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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Ambiente, da Saúde 
Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

– Tendo em conta a Estratégia Europa 2020, que apela a um crescimento inteligente e 
ecológico,

A. Considerando que a ecoinovação é a pedra angular do desenvolvimento na Europa de uma 
estratégia de crescimento ambiental e economicamente sustentável, proporcionando 
diversas oportunidades de emprego em vários setores; 

1. Observa o potencial de criação de emprego direto e indireto da plena execução da 
Estratégia UE 2020; acolhe favoravelmente a promoção, por parte da Comissão, de uma 
estratégia integrada para o crescimento ecológico ao abrigo da iniciativa emblemática 
"União da Inovação" e, em particular, do plano de ação sobre ecoinovação; 

2. Destaca o amplo espetro de oportunidades de emprego, para vários níveis de 
competências, proporcionadas pela ecoinovação e pela bioeconomia, nomeadamente pelas 
operações de reciclagem e de reutilização, pela conceção ecológica e pelo investimento no 
setor do conhecimento;

3. Reconhece que a ecoinovação oferece claras oportunidades para a criação de empresas 
que pretendam explorar nichos de mercado, proporcionando às PME, aos indivíduos com 
iniciativa e trabalhadores independentes a possibilidade de beneficiarem de novos 
modelos empresariais e revitalizando setores económicos tradicionais já existentes; 

4. Sublinha os duplos benefícios – ambientais e económicos – da transição para uma 
bioeconomia, em termos de criação de empregos duradouros tanto na UE como nos países 
em desenvolvimento através da participação na produção de combustíveis inovadores e de 
materiais, bem como as oportunidades de emprego resultantes do processamento e da 
distribuição de biocombustíveis e de biomateriais a consumidores empresariais, do setor 
público, do setor privado e domésticos;

5. Regista os complexos desafios que se colocam em matéria de segurança alimentar, 
alterações climáticas, qualidade do solo e escassez de matérias-primas, entre outros; 
reconhece que a ecoinovação pode resolver muitos desses desafios; reitera que uma 
transição desta natureza requer uma abordagem holística que envolva o ensino, a 
formação, o desenvolvimento de competências, a investigação e a inovação, o 
investimento do setor privado e o desenvolvimento de infraestruturas, contribuindo todos 
estes campos para a criação de oportunidades de emprego diversificado e duradouro.


