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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til Europa 2020-strategien, som opfordrer til snild og grøn vækst i Europa,

A. der henviser til, at økoinnovation er hjørnestenen i Europas udvikling af en miljømæssigt 
og økonomisk bæredygtig vækststrategi, som skal føre til forskellige 
beskæftigelsesmuligheder i en række forskellige sektorer;

1. bemærker potentialet for direkte og indirekte jobskabelse gennem fuld gennemførelse af 
Europa 2020-strategien; bifalder Kommissionens fremme af en integreret strategi for grøn 
vækst som led i flagskibsinitiativet "Innovation i EU", og især handlingsplanen for 
økoinnovation;

2. fremhæver det brede spektrum af beskæftigelsesmuligheder på forskellige 
kvalifikationsniveauer, som der åbnes op for gennem økoinnovation og bioøkonomi, især 
inden for genbrug/genanvendelse, miljøvenligt design og investeringer i vidensektoren;

3. erkender, at økoinnovation åbner klare muligheder for nye nichevirksomheder, idet 
SMV'er, iværksættere og selvstændige får mulighed for at drage fordel af nye 
forretningsmodeller, og der pustes nyt liv i eksisterende traditionelle økonomiske sektorer; 

4. fremhæver de dobbelte miljømæssige og økonomiske fordele ved overgang til 
bioøkonomi i form af at skabe bæredygtige arbejdspladser både i EU og i 
udviklingslandene gennem øget deltagelse i innovative brændstof- og 
materialeproduktioner, og de beskæftigelsesmuligheder, der opstår som følge af 
forarbejdningen og distributionen af biobrændstoffer og biomaterialer til erhvervslivet, 
offentlige, private og indenlandske forbrugere;

5. bemærker de komplekse udfordringer, der opstår i forbindelse med fødevaresikkerhed, 
klimaændringer, jordbundskvalitet, råmaterialeknaphed osv.; erkender, at økoinnovation 
kan løse mange af disse udfordringer; gentager, at en sådan overgang kræver en 
helhedsorienteret tilgang, der omfatter uddannelse, erhvervsuddannelse, 
kompetenceudvikling, forskning og innovation, investering og udvikling af infrastrukturen 
i den private sektor, som alle bidrager til forskelligartede og bæredygtige 
beskæftigelsesmuligheder.


