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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

– gezien de Europa 2020-strategie, waarin wordt gestreefd naar slimme en groene groei,

A. overwegende dat eco-innovatie de hoeksteen vormt voor de Europese ontwikkeling van 
een ecologisch en economisch duurzame groeistrategie, die moet leiden tot uiteenlopende 
vormen van werkgelegenheid in diverse sectoren;

1. wijst op het potentieel voor het creëren van directe en indirecte nieuwe werkgelegenheid 
dat wordt geboden door de volledige uitvoering van de EU 2020-strategie; is ermee 
ingenomen dat de Commissie zich inzet voor de bevordering van een geïntegreerde 
strategie voor groene groei in het kader van het vlaggenschipinitiatief "Innovatie-Unie", 
met name via het actieplan voor eco-innovatie;

2. wijst met name op het brede scala aan werkgelegenheidsperspectieven dat op diverse 
vaardigheidsniveaus wordt geboden door eco-innovatie en bio-economie, vooral op het 
gebied van verwerking voor  recyclingdoeleinden of hergebruik, ecodesign en 
investeringen in de kennissector;

3. onderkent dat eco-innovatie duidelijke mogelijkheden biedt voor nieuwe nichebedrijven 
en perspectieven voor mkb-bedrijven, zelfstarters en zelfstandigen, die kunnen profiteren 
van nieuwe ondernemingsmodellen, en bestaande traditionele economische sectoren 
nieuw leven kan inblazen; 

4. wijst op de zowel ecologische als economische voordelen van overschakeling op een bio-
economisch systeem, in termen van het creëren van duurzame banen in zowel de EU als 
de ontwikkelingslanden, namelijk door intensievere betrokkenheid bij de 
innovatiegerichte productie van brandstoffen en materialen, alsook door het scheppen van 
werkgelegenheid middels de verwerking en distributie van biobrandstoffen en 
biomaterialen voor het bedrijfsleven en voor publieke en particuliere verbruikers en 
huishoudelijke consumenten;

5. wijst op de complexe problemen die zich voordoen op het gebied van voedselzekerheid, 
klimaatverandering, bodemkwaliteit, grondstoffenschaarste, enzovoorts; onderkent dat tal 
van deze problemen door middel van eco-innovatie kunnen worden opgelost; wijst er 
nogmaals op dat een dergelijke overschakeling noopt tot een geïntegreerde aanpak die 
zich zowel uitstrekt tot het onderwijs als tot opleiding, ontwikkeling van vaardigheden, 
onderzoek en innovatie, investeringen in de particuliere sector en de ontwikkeling van 
infrastructuur, welke alle op hun manier bijdragen aan de totstandbrenging van diverse en 
duurzame werkgelegenheidsperspectieven.


