaista 
suuren osan mainituista haasteista; toistaa, 
että mainittu muutos edellyttää 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka 
sisältää opetuksen, koulutuksen, 
ammattitaidon kehittämisen, tutkimuksen 
ja innovoinnin, yksityisen sektorin
investoinnit sekä infrastruktuurin 
kehittämisen, jotka kaikki edistävät 
monimuotoisia ja kestäviä 
työllistymismahdollisuuksia.

5. panee merkille monimuotoiset haasteet, 
joita aiheuttavat muun muassa 
ruokaturvallisuus, ilmastonmuutos, 
maaperän laatu ja raaka-aineiden niukkuus; 
myöntää, että ekoinnovointi voi ratkaista 
suuren osan mainituista haasteista; toistaa, 
että mainittu muutos edellyttää 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka 
sisältää opetuksen, koulutuksen, 
ammattitaidon kehittämisen, tutkimuksen 
ja innovoinnin, investoinnit sekä 
infrastruktuurin kehittämisen, jotka kaikki 
edistävät monimuotoisia ja kestäviä 
työllistymismahdollisuuksia.

Or. de

Tarkistus 35
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa ekoinnovoinnin mahdollisia 
synergiavaikutuksia kestävien ja 
laadukkaiden työpaikkojen luomisessa, 
ympäristönsuojelussa ja taloudellisen 
riippuvuuden vähentämisessä;

Or. de

Tarkistus 36
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. panee merkille, että 
työvoimapolitiikkojen olisi edistettävä 
tarvittavan koulutuksen tarjoamisen 
avulla työntekijöiden siirtymistä 
laskusuunnassa olevilta aloilta uusille 
vihreille ja nouseville aloille;

Or. en

Tarkistus 37
Georges Bach

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että tutkimus on 
innovoinnin ja ekoinnovoinnin perusta; 
toteaa, että ekoinnovoinnilla on suuret 
kasvumahdollisuudet ja että Eurooppa voi 
ottaa tällä alalla maailmanlaajuisen 
johtoaseman, mikä luo uusia ja 
laadukkaita työpaikkoja; 
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Or. de

Tarkistus 38
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. Kannustaa parhaiden 
ekoinnovaatioiden käyttöönoton 
edistämiseen erityisesti kehitysmaissa, 
jossa esimerkiksi puuhiilen tehokkaampi 
valmistusprosessi, kompostoivat käymälät, 
uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntäminen, 
vedenpuhdistusjärjestelmät ja monet muut 
innovaatiot voivat merkittävästi ja 
suhteellisen pienin kustannuksin 
parantaa elämän laatua, lisätä terveyttä ja 
edistää kestävää yrittäjyyttä sekä 
työllisyyttä.

Or. fi

Tarkistus 39
Phil Bennion, Georges Bach, Milan Cabrnoch

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. panee merkille, että mahdollisuudella 
saada asianmukaista koulutusta ja 
kehittää taitoja on erityinen merkitys 
ekoinnovoinnille, jotta työnantajille 
voidaan tarjota niiden tarvitsemaa 
osaavaa työvoimaa ja jotta nuorille 
voidaan tarjota oikeita taitoja nousevien, 
innovatiivisten alojen 
työmahdollisuuksien hyödyntämistä 
varten; korostaa tältä osin mahdollisuutta 
maaseudun oppisopimuskoulutuksille ja 
muille ammatillisen koulutuksen 
muodoille näiden uusien taitojen 
kehittämistä varten;
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Or. en

Tarkistus 40
Phil Bennion, Georges Bach, Milan Cabrnoch

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. korostaa, että yritysten, koulutusalan 
ja paikallis- ja alueviranomaisten väliset 
kumppanuudet ja synergiat voivat olla 
ratkaisevan tärkeitä asiaankuuluvan 
koulutuksen tarjoamiseksi, jotta voidaan 
mahdollistaa ekoinnovoinnin myötä 
syntyvien työmahdollisuuksien ja 
laadukkaiden työpaikkojen laajamittainen 
hyödyntäminen; 

Or. en

Tarkistus 41
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
varhaisessa vaiheessa tehokkaampaa 
koulutusta – myös naisille – tieteeseen, 
teknologiaan, insinööritaitoon ja 
matematiikkaan liittyvien taitojen osalta 
yhdessä uraohjauksen, laadukkaiden ja 
palkallisten työharjoittelujaksojen ja 
kaksivaiheisten ekoinnovoinnin alan 
oppimismahdollisuuksien kanssa, jotta 
työllistettävyyttä voidaan parantaa 
tulevaisuudessa;

Or. en
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Tarkistus 42
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan 
yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten 
välistä yhteistyötä, jotta voidaan taata 
alan tulevien asiantuntijoiden 
koulutuksen parhaat mahdolliset tulokset;

Or. en

Tarkistus 43
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. vaatii jäsenvaltioita tehostamaan 
rajatylittävää yhteistyötä, jotta ne voivat 
varmistaa teknologian ja parhaiden 
käytäntöjen leviämisen kaikkialle EU:n 
alueella ja parantaa tällä tavoin 
Euroopan kilpailukykyä;

Or. en

Tarkistus 44
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
5 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 d. vaatii jäsenvaltioita hyödyntämään 
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Euroopan sosiaalirahastoa työntekijöiden 
taitojen kohentamista, koulutusta ja 
uudelleenkoulutusta koskevien ohjelmien 
laatimiseksi mahdollisimman nopeasti, 
jotta voidaan varmistaa sosiaalisesti 
vastuullinen siirtyminen kohti 
laadukkaita vihreitä työpaikkoja;

Or. en

Tarkistus 45
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
5 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 e. vaatii jäsenvaltioita tarjoamaan 
verokannustimia ja muita 
rahoitusvälineitä yrityksille ja erityisesti 
pk-yrityksille, jotta voidaan edistää 
suurempia yksityisiä investointeja 
tutkimus- ja kehitystyöhön;

Or. en


