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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

– având în vedere strategia Europa 2020 care face un apel pentru o creștere inteligentă și 
ecologică;

A. întrucât ecoinovarea este piatra unghiulară a unei strategii de dezvoltare a Europei 
sustenabile din punct de vedere ecologic și economic, creând diverse oportunități de 
angajare într-o mulțime de sectoare de activitate;

1. constată potențialul de creare de locuri de muncă, direct și indirect, prin implementarea 
deplină a strategiei UE 2020; salută promovarea de către Comisie a unei strategii integrate 
de creștere ecologică sub egida inițiativei-far „O Uniune a inovării” și îndeosebi planul de 
acțiune în domeniul ecoinovării;

2. evidențiază paleta largă de oportunități de angajare pentru diferite niveluri de calificare pe 
care le oferă ecoinovarea și bioeconomia, în special dacă ne gândim la prelucrarea prin 
reciclare/reutilizare, eco-design și investițiile în sectorul cunoașterii;

3. recunoaște că ecoinovarea creează oportunități clare pentru noi afaceri de nișă, oferind 
IMM-urilor, noilor întreprinderi și liber-profesioniștilor șansa de a beneficia de noi 
modele de afaceri și de a revitaliza sectoarele economice tradiționale; 

4. subliniază dublul avantaj, ecologic și economic, al tranziției către bioeconomie, care va 
crea locuri de muncă sustenabile atât în UE, cât și în țările în curs de dezvoltare prin 
participarea mai intensă la producerea de materiale și combustibili, precum și 
oportunitățile de angajare asociate prelucrării și distribuției biocombustibililor și ale 
biomaterialelor pentru consumatori, fie aceștia întreprinderi, entități publice sau private 
sau gospodării;

5. ia act de problemele complexe ce vor apărea în ceea ce privește securitatea alimentară, 
schimbările climatice, calitatea solului, împuținarea materialelor și altele; recunoaște că 
ecoinovarea poate rezolva multe dintre aceste probleme; reamintește că o asemenea 
tranziție presupune o abordare holistică care înglobează educația, formarea, dezvoltarea de 
aptitudini, cercetarea și inovarea, investițiile sectorului privat și dezvoltarea infrastructurii, 
toate acestea contribuind la crearea unor oportunități variate și sustenabile de angajare.


