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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

– έχοντας υπόψη την στρατηγική Ευρώπη 2020, που ζητεί έξυπνη και πράσινη ανάπτυξη,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικολογική καινοτομία συνιστά ακρογωνιαίο λίθο για την 
ανάπτυξη στην Ευρώπη μιας βιώσιμης από περιβαλλοντική και οικονομική άποψη 
στρατηγικής ανάπτυξης, δεδομένου ότι συμβάλλει σε ποικίλες ευκαιρίες απασχόλησης σε 
διάφορους τομείς·

1. επισημαίνει τις δυνατότητες άμεσης και έμμεσης δημιουργίας θέσεων απασχόλησης μέσω 
της πλήρους εφαρμογής της στρατηγικής ΕΕ 2020· εκφράζει επιδοκιμασία για την 
προαγωγή εκ μέρους της Επιτροπής μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής πράσινης 
ανάπτυξης στο πλαίσιο της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση καινοτομίας» και 
συγκεκριμένα του σχεδίου δράσης για την οικολογική καινοτομία·

2. επισημαίνει το ευρύ φάσμα των ευκαιριών απασχόλησης σε ποικίλα επίπεδα δεξιοτήτων 
που δημιουργούν η οικολογική καινοτομία και η βιοοικονομία, συγκεκριμένα όσον αφορά 
τις διαδικασίες ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίησης, τον οικολογικό σχεδιασμό και τις 
επενδύσεις στον τομέα της γνώσης·

3. αναγνωρίζει ότι η οικολογική καινοτομία ενέχει σαφείς ευκαιρίες για νέες εξειδικευμένες 
επιχειρήσεις, παρέχοντας ευκαιρίες στις ΜΜΕ, σε όσους ιδρύουν τις δικές τους 
επιχειρήσεις και στους αυτοαπασχολούμενους να επωφεληθούν από τα νέα μοντέλα 
επιχειρήσεων και αναζωογονώντας τους υφιστάμενους παραδοσιακούς οικονομικούς 
τομείς· 

4. επισημαίνει τα διπλά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη της μετάβασης σε μία 
βιοοικονομία, από απόψεως δημιουργίας βιώσιμων θέσεων απασχόλησης τόσο στην ΕΕ 
όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω της αυξημένης συμμετοχής στην καινοτόμο 
παραγωγή καυσίμων και υλικών, καθώς και τις ευκαιρίες απασχόλησης που προκύπτουν 
από την επεξεργασία και διανομή βιοκαυσίμων και βιοϋλικών για επιχειρήσεις, 
δημόσιους, ιδιωτικούς και εγχώριους καταναλωτές·

5. επισημαίνει τις πολυσύνθετες προκλήσεις που προκύπτουν για την ασφάλεια των 
τροφίμων, την αλλαγή του κλίματος, την ποιότητα του εδάφους, την έλλειψη πρώτων 
υλών και ούτω καθεξής·  αναγνωρίζει ότι η οικολογική καινοτομία μπορεί να αποτελέσει 
τη λύση για πολλές από αυτές τις προκλήσεις· επαναλαμβάνει ότι αυτή η μετάβαση 
απαιτεί ολιστική προσέγγιση στην οποία περιλαμβάνονται η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η 
ανάπτυξη δεξιοτήτων, η έρευνα και η καινοτομία, οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και 
η ανάπτυξη υποδομών, στοιχεία τα οποία συμβάλλουν όλα στη δημιουργία ποικίλων και 
βιώσιμων ευκαιριών απασχόλησης.


