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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

– tekintettel az „Európa 2020” stratégiára, amely intelligens és zöld növekedésre szólít fel,

A. mivel az ökoinnováció az ökológiailag és gazdaságilag fenntartható növekedési stratégia 
Európában történő kialakításának alapját képezi, ami számos ágazatban biztosít majd 
különféle munkalehetőséget;

1. felhívja a figyelmet arra, hogy az „Európa 2020” stratégia teljes körű végrehajtásával 
közvetett és közvetlen módon lehet munkahelyeket teremteni; üdvözli, hogy a Bizottság 
az „Innovatív Unió” kiemelt kezdeményezés keretében támogatja a zöld növekedésre 
irányuló integrált stratégiát, és különösen az ökoinnovációs cselekvési tervet;

2. hangsúlyozza, hogy az ökoinnováció és a biogazdaság révén a munkalehetőségek széles 
tárháza nyílt meg a különböző képzettségi szinteken, elsősorban az 
újrahasznosítás/újrafeldolgozás, a környezetbarát tervezés és a tudásszektorba történő 
befektetések terén;

3. elismeri, hogy az ökoinnováció egyértelmű lehetőséget biztosít az új piaci rés 
vállalkozásai, a kkv-k, az egyedi kezdeményezéssel előálló személyek és az önálló 
vállalkozók számára abban, hogy az új üzleti modellek előnyeit élvezzék, illetve hogy a 
hagyományos gazdasági ágazatokat újjáélesszék; 

4. hangsúlyozza, hogy a biogazdaságra való átállás környezeti és gazdasági előnyökkel is jár, 
mivel az Unióban és a fejlődő országokban is fenntartható munkahelyeket teremt az 
innovatív üzemanyag- és alapanyag-termelésben történő fokozott részvétel, valamint a 
bio-üzemanyagok és bioanyagok vállalkozások, állami, egyéni és hazai fogyasztók 
számára történő feldolgozásának és elosztásának köszönhetően létrejövő 
munkalehetőségek révén;

5. felhívja a figyelmet az élelmezésbiztonság, az éghajlatváltozás, a talajminőség, a 
nyersanyaghiány stb. jelentette komplex kihívásokra; elismeri, hogy az ökoinnováció 
számos kihívásra találhat megoldást; ismételten hangsúlyozza, hogy egy ilyen átállás 
holisztikus megközelítést igényel, amely magában foglalja az oktatást, a képzést, a 
készségfejlesztést, a kutatást és innovációt, a magánberuházást és az 
infrastruktúrafejlesztést, amelyek mind hozzájárulnak a sokszínű és fenntartható 
foglalkoztatási lehetőségekhez.


