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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į strategiją „Europa 2020“, kuria siekiama pažangaus ir ekologiško 
augimo,

A. kadangi ekologinės inovacijos sudaro svarbiausią Europos plėtojamos aplinkosauginiu ir 
ekonominiu požiūriu tvarios augimo strategijos, kuri turėtų sukurti įvairias užimtumo 
galimybes daugelyje sektorių, dalį;

1. pažymi, kad visiškai įgyvendinus ES strategiją „Europa 2020“ atsirastų tiesioginių ir 
netiesioginių darbo vietų sukūrimo galimybių; pritaria Komisijos skatinamai integruotai 
ekologinio ekonomikos augimo strategijai pagal pavyzdinę iniciatyvą „Inovacijų Sąjunga“ 
ir ypač pagal ekologinių inovacijų veiksmų planą;

2. pabrėžia, kad ekologinės inovacijos ir bioekonomika, ypač dėl perdirbimo, pakartotinio 
panaudojimo, ekologinio projektavimo ir investicijų žinių sektoriuje,  atveria milžiniškas 
užimtumo galimybes įvairiuose kvalifikacijos lygiuose;

3. pripažįsta, kad ekologinės inovacijos suteikia neabejotinas galimybes verslui naujoje 
nišoje, atveria šias galimybes MVĮ, savarankiškai verslą pradedantiems ir savarankiškai 
dirbantiems pasinaudoti naujais verslo modeliais ir pagyvinti tradicinius ekonomikos 
sektorius; 

4. pažymi dvigubą perėjimo prie bioekonomikos aplinkosauginį ir ekonominį poveikį, 
kuriant tvarias darbo vietas tiek ES, tiek besivystančiose šalyse ir didinant inovatyvią 
degalų ir medžiagų gamybą, bei užimtumo galimybes, kurios kyla dėl biodegalų ir 
biologinių medžiagų apdorojimo ir paskirstymo verslo, viešojo, privataus ir vidinio 
sektoriaus vartotojams;

5. pastebi, kokie sudėtingi iššūkiai kyla dėl apsirūpinimo maistu saugumo, klimato kaitos, 
dirvožemio kokybės, žaliavų stygiaus ir kt.; pripažįsta, kad ekologinės inovacijos gali 
išspręsti daugelių šių iššūkių; dar kartą pakartoja, kad šiam perėjimui turi būti taikomas 
holistinis požiūris, apimantis švietimą, mokymą, įgūdžių ugdymą, mokslinius tyrimus, 
privataus sektoriaus investicijas ir infrastruktūros plėtrą, nes visa tai kaip visuma kuria 
įvairias ir tvarias užimtumo galimybes.


