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Poprawka 1
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Umocowanie 1

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając strategię „Europa 2020”, 
która wzywa do działania na rzecz 
inteligentnego i ekologicznego wzrostu 
gospodarczego,

– uwzględniając strategię „Europa 2020”, 
która wzywa do działania na rzecz 
inteligentnego, ekologicznego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego,

Or. de

Poprawka 2
Traian Ungureanu

Projekt opinii
Umocowanie 1 a (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając nowy instrument
„gwarancja dla młodzieży”,

Or. en

Poprawka 3
Kinga Göncz

Projekt opinii
Umocowanie 1 a (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie Eurofound 
ze stycznia 2013 r. pt. „Ekologizacja 
przemysłu w UE: Prognozowane skutki w 
kategoriach liczebności i jakości miejsc 
pracy oraz zarządzanie tymi skutkami” 
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i powiązaną bazę danych badań 
sytuacyjnych,

Or. en

Poprawka 4
Kinga Göncz

Projekt opinii
Umocowanie 1 b (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie Eurofound 
z 2011 r. pt. „Stosunki pracy i 
zrównoważony rozwój: rola partnerów 
społecznych w przejściu na gospodarkę 
ekologiczną”,

Or. en

Poprawka 5
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że ekoinnowacja jest 
podstawą do opracowania europejskiej strategii 
wzrostu zrównoważonego pod względem 
środowiskowym i gospodarczym, tworzącej 
różne możliwości zatrudnienia w wielu 
sektorach;

A. mając na uwadze, że ekoinnowacja jest 
podstawą do opracowania europejskiej 
strategii wzrostu zrównoważonego pod 
względem środowiskowym, gospodarczym i 
społecznym, tworzącej dobre jakościowo
możliwości zatrudnienia w wielu sektorach;

Or. de

Poprawka 6
Traian Ungureanu

Projekt opinii
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Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że stopa bezrobocia 
osób młodych wzrasta i istnieje potrzeba 
tworzenia możliwości zatrudnienia dla 
młodych pracowników w celu utrzymania 
ich aktywności na rynku pracy;

Or. en

Poprawka 7
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że przejście na
bardziej zrównoważoną gospodarkę ma 
pozytywny wpływ na różne sektory, 
mianowicie mając na uwadze, że miejsca 
pracy są tworzone, zastępowane lub 
częściowo zawieszane; mając na uwadze, 
że wszystkie miejsca pracy należy 
dostosować do zrównoważonych, 
zasobooszczędnych metod produkcji i 
pracy oraz że dostosowania wymagają 
przede wszystkim już nawiązane stosunki
pracy, a elastyczny stosunek pracy jest 
pożądany;

Or. en

Poprawka 8
Elisabeth Schroedter
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Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że ta zmiana ma 
potencjał ustabilizowania zatrudnienia i 
zwiększenia liczby miejsc pracy, ze
znacznymi efektami mnożnikowymi, 
mając na uwadze, że po wprowadzeniu 
stabilnych warunków ramowych można 
zauważyć stały wzrost możliwości 
zatrudnienia i bezpieczeństwa pracy, 
potwierdzony wzrostem eksportu;

Or. en

Poprawka 9
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę na potencjał 
bezpośredniego i pośredniego tworzenia 
miejsc pracy w drodze pełnej realizacji 
strategii „Europa 2020”; wyraża 
zadowolenie z faktu, że Komisja wspiera 
zintegrowaną strategię na rzecz 
ekologicznego wzrostu w ramach 
inicjatywy przewodniej „Unia innowacji”, 
a w szczególności plan działania w 
zakresie ekoinnowacji;

1. zwraca uwagę na potencjał 
bezpośredniego i pośredniego tworzenia 
miejsc pracy w drodze pełnej realizacji 
strategii „Europa 2020” oraz przejścia na
gospodarkę zrównoważoną; wyraża 
zadowolenie z faktu, że Komisja wspiera 
zintegrowaną strategię na rzecz 
ekologicznego wzrostu w ramach 
inicjatywy przewodniej „Unia innowacji”, 
a w szczególności plan działania w 
zakresie ekoinnowacji; z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar ukierunkowania
prawnych warunków ramowych, zachęt
ekonomicznych gospodarki rynkowej, 
dotacji oraz zamówień publicznych na ten 
cel;

Or. en
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Poprawka 10
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę na potencjał 
bezpośredniego i pośredniego tworzenia 
miejsc pracy w drodze pełnej realizacji 
strategii „Europa 2020”; wyraża 
zadowolenie z faktu, że Komisja wspiera 
zintegrowaną strategię na rzecz 
ekologicznego wzrostu w ramach 
inicjatywy przewodniej „Unia innowacji”, 
a w szczególności plan działania w 
zakresie ekoinnowacji;

1. zwraca uwagę na potencjał 
bezpośredniego i pośredniego tworzenia 
dobrych jakościowo miejsc pracy w drodze 
pełnej realizacji strategii „Europa 2020”; 
wzywa zatem Komisję i państwa 
członkowskie do zwiększenia starań w tym 
obszarze; wyraża zadowolenie z faktu, że 
Komisja wspiera zintegrowaną strategię na 
rzecz ekologicznego wzrostu w ramach 
inicjatywy przewodniej „Unia innowacji”, 
a w szczególności plan działania w 
zakresie ekoinnowacji jako krok w dobrym 
kierunku;

Or. de

Poprawka 11
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina ze strony Parlamentu o 
rezolucji w sprawie rozwoju potencjału 
nowej zrównoważonej gospodarki w 
zakresie miejsc pracy (2010/2010(INI)), w 
której wzywa on „do przejęcia definicji 
MOP jako definicji roboczej, zgodnie z 
którą ekologiczne i trwałe miejsca pracy 
to wszystkie miejsca pracy, które 
wspierają zrównoważony rozwój; zwraca 
uwagę, że definicja ta obejmuje z jednej 
strony miejsca pracy, które bezpośrednio 
ograniczają zużycie energii i surowców, 
chronią ekosystemy i różnorodność 
biologiczną oraz minimalizują 
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wytwarzanie odpadów i zanieczyszczenie 
powietrza, a z drugiej strony wszystkie 
miejsca pracy, które zmniejszają ślad 
ekologiczny; uznaje, że z powodu 
relatywnego charakteru tej definicji nie 
jest możliwe jednoznaczne określenie 
potencjału w zakresie miejsc pracy”; 
uznaje z tego względu, że ekoinnowacja
zajmuje ważną pozycję w całym przemyśle 
i produkcji i nie można jej ograniczać 
jedynie do niektórych gałęzi produkcji;

Or. fi

Poprawka 12
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że sukces ekoinnowacji 
wymaga ukierunkowanych i 
długoterminowych inwestycji, 
obejmujących w szczególności edukację, 
szkolenie, rozwój, badania i rozwój, jak 
również infrastrukturę;

Or. de

Poprawka 13
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że ekoinnowacja i 
biogospodarka otwierają szeroki wachlarz 
możliwości zatrudnienia na różnych 
poziomach kompetencji, zwłaszcza w 
zakresie recyklingu/ponownego 

2. podkreśla, że ekoinnowacja oferuje
wszechstronne możliwości zatrudnienia, z 
uwzględnieniem miejsc pracy 
wymagających wysokiego poziomu 
wykształcenia w branży ekoprojektów, w 
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wykorzystania odpadów, ekoprojektów
oraz inwestycji w sektorze wiedzy;

działalności badawczo-rozwojowej i 
innowacyjnej oraz w sektorze wiedzy, zaś 
z drugiej strony z uwzględnieniem 
stanowisk wymagających niższego 
poziomu kwalifikacji w produkcji; 
stwierdza ponadto, że ekoinnowacje
ulepszające lub zastępujące łańcuch 
produkcji może proponować lub 
wprowadzać każdy pracownik;

Or. fi

Poprawka 14
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że ekoinnowacja i 
biogospodarka otwierają szeroki wachlarz 
możliwości zatrudnienia na różnych 
poziomach kompetencji, zwłaszcza w 
zakresie recyklingu/ponownego 
wykorzystania odpadów, ekoprojektów 
oraz inwestycji w sektorze wiedzy;

2. wskazuje, że ekoinnowacja i 
biogospodarka oferują dużą różnorodność 
zatrudnienia na różnych poziomach 
kompetencji, zwłaszcza zróżnicowane 
warunki pracy pomiędzy stosunkowo 
niewielkimi obszarami zatrudnienia w 
sektorze energii odnawialnej a większymi 
sektorami jak rolnictwo i gospodarka leśna; 
podkreśla, że „zielone miejsce pracy” nie 
jest jednoznaczne z „dobrą pracą”;

Or. de

Poprawka 15
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że ekoinnowacja i 
biogospodarka otwierają szeroki wachlarz 
możliwości zatrudnienia na różnych 
poziomach kompetencji, zwłaszcza w 

2. podkreśla, że ekoinnowacja otwiera szeroki 
wachlarz możliwości zatrudnienia na różnych 
poziomach kompetencji; zwraca uwagę na 
potrzebę zwiększenia efektywności
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zakresie recyklingu/ponownego 
wykorzystania odpadów, ekoprojektów 
oraz inwestycji w sektorze wiedzy;

energetycznej budynków, wzrostu udziału 
energii odnawialnej, technologii 
środowiskowej, zrównoważonego transportu i 
mobilności, zrównoważonego rolnictwa, 
gospodarki leśnej i rybołówstwa oraz 
doradztwa poprzez serwisy o tematyce 
ochrony środowiska, recyklingu/ponownego 
wykorzystania odpadów, procesów 
produkcyjnych z wykorzystaniem małej ilości 
surowców i planowania potrzeb 
materiałowych w zamkniętej pętli, 
ekoprojektów oraz inwestycji w sektorze 
wiedzy w celu osiągnięcia założeń strategii 
„Europa 2020” w dziedzinie zatrudnienia i 
wykorzystania możliwości zatrudnienia w 
ramach nowej gospodarki zrównoważonej; 
zwraca uwagę na sektor usług i sektor 
gospodarki społecznej, które mają znaczący 
wpływ na zielone zatrudnienie;

Or. en

Poprawka 16
Traian Ungureanu

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uznaje, że przejście gospodarki do 
nowych niszowych gałęzi przedsiębiorczości 
przyciągnie młode pokolenie pracowników i 
stworzy nowe możliwości zatrudnienia w 
obszarze ekoinnowacji;

Or. en

Poprawka 17
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla znaczenie ekoinnowacji 
wdrażanych na szczeblu gospodarki 
krajowej, branży nieruchomości i rolnictwa, 
ponieważ umożliwiają one aktywizację 
obywateli oraz wzrost zatrudnienia w 
mikroprzedsiębiorstwach, na przykład przy 
lokalnej obróbce i ponownym wykorzystaniu
odpadów, produkcji i oszczędzaniu energii 
oraz w innych dziedzinach ekoinnowacji;

Or. fi

Poprawka 18
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że w obszarze ekoinnowacji 
tworzy się możliwości zatrudnienia 
szczególnie dla osób młodych, które znajdą 
zastosowanie poprzez kierunkowe szkolenie 
i rozwój oraz aktywną, treściwą i 
zintegrowaną politykę rynku pracy;

Or. de

Poprawka 19
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. jest głęboko przekonany, że oparta na 
gospodarce rynkowej polityka ochrony 
środowiska może stać się siłą napędową 
rozwoju i zatrudnienia we wszystkich 
gałęziach gospodarki, i podkreśla, że 
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przewidywalne i przyjazne inwestycjom 
warunki ramowe stanowią podstawę, dzięki 
której innowacyjne przedsiębiorstwa będą 
mogły optymalnie wykorzystać te szanse z 
korzyścią dla środowiska i pracowników;

Or. en

Poprawka 20
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. zaznacza, że państwa członkowskie 
muszą dostosować swoje systemy szkolenia 
i kształcenia, jak również opracować i 
wdrożyć działania ukierunkowane na 
przekwalifikowanie pracowników w 
obszarach, na które wpływ będzie miało 
przejście z gospodarki lokalnej na nową 
gospodarkę zrównoważoną, w celu 
zapewnienia im dostępu do nowych 
zrównoważonych zielonych miejsc pracy, 
zagwarantowania, że możliwe będzie 
dostosowanie umiejętności siły roboczej do 
wolnorynkowego zapotrzebowania 
gospodarki zrównoważonej stworzonej 
w oparciu o koncepcje szkolenia, którego 
podstawą są kompetencje; w tym kontekście 
z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę
Komisji „Nowe umiejętności w nowych 
miejscach pracy” i uznaje współpracę 
między państwami członkowskimi jako krok 
w dobrym kierunku; podkreśla jednak, że 
inicjatywa ta musi być bardziej powiązana z 
celami decyzji Rady dotyczącymi 
zrównoważonego rozwoju i realizowana 
przy pomocy rzeczowych środków zarówno 
na szczeblu UE, jak i państw 
członkowskich;

Or. en
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Poprawka 21
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przyznaje, że ekoinnowacja daje 
zdecydowane możliwości nowym 
niszowym gałęziom przedsiębiorczości, w 
tym stanowi szansę dla MŚP, osób 
podejmujących własną działalność i 
pracujących na własny rachunek, 
umożliwiając korzystanie z nowych modeli 
biznesowych oraz przyczyniając się do
ożywienia tradycyjnych gałęzi działalności 
gospodarczej;

3. przyznaje, że ekoinnowacja daje 
zdecydowane możliwości nowym 
niszowym gałęziom przedsiębiorczości, w 
tym stanowi szansę dla MŚP, osób 
podejmujących własną działalność i 
pracujących na własny rachunek, 
umożliwiając korzystanie z nowych modeli 
biznesowych oraz umożliwiając
tradycyjnym gałęziom działalności 
gospodarczej przekształcenie tradycyjnych 
miejsc pracy w bardziej ekologiczne
miejsca pracy;

Or. de

Poprawka 22
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przyznaje, że ekoinnowacja daje 
zdecydowane możliwości nowym 
niszowym gałęziom przedsiębiorczości, w 
tym stanowi szansę dla MŚP, osób 
podejmujących własną działalność i 
pracujących na własny rachunek,
umożliwiając korzystanie z nowych modeli 
biznesowych oraz przyczyniając się do 
ożywienia tradycyjnych gałęzi działalności 
gospodarczej;

3. przyznaje, że ekoinnowacja daje 
zdecydowane możliwości nowym niszowym 
gałęziom przedsiębiorczości, w tym stanowi 
dla nich szansę, umożliwiając korzystanie z 
nowych modeli biznesowych oraz 
przyczyniając się do ożywienia tradycyjnych 
gałęzi działalności gospodarczej;

Or. de
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Poprawka 23
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przyznaje, że ekoinnowacja daje 
zdecydowane możliwości nowym 
niszowym gałęziom przedsiębiorczości, w 
tym stanowi szansę dla MŚP, osób
podejmujących własną działalność i 
pracujących na własny rachunek, 
umożliwiając korzystanie z nowych modeli 
biznesowych oraz przyczyniając się do 
ożywienia tradycyjnych gałęzi działalności 
gospodarczej;

3. przyznaje, że ekoinnowacja daje 
zdecydowane możliwości nowym gałęziom 
przedsiębiorczości, w tym stanowi szansę dla 
MŚP, osób pracujących na własny rachunek, 
umożliwiając korzystanie z nowych rynków,
modeli biznesowych oraz przyczyniając się 
do ożywienia tradycyjnych gałęzi 
działalności gospodarczej;

Or. en

Poprawka 24
Traian Ungureanu

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa do ustanowienia lepszych 
programów edukacyjnych poprzez 
kształcenie zawodowe i uczenie się przez 
całe życie, w celu włączenia programów 
szkoleń gwarantujących pracownikom 
niezbędne kwalifikacje i umiejętności 
wymagane do zdobycia zatrudnienia w
nowo utworzonych miejscach pracy;

Or. en

Poprawka 25
Minodora Cliveti
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Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla znaczenie MŚP dla
ekologicznego wzrostu gospodarczego 
jako sektora, w którym tworzone są nowe
miejsca pracy w obszarze ekoinnowacji, i 
biorąc pod uwagę ryzyko likwidacji 
niektórych miejsc pracy, należy umożliwić
relokację pracowników z obszarów i 
przedsiębiorstw umownych do 
rozwijających się, jak te zastępujące 
działalność szkodliwą działalnością 
ekologiczną lub świadczące usługi w 
dziedzinie ekologii;

Or. en

Poprawka 26
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że działalność gospodarcza 
oparta na ekoinnowacji w długiej 
perspektywie czasu stanie się rentowna 
bez potrzeby opierania się na publicznych 
systemach wsparcia, które wpływają na 
konkurencyjność i charakteryzują się 
wątpliwą relacją wkładu do efektu w 
zakresie promowania ekoinnowacji;

Or. fi

Poprawka 27
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. zachęca do promowania kreatywnego i 
innowacyjnego potencjału młodych ludzi, 
którzy wnoszą wkład w zrównoważony 
rozwój, i ułatwiania dostępu młodych 
ludzi do źródeł finansowania;

Or. en

Poprawka 28
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla rolę przedsiębiorców w 
rozprzestrzenianiu ekoinnowacji na 
szeroką skalę; zauważa, że informowanie 
przedsiębiorców o nowych możliwościach 
biznesowych będzie kluczem do sukcesu 
strategii ukierunkowanej na rozwój 
zasobooszczędnych gospodarek i 
zrównoważonych gałęzi przemysłu;

Or. en

Poprawka 29
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla dwojakie korzyści 
środowiskowe i gospodarcze wynikające z 
przejścia na biogospodarkę w zakresie 
tworzenia trwałych miejsc zatrudnienia 
zarówno w UE, jak i w krajach 
rozwijających się na całym świecie,
poprzez udział w wytwarzaniu 

4. podkreśla dwojakie korzyści środowiskowe 
i gospodarcze wynikające z przejścia na 
zrównoważoną gospodarkę ekologiczną w 
zakresie tworzenia trwałych miejsc 
zatrudnienia zarówno w UE, jak i w krajach 
rozwijających się na całym świecie;
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nowatorskich paliw i materiałów, a także 
w zakresie tworzenia miejsc pracy w 
związku z przetwarzaniem i dystrybucją 
biopaliw oraz biomateriałów dla 
przedsiębiorstw oraz konsumentów 
publicznych, prywatnych i krajowych;

Or. en

Poprawka 30
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla dwojakie korzyści 
środowiskowe i gospodarcze wynikające z 
przejścia na biogospodarkę w zakresie 
tworzenia trwałych miejsc zatrudnienia 
zarówno w UE, jak i w krajach 
rozwijających się na całym świecie, 
poprzez udział w wytwarzaniu 
nowatorskich paliw i materiałów, a także w 
zakresie tworzenia miejsc pracy w związku 
z przetwarzaniem i dystrybucją biopaliw 
oraz biomateriałów dla przedsiębiorstw 
oraz konsumentów publicznych, 
prywatnych i krajowych;

4. podkreśla dwojakie korzyści 
środowiskowe i gospodarcze wynikające z 
przejścia na biogospodarkę w zakresie 
tworzenia trwałych miejsc zatrudnienia 
zarówno w UE, jak i w krajach 
rozwijających się na całym świecie, 
poprzez możliwy udział w wytwarzaniu 
nowatorskich paliw i materiałów, pod 
warunkiem że tworzone miejsca pracy
spełniają kryteria dobrej pracy. Podkreśla, 
że przetwarzanie i dystrybucja biopaliw 
oraz biomateriałów dla przedsiębiorstw 
oraz konsumentów publicznych, 
prywatnych i krajowych odgrywają 
ograniczoną rolę w tworzeniu miejsc 
zatrudnienia, podczas gdy wiele 
możliwości zatrudnienia tworzy się w 
obszarze pracy niewykwalifikowanej;

Or. de

Poprawka 31
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że stabilne, długookresowe, 
ambitne ramy regulacyjne są zasadniczym 
warunkiem wykorzystania pełnego 
potencjału zielonego zatrudnienia; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
ustalenia standardów środowiskowych 
i zachęt finansowych, tworzących solidne 
warunki ramowe na przynajmniej 10 lat, a 
tym samym gwarantujące pewność prawa
i planowania; domaga się, aby istniejące 
instrumenty finansowe były 
wykorzystywane do wspierania 
zrównoważonego rozwoju oraz aby wzrost
zrównoważonego charakteru działalności 
gospodarczej i produkcji został ujęty w 
perspektywie finansowej różnych 
funduszy, w tym funduszy strukturalnych 
i Funduszu Spójności, jako jeden z 
promowanych celów;

Or. en

Poprawka 32
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na złożone wyzwania 
związane z bezpieczeństwem 
żywnościowym, zmianą klimatu, jakością 
gleby, ubóstwem surowców i podobnymi 
problemami; przyznaje, że ekoinnowacja 
może odpowiedzieć na wiele z tych 
wyzwań; przypomina, że przejście na taki 
model gospodarki wymaga całościowego 
podejścia obejmującego edukację, 
szkolenie, rozwój, badania i innowacje, 
inwestycje w sektorze prywatnym i rozwój 
infrastruktury, przy czym każdy z tych 
aspektów sprzyja zróżnicowanym i 

5. zwraca uwagę na złożone wyzwania 
związane ze zmianą klimatu, jakością 
gleby, ubóstwem surowców, przejściem na
systemy energii odnawialnej oraz 
efektywności energetycznej i podobnymi 
problemami; przyznaje, że ekoinnowacja 
może odpowiedzieć na wiele z tych 
wyzwań; przypomina, że przejście na taki 
model gospodarki wymaga całościowego 
podejścia obejmującego edukację, 
szkolenie, rozwój, badania i innowacje, 
inwestycje w sektorze prywatnym i rozwój 
infrastruktury, przy czym każdy z tych 
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zrównoważonym możliwościom w 
zakresie zatrudnienia.

aspektów sprzyja zróżnicowanym i 
zrównoważonym możliwościom w zakresie 
zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 33
Phil Bennion, Georges Bach, Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na złożone wyzwania 
związane z bezpieczeństwem 
żywnościowym, zmianą klimatu, jakością 
gleby, ubóstwem surowców i podobnymi 
problemami; przyznaje, że ekoinnowacja 
może odpowiedzieć na wiele z tych 
wyzwań; przypomina, że przejście na taki 
model gospodarki wymaga całościowego 
podejścia obejmującego edukację, 
szkolenie, rozwój, badania i innowacje, 
inwestycje w sektorze prywatnym i rozwój 
infrastruktury, przy czym każdy z tych 
aspektów sprzyja zróżnicowanym i 
zrównoważonym możliwościom w 
zakresie zatrudnienia.

5. zwraca uwagę na złożone wyzwania 
związane z bezpieczeństwem żywnościowym, 
zmianą klimatu, jakością gleby, ubóstwem 
surowców i podobnymi problemami; 
przyznaje, że ekoinnowacja może odegrać 
ważną rolę w odpowiedzi na wiele z tych 
wyzwań; przypomina, że przejście na taki 
model gospodarki wymaga całościowego 
podejścia obejmującego edukację, szkolenie, 
rozwój, badania i innowacje, inwestycje w 
sektorze prywatnym i rozwój infrastruktury, 
przy czym każdy z tych aspektów sprzyja 
zróżnicowanym i zrównoważonym 
możliwościom w zakresie zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 34
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na złożone wyzwania 
związane z bezpieczeństwem 
żywnościowym, zmianą klimatu, jakością 
gleby, ubóstwem surowców i podobnymi 

5. zwraca uwagę na złożone wyzwania 
związane z bezpieczeństwem 
żywnościowym, zmianą klimatu, jakością 
gleby, ubóstwem surowców i podobnymi 
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problemami; przyznaje, że ekoinnowacja 
może odpowiedzieć na wiele z tych 
wyzwań; przypomina, że przejście na taki 
model gospodarki wymaga całościowego 
podejścia obejmującego edukację, 
szkolenie, rozwój, badania i innowacje, 
inwestycje w sektorze prywatnym i rozwój 
infrastruktury, przy czym każdy z tych 
aspektów sprzyja zróżnicowanym i 
zrównoważonym możliwościom w 
zakresie zatrudnienia.

problemami; przyznaje, że ekoinnowacja 
może odpowiedzieć na wiele z tych wyzwań; 
przypomina, że przejście na taki model 
gospodarki wymaga całościowego podejścia 
obejmującego edukację, szkolenie, rozwój, 
badania i innowacje, inwestycje i rozwój 
infrastruktury, przy czym każdy z tych 
aspektów sprzyja zróżnicowanym i 
zrównoważonym możliwościom w zakresie 
zatrudnienia.

Or. de

Poprawka 35
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla potencjalne efekty synergii
ekoinnowacji polegające na tworzeniu 
trwałych i dobrych jakościowo miejsc 
pracy, ochronie środowiska i redukcji 
zależności gospodarczych;

Or. de

Poprawka 36
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca uwagę na rolę polityki rynku 
pracy, która ma ułatwić osobom 
pracującym przejście z sektorów 
regresywnych do nowych rozwijających 
się sektorów ekologicznych, zapewniając 
tym osobom odpowiednie szkolenie;
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Or. en

Poprawka 37
Georges Bach

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że badania naukowe są 
podstawą innowacji i ekoinnowacji. 
Zwraca uwagę na to, że potencjał wzrostu 
gospodarczego ekoinnowacji oraz szansa
Europy na to, aby stać się światowym 
liderem w tym obszarze, wiążą się z 
nowymi miejscami pracy wysokiej jakości;

Or. de

Poprawka 38
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. popiera promowanie wdrażania 
najlepszych ekoinnowacji szczególnie w 
krajach rozwijających się, gdzie np. 
sprawniejszy proces produkcji węgla 
drzewnego, toalety kompostujące, 
wykorzystywanie odnawialnych źródeł 
energii, systemy uzdatniania wody i wiele 
innych innowacji może znacząco i przy 
stosunkowo niskich kosztach poprawić 
poziom jakości życia, polepszyć standardy 
zdrowotne oraz promować zrównoważoną 
przedsiębiorczość i zatrudnienie;

Or. fi
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Poprawka 39
Phil Bennion, Georges Bach, Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca szczególną uwagę na 
znaczenie dostępu do odpowiednich 
szkoleń i rozwijania umiejętności w 
ramach ekoinnowacji w celu zarówno 
zapewnienia wykwalifikowanej siły 
roboczej dla pracodawców, jak i 
wyposażenie młodych ludzi w 
umiejętności gwarantujące im dostęp do 
nowo powstających innowacyjnych 
możliwości zatrudnienia; podkreśla w tym 
kontekście powstałe możliwości 
przyuczania się do zawodu dla osób z 
terenów wiejskich oraz inne formy 
szkolenia zawodowego w celu nabycia 
nowych wspomnianych umiejętności;

Or. en

Poprawka 40
Phil Bennion, Georges Bach, Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla znaczącą rolę jaką odegrają 
partnerstwo i synergia przedsiębiorstw, 
sektora kształcenia oraz władz 
regionalnych i lokalnych w zapewnieniu 
odpowiedniego szkolenia, a tym samym w 
powszechnym dostępie do zatrudnienia i 
wysokiej jakości miejsc pracy 
powstających dzięki ekoinnowacji;

Or. en
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Poprawka 41
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. mając na uwadze przyszły wzrost 
zatrudnienia, wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia bardziej 
wydajnego kształcenia – także dla kobiet –
w obszarze nauk ścisłych, technologii, 
inżynierii i matematyki od wczesnego 
wieku, z dostępem do poradnictwa 
zawodowego, płatnych staży wysokiej 
jakości oraz dwutorowego systemu 
kształcenia w obszarze ekoinnowacji;

Or. en

Poprawka 42
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa państwa członkowskie do 
wzmocnienia współpracy pomiędzy 
uniwersytetami, instytutami badawczymi i 
przedsiębiorstwami w celu osiągnięcia 
najlepszych rezultatów kształcenia 
przyszłych specjalistów w tym obszarze;

Or. en

Poprawka 43
Kinga Göncz

Projekt opinii
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Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. wzywa państwa członkowskie do 
zacieśniania współpracy transgranicznej 
w celu zapewnienia przenikania się 
technologii i najlepszych praktyk na 
obszarze UE, a tym samym zwiększenia 
konkurencyjności Europy;

Or. en

Poprawka 44
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. w kontekście zapewnienia społecznie 
odpowiedzialnego przejścia na wysokiej 
jakości zielone miejsca pracy wzywa
państwa członkowskie do wykorzystania 
EFS na cele programów
ukierunkowanych na podnoszenie
kwalifikacji, szkolenie i zmianę
kwalifikacji pracowników w najkrótszym 
możliwym czasie;

Or. en

Poprawka 45
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 5 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5e. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia zachęt podatkowych i innych 
instrumentów finansowych dla 
przedsiębiorstw, w szczególności dla MŚP, 
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w celu wspierania badań prywatnych oraz 
rozwoju inwestycji;

Or. en


