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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по околна 
среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

– като взе предвид стратегията „Европа 2020“, която призовава за интелигентен и 
екологосъобразен растеж;

A. като има предвид, че екоиновациите са отправна точка за Европа в развиването на 
екологично и икономически устойчива стратегия за растеж, която ще доведе до 
разнообразни възможности за заетост в различни сектори;

1. отбелязва потенциала за пряко и непряко създаване на работни места посредством 
пълното прилагане на стратегията „Европа 2020“; приветства подкрепата на 
Комисията за цялостна стратегия за екологосъобразен растеж в рамките на 
водещата инициатива „Съюз за иновации“, и по-конкретно плана за действие в 
областта на екоиновациите;

2. подчертава широкия спектър от възможности за заетост на различни нива на 
умения, които се откриват чрез екоиновациите и биоикономиката, по-специално по 
отношение на процеса на рециклиране/повторна употреба, екодизайна и 
инвестициите в сектора на знанието;

3. признава, че екоиновациите предоставят несъмнени възможности за нови ниши за 
стопанска дейност, като предлагат възможности за малките и средни предприятия 
(МСП), за инициативните личности и за самостоятелно заетите лица да се 
възползват от новите бизнес модели, както и като съживяват съществуващите 
традиционни икономически сектори; 

4. подчертава едновременно екологичната и икономическата ползa от прехода към 
биоикономика от гледна точка на създаването на устойчиви работни места в ЕС и в 
развиващия се свят посредством засиленото участие в иновативното производство 
на горива и материали, както и възможностите за заетост, произтичащи от 
обработката и разпространението на биогорива и биоматериали за бизнеса, 
обществените, частните и битовите потребители;

5. отбелязва сложните предизвикателства, възникващи пред продоволствената 
сигурност, изменението на климата, качеството на почвите, недостига на суровини 
и т.н.; признава, че екоиновациите могат да се справят с много от тези 
предизвикателства; отново заявява, че такъв преход изисква цялостен подход, 
включващ образование, обучение, развитие на уменията, научни изследвания и 
иновации, инвестиции от частния сектор и развитие на инфраструктурата, като 
всеки от тези елементи допринася за разнообразните и устойчиви възможности за 
заетост.


