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WSKAZÓWKI
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy,
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:
– uwzględniając strategię „Europa 2020”, która wzywa do działania na rzecz inteligentnego
i ekologicznego wzrostu gospodarczego,
A. mając na uwadze, że ekoinnowacja jest podstawą do opracowania europejskiej strategii
wzrostu zrównoważonego pod względem środowiskowym i gospodarczym, tworzącej
różne możliwości zatrudnienia w wielu sektorach;
1. zwraca uwagę na potencjał bezpośredniego i pośredniego tworzenia miejsc pracy w
drodze pełnej realizacji strategii „Europa 2020”; wyraża zadowolenie z faktu, że Komisja
wspiera zintegrowaną strategię na rzecz ekologicznego wzrostu w ramach inicjatywy
przewodniej „Unia innowacji”, a w szczególności plan działania w zakresie ekoinnowacji;
2. podkreśla, że ekoinnowacja i biogospodarka otwierają szeroki wachlarz możliwości
zatrudnienia na różnych poziomach kompetencji, zwłaszcza w zakresie
recyklingu/ponownego wykorzystania odpadów, ekoprojektów oraz inwestycji w sektorze
wiedzy;
3. przyznaje, że ekoinnowacja daje zdecydowane możliwości nowym niszowym gałęziom
przedsiębiorczości, w tym stanowi szansę dla MŚP, osób podejmujących własną
działalność i pracujących na własny rachunek, umożliwiając korzystanie z nowych modeli
biznesowych oraz przyczyniając się do ożywienia tradycyjnych gałęzi działalności
gospodarczej;
4. podkreśla dwojakie korzyści środowiskowe i gospodarcze wynikające z przejścia na
biogospodarkę w zakresie tworzenia trwałych miejsc zatrudnienia zarówno w UE, jak i w
krajach rozwijających się na całym świecie, poprzez udział w wytwarzaniu nowatorskich
paliw i materiałów, a także w zakresie tworzenia miejsc pracy w związku z
przetwarzaniem i dystrybucją biopaliw oraz biomateriałów dla przedsiębiorstw oraz
konsumentów publicznych, prywatnych i krajowych;
5. zwraca uwagę na złożone wyzwania związane z bezpieczeństwem żywnościowym,
zmianą klimatu, jakością gleby, ubóstwem surowców i podobnymi problemami;
przyznaje, że ekoinnowacja może odpowiedzieć na wiele z tych wyzwań; przypomina, że
przejście na taki model gospodarki wymaga całościowego podejścia obejmującego
edukację, szkolenie, rozwój, badania i innowacje, inwestycje w sektorze prywatnym i
rozwój infrastruktury, przy czym każdy z tych aspektów sprzyja zróżnicowanym i
zrównoważonym możliwościom w zakresie zatrudnienia.
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