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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti 
li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

– wara li kkunsidra l-istrateġija Ewropa 2020, li titlob tkabbir intelliġenti u ekoloġiku,

A. billi l-ekoinnovazzjoni hija fundamentali għall-iżvilupp fl-Ewropa ta' strateġija ta' tkabbir 
li tkun sostenibbli mil-lat ambjentali u ekonomiku, u li twassal għal opportunitajiet 
differenti f'varjetà ta' setturi;

1. Jinnota l-potenzjal għal ħolqien dirett u indirett ta' impjiegi permezz tal-implimentazzjoni 
sħiħa tal-istrateġija Ewropa 2020; jilqa' l-promozzjoni mill-Kummissjoni ta' strateġija 
integrata għal tkabbir aħdar fl-ambitu tal-inizjattiva emblematika "Unjoni tal-
Innovazzjoni" u, b'mod partikulari, il-Pjan ta' Azzjoni għall-Ekoinnovazzjoni;

2. Jenfasizza l-firxa wiesgħa ta' opportunitajiet ta' impjieg f'diversi livelli ta' ħiliet miftuħa 
mill-ekoinnovazzjoni u mill-bijoekonomija, partikolarment fir-rigward tal-proċessi ta' 
riċiklar u użu mill-ġdid, l-ekodisinn, u l-investiment fis-settur tat-tagħlim;

3. Jagħraf li l-ekoinnovazzjoni tippreżenta opportunitajiet ċari għal negozji "niċċa" ġodda, u 
toffri possibilitajiet għall-SMEs, għas-"self-starters" u għal dawk li jaħdmu għal rashom li 
jibbenefikaw minn mudelli ġodda ta' negozju, kif ukoll tagħti ħajja ġdida lis-setturi 
ekonomiċi tradizzjonali eżistenti; 

4. Jenfasizza l-benefiċċji ambjentali u ekonomiċi duwali tat-tranżizzjoni lejn bijoekonomija, 
f'termini tal-ħolqien ta' impjiegi sostenibbli kemm fl-UE u fid-dinja li qed tiżviluppa 
permezz tal-parteċipazzjoni akbar fil-produzzjoni ta' fjuwils u materjali innovattivi, kif 
ukoll l-opportuniatjiet ta' impjieg li jiġu mill-ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-fjuwils u 
tal-bijomaterjali għan-negozji u għas-setturi pubbliċi, privati u domestiċi;

5. Jinnota l-isfidi kumplessi fir-rigward tas-sigurtà tal-ikel, it-tibdil fil-klima, il-kwalità tal-
ħamrija, l-iskarsezza tal-materja prima, fost l-oħrajn; jagħraf li l-ekoinnovazzjoni tista' 
ssolvi ħafna minn dawn l-isfidi; itenni li din it-tranżizzjoni teħtieġ approċċ olistiku li jkun 
jinkludi l-edukazzjoni, it-taħriġ, l-iżvilupp tal-ħiliet, ir-riċerka u l-innovazzjoni, l-
investiment fis-settur privat u l-iżvilupp tal-infrastruttura, li kollha jikkontribwixxu għal 
opportunitajiet ta' impjiegi varji u sostenibbli.


