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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví
a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

– s ohledem na strategii Evropa 2020, která vyzývá k rozvoji inteligentního a zeleného 
růstu,

A. vzhledem k tomu, že ekologické inovace jsou základním kamenem pro další utváření 
evropské strategie ekologicky a ekonomicky udržitelného růstu, na jejímž základě mají 
být vytvářeny různorodé pracovní příležitosti v řadě odvětví;

1. poukazuje na potenciál přímého a nepřímého vytváření pracovních míst prostřednictvím 
důsledného uplatňování strategie EU 2020; oceňuje, že Komise prosazuje integrovanou 
strategii zeleného růstu v rámci stěžejní iniciativy „Unie inovací“, a zejména akčního 
plánu pro ekologické inovace;

2. poukazuje na to, že prostřednictvím ekologických inovací a biohospodářství, zejména 
pokud jde o recyklaci/opětovné použití materiálů, ekodesign a investice do odvětví 
spjatých s vysokou mírou odbornosti, se otevřelo široké spektrum pracovních příležitostí 
vyžadujících různé stupně dovedností; 

3. je si vědom toho, že ekologické inovace představují jednoznačnou podnikatelskou 
příležitost pro využití mezer na trhu, přičemž malé a střední podniky, zakladatelé nových 
podniků a živnostníci mají možnost těžit nejen z nových modelů podnikání, ale i z oživení 
tradičních hospodářských odvětví; 

4. upozorňuje na to, že v přechodu na biohospodářství tkví dvojí typ výhod, ekologických
a hospodářských, které spočívají ve vytvoření udržitelných pracovních míst v EU i 
v rozvojovém světě prostřednictvím větší angažovanosti na inovativní výrobě pohonných 
látek a materiálů a ve vzniku pracovních příležitostí v souvislosti se zpracováváním
a distribucí biopaliv a biomateriálů podnikům, veřejnosti, soukromým spotřebitelům
a domácnostem;

5. poukazuje na složité problémy související se zajišťováním potravin, změnou klimatu, 
kvalitou půdy, nedostatkem surovin atd.; je si vědom toho, že ekologické inovace mohou 
mnohé z těchto problémů vyřešit; znovu opakuje, že přechod na biohospodářství vyžaduje 
globální přístup, který se musí týkat i  vzdělávání, odborné přípravy, rozvoje dovedností, 
výzkumu a inovací, investic ze soukromého sektoru a rozvoje infrastruktury, což jsou 
všechno oblasti, které přispějí k vytváření různorodých a udržitelných pracovních 
příležitostí.


