
PA\935001LV.doc PE510.625v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

2012/2294(INI)

28.5.2013

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai

par ekoinovācijām — nodarbinātība un izaugsme ar vides politikas palīdzību
(2012/2294(INI))

Atzinumu sagatavoja: Phil Bennion



PE510.625v01-00 2/3 PA\935001LV.doc

LV

PA_NonLeg



PA\935001LV.doc 3/3 PE510.625v01-00

LV

IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

– ņemot vērā stratēģiju „Eiropa 2020”, kurā prasīts nodrošināt saprātīgu un videi nekaitīgu 
izaugsmi,

A. tā kā ekoinovācijas ir Eiropas attīstības stūrakmens vides un ekonomiski ilgtspējīgas 
izaugsmes stratēģijai, kas rada daudzveidīgas nodarbinātības iespējas dažādās nozarēs,

1. norāda uz iespēju tieši un netieši radīt darba vietas ar stratēģijas „Eiropa 2020” palīdzību; 
atzinīgi vērtē Komisijas integrētās stratēģijas veicināšanu videi draudzīgai izaugsmei 
saskaņā ar pamatiniciatīvu „Inovācijas Savienība”, un jo īpaši Ekoinovāciju rīcības plānu;

2. uzsver plašo dažādiem iemaņu līmeņiem atbilstošo darba iespēju spektru, kas radies, 
pateicoties ekoinovācijai un bioekonomikai, jo īpaši saistībā ar produktu pārstrādi un 
otrreizēju izmantošanu, ekodizainu un ieguldījumu zināšanu nozarē;

3. atzīst ka ekoinovācija sniedz skaidras iespējas jaunās uzņēmējdarbības jomās, piedāvājot 
iespējas maziem un vidējiem uzņēmumiem, „pašuzsācējiem” un pašnodarbinātajām 
personām gūt labumu no jauniem uzņēmējdarbības modeļiem, kā arī atdzīvināt 
tradicionālās ekonomikas nozares; 

4. uzsver divējādās vides un ekonomiskās priekšrocības, ko rada pāreja uz bioekonomiku, 
proti, stabilu darba vietu izveidošanu ES un jaunattīstības valstīs, pieaugot dalībai 
inovatīvā degvielas un materiālu ražošanā, kā arī nodarbinātības iespējas, ko rada 
biodegvielu un biomateriālu apstrāde un tirdzniecība uzņēmumiem, publiskiem, privātiem 
un vietējiem patērētājiem;

5. norāda uz sarežģītām problēmām saistībā ar pārtikas nodrošinājumu, klimata pārmaiņām, 
augsnes kvalitāti, izejvielu nepietiekamību utt.; atzīst, ka ekoinovācija spēj risināt daudzas 
no šīm problēmām; atkārtoti uzsver, ka šādas pārejas īstenošanai nepieciešama vienota 
pieeja, iekļaujot izglītību, apmācību, iemaņu attīstību, pētījumus un inovācijas, privātā 
sektora ieguldījumus un infrastruktūras attīstību, turklāt visi šie aspekti veicina 
daudzveidīgas un stabilas nodarbinātības iespējas.


