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Predlog spremembe 1
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju strategije Evropa 2020, ki 
poziva k pametni in zeleni rasti,

– ob upoštevanju strategije Evropa 2020, ki 
poziva k pametni, zeleni in trajnostni rasti,

Or. de

Predlog spremembe 2
Traian Ungureanu

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja 1a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju novega instrumenta 
„jamstvo za mlade“,

Or. en

Predlog spremembe 3
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja 1a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila Eurofounda iz 
januarja 2013 z naslovom „Greening of 
industries in the EU: Anticipating and 
managing the effects on quantity and 
quality of jobs“ (Ekologizacija 
gospodarskih panog v EU: predvidevanje 
in upravljanje učinkov na število in 
kakovost delovnih mest) in povezane baze 
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študij primerov,

Or. en

Predlog spremembe 4
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila Eurofonda iz 
leta 2011 z naslovom „Industrijski odnosi 
in trajnostnost: vloga socialnih partnerjev 
na prehodu v zeleno gospodarstvo“,

Or. en

Predlog spremembe 5
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker so ekološke inovacije temelj za 
razvoj okoljsko in gospodarsko trajnostne 
strategije rasti v Evropi ter odpirajo
raznolike priložnosti za zaposlovanje v 
številnih sektorjih;

A. ker so ekološke inovacije temelj za 
razvoj okoljsko, gospodarsko in družbeno
trajnostne strategije rasti v Evropi ter 
odpirajo kakovostne priložnosti za 
zaposlovanje v številnih sektorjih;

Or. de

Predlog spremembe 6
Traian Ungureanu

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker stopnja brezposelnosti mladih 
zaskrbljujoče raste in obstaja velika 
potreba po ustvarjanju priložnosti za 
zaposlitev za mlade delavce, da bi ti ostali 
dejavni na trgih dela;

Or. en

Predlog spremembe 7
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker ima prehod na bolj trajnostno 
usmerjeno gospodarstvo v različnih 
sektorjih različne pozitivne učinke, ker se 
namreč delovna mesta na novo odpirajo, 
obnavljajo ali deloma ukinjajo; ker je vsa 
delovna mesta treba prilagoditi 
trajnostnim proizvodnim in delovnim 
metodam ob varčevanju z viri in se tako 
največja potreba po prilagoditvi pojavlja v 
obstoječih delovnih razmerjih, pri čemer 
so zaželena prožna delovna razmerja;

Or. en

Predlog spremembe 8
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ab. ker ta sprememba lahko stabilizira 
zaposlovanje in poveča število delovnih 
mest, z znatnimi posrednimi pozitivnimi 
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učinki; ker je mogoče tam, kjer so bili 
uvedeni zanesljivi okvirni pogoji, zaznati 
stalno rast možnosti zaposlovanja in 
varnosti delovnih mest, ki jo stabilizira 
povečevanje izvoza;

Or. en

Predlog spremembe 9
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja na potencial za neposredno in 
posredno ustvarjanje delovnih mest s 
celovitim izvajanjem strategije EU 2020;
pozdravlja spodbujanje celostne strategije 
za zeleno rast v okviru vodilne pobude
„Unija inovacij“ in zlasti akcijskega načrta 
za ekološke inovacije s strani Komisije;

1. opozarja na potencial za neposredno in 
posredno ustvarjanje delovnih mest s 
celovitim izvajanjem strategije EU 2020 in 
prehodom na trajnostno gospodarstvo;
pozdravlja spodbujanje celostne strategije 
za zeleno rast v okviru vodilne pobude
„Unija inovacij“ in zlasti akcijskega načrta 
za ekološke inovacije s strani Komisije;
pozdravlja namero, da se temu cilju 
prilagodijo pravni okvirni pogoji, 
spodbude, združljive s tržnim 
gospodarstvom, subvencije in javna 
naročila;

Or. en

Predlog spremembe 10
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja na potencial za neposredno in 
posredno ustvarjanje delovnih mest s 
celovitim izvajanjem strategije EU 2020;
pozdravlja spodbujanje celostne strategije 

1. opozarja na potencial za neposredno in 
posredno ustvarjanje kakovostnih delovnih 
mest s celovitim izvajanjem strategije EU 
2020; zato poziva Komisijo in države 
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za zeleno rast v okviru vodilne pobude
„Unija inovacij“ in zlasti akcijskega načrta 
za ekološke inovacije s strani Komisije;

članice, naj okrepijo svoja prizadevanja 
na tem področju; pozdravlja spodbujanje 
celostne strategije za zeleno rast v okviru 
vodilne pobude „Unija inovacij“ in zlasti 
akcijskega načrta za ekološke inovacije s 
strani Komisije kot korak v pravo smer;

Or. de

Predlog spremembe 11
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja na resolucijo Parlamenta o 
razvijanju zaposlitvenih možnosti novega 
trajnostnega gospodarstva 
(2010/2010(INI)), ki „poziva, naj se … 
sprejme opredelitev Mednarodne 
organizacije dela, v skladu s katero so vsa 
delovna mesta, ki pospešujejo trajnostni 
razvoj, zelena trajnostna delovna mesta; 
pojasnjuje, da opredelitev vključuje tako 
delovna mesta, ki neposredno zmanjšujejo 
porabo energije in surovin, varujejo 
ekosisteme in biotsko raznovrstnost ter v 
čim večji možni meri zmanjšujejo 
nastajanje odpadkov in onesnaževanje 
zraka, kot tudi vsa delovna mesta, ki 
zmanjšujejo ekološko sled; priznava, da 
zaradi relativnih vidikov opredelitve 
zaposlitvenih možnosti ni mogoče 
dokončno določiti“; zato meni, da imajo 
ekološke inovacije pomembno mesto v 
vseh industrijskih in proizvodnih sektorjih 
ter jih ni mogoče omejiti na posebna 
področja proizvodnje; 

Or. fi
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Predlog spremembe 12
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da so za uspeh ekoloških 
inovacij potrebna bolj usmerjena in 
dolgoročna vlaganja, ki morajo zajeti 
zlasti področja izobraževanja in 
usposabljanja, raziskav in razvoja, 
infrastrukture itd.;

Or. de

Predlog spremembe 13
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja širok nabor priložnosti za 
zaposlovanje za različne ravni znanja in 
veščin, ki jih odpirajo ekološke inovacije 
in biogospodarstvo, zlasti kar zadeva 
predelavo v okviru recikliranja in 
ponovne uporabe, okoljsko primerno 
zasnovo in naložbe v sektor znanja;

2. poudarja veliko raznolikost možnosti za 
zaposlovanje, ki jih ponujajo ekološke 
inovacije; upošteva delovna mesta na 
področjih ekološkega oblikovanja in
raziskav, razvoja in inovacijskega dela ter 
industrije znanja, za katera je potrebna 
visoka raven izobrazbe, pa tudi naloge v 
proizvodnem sektorju, ki zahtevajo manj 
šolanja; vendar opozarja, da lahko 
ekološke inovacije, ki izboljšajo ali 
spremenijo proizvodno verigo, predlaga 
ali uvede vsak delavec;

Or. fi

Predlog spremembe 14
Jutta Steinruck
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja širok nabor priložnosti za 
zaposlovanje za različne ravni znanja in 
veščin, ki jih odpirajo ekološke inovacije in 
biogospodarstvo, zlasti kar zadeva 
predelavo v okviru recikliranja in 
ponovne uporabe, okoljsko primerno 
zasnovo in naložbe v sektor znanja;

2. ugotavlja veliko raznolikost priložnosti 
za zaposlovanje ter ravni znanja in veščin, 
ki jih odpirajo ekološke inovacije in 
biogospodarstvo, zlasti razlike v delovnih 
pogojih na relativno majhnih področjih 
zaposlovanja v proizvodnji energije iz 
obnovljivih virov v primerjavi z večjimi 
sektorji, kot sta kmetijstvo in gozdarstvo;
poudarja, da „zeleno delovno mesto“ ni 
sopomenka „dostojnemu delu“;

Or. de

Predlog spremembe 15
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja širok nabor priložnosti za 
zaposlovanje za različne ravni znanja in 
veščin, ki jih odpirajo ekološke inovacije in
biogospodarstvo, zlasti kar zadeva
predelavo v okviru recikliranja in ponovne 
uporabe, okoljsko primerno zasnovo in 
naložbe v sektor znanja;

2. poudarja širok nabor priložnosti za 
zaposlovanje za različne ravni znanja in 
veščin, ki jih odpirajo ekološke inovacije; 
ugotavlja, da je treba za izpolnitev ciljev 
zaposlovanja iz strategije EU 2020 in
izkoristek zaposlitvenega potenciala 
novega trajnostnega gospodarstva 
povečati energetsko učinkovitost 
stanovanj in zgradb in delež obnovljivih 
virov energije ter okrepiti okoljske 
tehnologije, trajnostni promet in 
mobilnost, trajnostno kmetijstvo, 
gozdarstvo in ribištvo ter svetovanje prek 
okoljskih storitev kot tudi predelavo v 
okviru recikliranja/ponovne uporabe,
proizvodne postopke z majhno porabo 
virov in sklenjene cikle porabe materialov,
okoljsko primerno zasnovo in naložbe v 
sektor znanja; ugotavlja, da se tudi v 
storitvenem sektorju ter 
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socialnoekonomskem sektorju skrivajo 
velike zelene zaposlitvene možnosti;

Or. en

Predlog spremembe 16
Traian Ungureanu

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. priznava dejstvo, da lahko gospodarski 
prehod v nove poslovne niše pritegne 
mlado generacijo delavcev in pripelje do 
novih priložnosti za zaposlitev v spektru 
ekoloških inovacij;

Or. en

Predlog spremembe 17
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja pomen ekoloških inovacij, ki 
se lahko uporabljajo na ravni stanovanj, 
nepremičnin in kmetij, ker državljanom 
omogočajo aktivno sodelovanje, 
mikropodjetjem pa dejavnosti za 
ustvarjanje delovnih mest, npr. v lokalni 
obdelavi in ponovni uporabi odpadkov, v 
proizvodnji energije in varčevanju z njo 
ter na drugih področjih ekoloških 
inovacij;

Or. fi
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Predlog spremembe 18
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da bodo na področju 
ekoloških inovacij predvsem za mlade 
nastale nove priložnosti za zaposlitev, ki 
jih bo mogoče izkoriščati z usmerjenim 
izobraževanjem in usposabljanjem ter z 
aktivno, celovito in vključujočo politiko 
trga dela;

Or. de

Predlog spremembe 19
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. je trdno prepričan, da lahko okoljska 
politika, ki temelji na tržnem 
gospodarstvu, postane gonilo rasti in 
zaposlovanja v vseh gospodarskih 
panogah, ter poudarja, da so predvidljivi, 
naložbam prijazni okvirni pogoji podlaga, 
ki bo inovativnim podjetjem omogočila, da 
čim bolje izkoristijo te priložnosti v korist 
okolja in zaposlenih;

Or. en

Predlog spremembe 20
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 2b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poudarja, da morajo države članice 
prilagoditi svoje sisteme usposabljanja in 
izobraževanja ter pripraviti in izvesti ciljne 
akcijske načrte za preusposabljanje 
delavcev v sektorjih, ki jih bo prizadela 
preobrazba lokalnih gospodarstev v nova 
trajnostna gospodarstva, da bi zagotovile, 
da bodo delavci lahko dostopali do zelenih 
delovnih mest ter da bo delovna sila lahko 
prilagodila svoja znanja in spretnosti 
potrebam trga dela v trajnostnejšem 
gospodarstvu na podlagi usposabljanj, ki 
temeljijo na kompetencah; s tem v zvezi 
pozdravlja pobudo Komisije „Nova znanja 
in spretnosti za nova delovna mesta“ in 
priznava sodelovanje z državami 
članicami EU kot korak v pravo smer; 
vendar poudarja, da mora biti ta pobuda 
tesneje povezana s cilji sklepa Sveta za 
trajnostni razvoj in nadgrajena s 
konkretnimi ukrepi tako na ravni EU kot 
tudi v državah članicah EU;

Or. en

Predlog spremembe 21
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. priznava, da ekološke inovacije 
zagotavljajo jasne priložnosti za nove tržne 
niše, pri čemer malim in srednjim 
podjetjem, „samoiniciativnim“ in 
samozaposlenim ponujajo možnost, da 
izkoristijo nove poslovne modele, ter
ponovno oživljajo obstoječe tradicionalne 
gospodarske panoge;

3. priznava, da ekološke inovacije 
zagotavljajo jasne priložnosti za nova nišna 
podjetja, pri čemer malim in srednjim 
podjetjem, „samoiniciativnim“ in 
samozaposlenim ponujajo možnost, da 
izkoristijo nove poslovne modele, ter
obstoječim tradicionalnim gospodarskim 
panogam ponujajo možnosti za 
preoblikovanje obstoječih delovnih mest v 
bolj zelena;



AM\942172SL.doc 13/24 PE514.822v01-00

SL

Or. de

Predlog spremembe 22
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. priznava, da ekološke inovacije 
zagotavljajo jasne priložnosti za nove tržne 
niše, pri čemer malim in srednjim
podjetjem, „samoiniciativnim“ in 
samozaposlenim ponujajo možnost, da 
izkoristijo nove poslovne modele, ter
ponovno oživljajo obstoječe tradicionalne 
gospodarske panoge;

3. priznava, da ekološke inovacije 
zagotavljajo jasne priložnosti za nova nišna 
podjetja, pri čemer zadevnim podjetjem 
ponujajo možnost, da izkoristijo nove 
poslovne modele, ter ponovno oživljajo 
obstoječe tradicionalne gospodarske 
panoge;

Or. de

Predlog spremembe 23
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. priznava, da ekološke inovacije 
zagotavljajo jasne priložnosti za nove tržne 
niše, pri čemer malim in srednjim 
podjetjem, „samoiniciativnim“ in
samozaposlenim ponujajo možnost, da 
izkoristijo nove poslovne modele, ter 
ponovno oživljajo obstoječe tradicionalne 
gospodarske panoge;

3. priznava, da ekološke inovacije 
zagotavljajo jasne priložnosti za nova nišna 
podjetja, pri čemer malim in srednjim 
podjetjem ter samozaposlenim ponujajo 
možnost, da izkoristijo nove trge in
poslovne modele, ter ponovno oživljajo 
obstoječe tradicionalne gospodarske 
panoge;

Or. en

Predlog spremembe 24
Traian Ungureanu
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Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva k boljšim izobraževalnim 
programom z uporabo poklicnega 
usposabljanja ali vseživljenjskega učenja, 
v katere bi vključili učne načrte, ki lahko 
delavcem ponudijo potrebne kompetence 
ter znanja in spretnosti, s katerimi bodo 
bolj zaposljivi na novo ustvarjenih 
delovnih mestih;

Or. en

Predlog spremembe 25
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja pomembno vlogo, ki jo imajo 
MSP za zeleno rast, saj razvijajo nova 
delovna mesta v inovativnih zelenih 
dejavnostih, ob upoštevanju, da bodo 
nekatera delovna mesta ogrožena, pa je 
treba omogočiti prerazporeditev delavcev 
iz usihajočih v rastoče sektorje in podjetja, 
ki npr. nadomeščajo onesnažujoče 
dejavnosti s čistejšimi alternativami ali 
zagotavljajo okoljske storitve;

Or. en

Predlog spremembe 26
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da mora biti komercialna 
dejavnost, ki temelji na ekoloških 
inovacijah, dolgoročno trajnostna iz 
poslovnega vidika in se ne sme zanašati 
na javne mehanizme podpore, ki 
izkrivljajo konkurenco, njihovo razmerje 
med vložki in rezultati pa je vprašljive 
vrednosti za spodbujanje ekoloških 
inovacij;

Or. fi

Predlog spremembe 27
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. priporoča spodbujanje ustvarjalnega 
in inovativnega potenciala mladih za 
prispevanje k trajnostnemu razvoju ter 
izboljšanje njihovega dostopa do sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 28
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poudarja, da imajo podjetniki zelo 
pomembno vlogo pri večjem širjenju 
ekoloških inovacij; v zvezi s tem opozarja, 
da je obveščanje podjetnikov o novih 
poslovnih priložnostih odločilno za 
uspešnost strategije, namenjene razvoju 
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gospodarstva, ki bo učinkovito 
uporabljalo vire, in trajnostnih panog;

Or. en

Predlog spremembe 29
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja dvojne okoljske in gospodarske 
koristi prehoda na biogospodarstvo v 
smislu ustvarjanja trajnostnih delovnih 
mest tako v EU kot v državah v razvoju z 
okrepljeno udeležbo v proizvodnji 
inovativnih goriv in materialov ter 
priložnosti za zaposlovanje, ki izhajajo iz 
predelave in distribucije biogoriv in 
biomaterialov za poslovne, javne, zasebne 
in gospodinjske potrošnike;

4. poudarja dvojne okoljske in gospodarske 
koristi prehoda na zeleno trajnostno 
gospodarstvo v smislu ustvarjanja 
trajnostnih delovnih mest tako v EU kot v 
državah v razvoju;

Or. en

Predlog spremembe 30
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja dvojne okoljske in gospodarske 
koristi prehoda na biogospodarstvo v 
smislu ustvarjanja trajnostnih delovnih 
mest tako v EU kot v državah v razvoju z 
okrepljeno udeležbo v proizvodnji 
inovativnih goriv in materialov ter
priložnosti za zaposlovanje, ki izhajajo iz 
predelave in distribucije biogoriv in 
biomaterialov za poslovne, javne, zasebne 
in gospodinjske potrošnike;

4. poudarja dvojne okoljske in gospodarske 
koristi, ki jih lahko prinese prehod na 
biogospodarstvo, v smislu ustvarjanja 
trajnostnih delovnih mest tako v EU kot v 
državah v razvoju z okrepljeno udeležbo v 
proizvodnji inovativnih goriv in 
materialov, pod pogojem, da priložnosti za 
zaposlovanje izpolnjujejo merila 
dostojnega dela; poudarja, da imata 
predelava in distribucija biogoriv in 
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biomaterialov za poslovne, javne, zasebne 
in gospodinjske potrošnike le omejeno 
vlogo pri ustvarjanju novih delovnih mest, 
mnoge od novonastalih priložnosti za 
zaposlovanje pa bodo na področju 
nekvalificiranega dela;

Or. de

Predlog spremembe 31
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je stabilen, dolgoročen in 
ambiciozen regulativni okvir predpogoj za 
to, da se v celoti izkoristi potencial 
zelenega zaposlovanja; poziva Komisijo in 
države članice, naj določijo okoljske 
standarde in finančne spodbude, ki bodo 
vzpostavili zanesljive okvirne pogoje za 
vsaj 10 let, in tako zagotovijo pravno 
varnost in varnost pri načrtovanju; 
zahteva, naj se obstoječi finančni 
instrumenti uporabijo za spodbujanje 
trajnosti ter naj se vedno večja trajnost 
gospodarske aktivnosti in proizvodnje kot 
eden od prednostnih ciljev vključi v 
finančni okvir različnih skladov, vključno 
s strukturnimi skladi in Kohezijskim 
skladom;

Or. en

Predlog spremembe 32
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja na kompleksne izzive, 
povezane s prehransko preskrbljenostjo,
podnebnimi spremembami, kakovostjo tal, 
pomanjkanjem surovin itn.; priznava, da 
lahko ekološke inovacije ponudijo rešitev 
za mnoge od teh izzivov; ponovno 
poudarja, da takšen prehod zahteva 
celosten pristop, ki zajema izobraževanje, 
usposabljanje, razvoj znanj in veščin, 
raziskave in inovacije, naložbe zasebnega 
sektorja in razvoj infrastrukture, pri čemer 
vse od naštetega prispeva k raznolikim in 
trajnostnim priložnostim za zaposlovanje.

5. opozarja na kompleksne izzive, 
povezane s podnebnimi spremembami, 
kakovostjo tal, pomanjkanjem surovin, 
prehodom na sisteme energije iz 
obnovljivih virov in z energetsko 
učinkovitostjo itn.; priznava, da lahko 
ekološke inovacije ponudijo rešitev za 
mnoge od teh izzivov; ponovno poudarja, 
da takšen prehod zahteva celosten pristop, 
ki zajema izobraževanje, usposabljanje, 
razvoj znanj in veščin, raziskave in 
inovacije, naložbe zasebnega sektorja in 
razvoj infrastrukture, pri čemer vse od 
naštetega prispeva k raznolikim in 
trajnostnim priložnostim za zaposlovanje.

Or. en

Predlog spremembe 33
Phil Bennion, Georges Bach, Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja na kompleksne izzive, 
povezane s prehransko preskrbljenostjo, 
podnebnimi spremembami, kakovostjo tal, 
pomanjkanjem surovin itn.; priznava, da 
lahko ekološke inovacije ponudijo rešitev 
za mnoge od teh izzivov; ponovno 
poudarja, da takšen prehod zahteva 
celosten pristop, ki zajema izobraževanje, 
usposabljanje, razvoj znanj in veščin, 
raziskave in inovacije, naložbe zasebnega 
sektorja in razvoj infrastrukture, pri čemer 
vse od naštetega prispeva k raznolikim in 
trajnostnim priložnostim za zaposlovanje.

5. opozarja na kompleksne izzive, 
povezane s prehransko preskrbljenostjo, 
podnebnimi spremembami, kakovostjo tal, 
pomanjkanjem surovin itn.; priznava, da
imajo lahko ekološke inovacije pomembno 
vlogo pri reševanju mnogih od teh 
izzivov; ponovno poudarja, da takšen 
prehod zahteva celosten pristop, ki zajema 
izobraževanje, usposabljanje, razvoj znanj 
in veščin, raziskave in inovacije, naložbe 
zasebnega sektorja in razvoj infrastrukture, 
pri čemer vse od naštetega prispeva k 
raznolikim in trajnostnim priložnostim za 
zaposlovanje.

Or. en
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Predlog spremembe 34
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja na kompleksne izzive, 
povezane s prehransko preskrbljenostjo, 
podnebnimi spremembami, kakovostjo tal, 
pomanjkanjem surovin itn.; priznava, da 
lahko ekološke inovacije ponudijo rešitev 
za mnoge od teh izzivov; ponovno 
poudarja, da takšen prehod zahteva 
celosten pristop, ki zajema izobraževanje, 
usposabljanje, razvoj znanj in veščin, 
raziskave in inovacije, naložbe zasebnega 
sektorja in razvoj infrastrukture, pri čemer 
vse od naštetega prispeva k raznolikim in 
trajnostnim priložnostim za zaposlovanje.

5. opozarja na kompleksne izzive, 
povezane s prehransko preskrbljenostjo, 
podnebnimi spremembami, kakovostjo tal, 
pomanjkanjem surovin itn.; priznava, da 
lahko ekološke inovacije ponudijo rešitev 
za mnoge od teh izzivov; ponovno 
poudarja, da takšen prehod zahteva 
celosten pristop, ki zajema izobraževanje, 
usposabljanje, razvoj znanj in veščin, 
raziskave in inovacije, naložbe in razvoj 
infrastrukture, pri čemer vse od naštetega 
prispeva k raznolikim in trajnostnim 
priložnostim za zaposlovanje.

Or. de

Predlog spremembe 35
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja možne sinergijske učinke 
ekoloških inovacij na ustvarjanje 
trajnostnih, kakovostnih delovnih mest, 
varovanje okolja in zmanjševanje 
ekonomske odvisnosti;

Or. de

Predlog spremembe 36
Minodora Cliveti
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Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. opozarja, da bi morale politike na 
področju dela delavcem zagotavljati 
potrebno usposabljanje in jim tako 
olajšati prehod iz usihajočih v nove, 
zelene, nastajajoče sektorje;

Or. en

Predlog spremembe 37
Georges Bach

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da raziskave predstavljajo 
podlago za inovacije in ekološke 
inovacije; opozarja na veliko možnost za 
rast ekoloških inovacij in priložnost 
Evrope, da doseže vodilni položaj v svetu 
na tem področju, kar bi prineslo 
priložnosti za nova, kakovostna delovna 
mesta; 

Or. de

Predlog spremembe 38
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva, naj se izkoriščanje najboljših 
ekoloških inovacij spodbuja zlasti v 
državah v razvoju, kjer lahko npr. bolj 
učinkovit postopek za proizvodnjo oglja, 
kompostna stranišča, uporaba obnovljivih 
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virov energije, sistemi za prečiščevanje 
vode in mnoge druge inovacije znatno in 
za relativno nizko ceno zvišajo kakovost 
življenja, izboljšajo zdravje ter spodbujajo 
trajnostno podjetništvo in zaposlovanje;

Or. fi

Predlog spremembe 39
Phil Bennion, Georges Bach, Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. zlasti opozarja na pomen dostopa do 
ustreznega usposabljanja ter razvijanja 
znanj in spretnosti v okviru ekoloških 
inovacij, da bi delodajalcem zagotovili 
potrebno kvalificirano delovno silo, 
mladim pa ustrezna znanja in spretnosti 
za dostop do nastajajočih inovativnih 
priložnosti za zaposlovanje; v zvezi s tem 
izpostavlja priložnost za vajeništvo na 
podeželju in druge oblike poklicnega 
usposabljanja za razvijanje teh novih 
znanj in spretnosti;

Or. en

Predlog spremembe 40
Phil Bennion, Georges Bach, Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poudarja odločilno vlogo, ki jo lahko 
imajo partnerstva in sinergije med 
podjetji, izobraževalnim sektorjem in 
lokalnimi ter regionalnimi oblastmi pri 
zagotavljanju ustreznega usposabljanja, 
da bi omogočili širok dostop do priložnosti 
za zaposlovanje in kakovostnih delovnih 
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mest, ki nastajajo po zaslugi ekoloških 
inovacij;

Or. en

Predlog spremembe 41
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. zaradi boljše prihodnje zaposljivosti 
poziva države članice, naj poskrbijo za 
bolj učinkovito izobraževanje, ko gre za 
znanja in spretnosti na področju STEM 
(znanost, tehnologija, inženirstvo in 
matematika), tudi za ženske, že od 
otroških let pa naj ponujajo tudi poklicno 
svetovanje, kakovostna in plačana 
pripravništva ter priložnosti za dualno 
učenje na področju ekoloških inovacij;

Or. en

Predlog spremembe 42
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poziva države članice, naj okrepijo 
sodelovanje med univerzami, 
raziskovalnimi ustanovami in podjetji, da 
bi zagotovile najboljši rezultat v zvezi z 
izobraževanjem bodočih strokovnjakov na 
tem področju;

Or. en
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Predlog spremembe 43
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. poziva države članice, naj okrepijo 
čezmejno sodelovanje, da bi zagotovile 
širjenje tehnologije in najboljših praks ter 
tako povečale konkurenčnost Evrope;

Or. en

Predlog spremembe 44
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 5 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5d. v okviru zagotavljanja družbeno 
odgovornega prehoda k 
visokokakovostnim zelenim delovnim 
mestom poziva države članice, naj čim 
prej uporabijo ESS za programe za 
nadgradnjo znanj in spretnosti ter 
usposabljanje in preusposabljanje 
zaposlenih;

Or. en

Predlog spremembe 45
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 5 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5e. poziva države članice, naj poskrbijo za 
davčne spodbude in druge finančne 
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instrumente za podjetja, zlasti za MSP, in 
tako spodbujajo več zasebnih raziskav in 
naložb v razvoj;

Or. en


