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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, 
tieto návrhy:

– so zreteľom na stratégiu Európa 2020, ktorá vyzýva na inteligentný a ekologický rast;

A. keďže ekologické inovácie sú základom, o ktorý sa opiera rozvoj stratégie 
environmentálne a ekonomicky trvalo udržateľného rastu Európy, čo vedie k rôznym 
pracovným príležitostiam v celom rade sektorov;

1. berie na vedomie potenciál priameho a nepriameho vytvárania pracovných miest 
prostredníctvom dôkladného plnenia stratégie Európa 2020; víta skutočnosť, že Komisia 
podporuje integrovanú stratégiu ekologického rastu v rámci hlavnej iniciatívy Únia 
inovácií a najmä v rámci akčného plánu v oblasti ekologických inovácií;

2. vyzdvihuje široké spektrum pracovných príležitostí na rôznych úrovniach kvalifikácií, 
ktoré sa otvorilo prostredníctvom ekologických inovácií a biohospodárstva, najmä pokiaľ 
ide o recykláciu a opätovné použitie, ekodizajn, a investícií do sektora založeného na 
odbornosti;

3. uznáva, že ekologické inovácie sú jednoznačnou príležitosťou pre nové úzko 
špecializované obchodné činnosti, pričom malým a stredným podnikom, zakladateľom 
nových podnikov a živnostníkom ponúkajú možnosť využívať výhody nových modelov 
podnikania a oživujú existujúce tradičné hospodárske odvetvia; 

4. vyzdvihuje dvojaký environmentálny a ekonomický prínos prechodu na biohospodárstvo, 
ktorý spočíva vo vytvorení udržateľných pracovných miest v EÚ a v rozvojových 
krajinách prostredníctvom väčšej účasti na výrobe inovatívnych palív a materiálov, ako aj 
v pracovných príležitostiach, ktoré vznikajú v súvislosti so spracovaním a predajom 
biopalív a biomateriálov podnikom, verejným subjektom, súkromným zákazníkom 
a domácnostiam;

5. berie na vedomie existenciu komplexných problémov z hľadiska potravinovej 
bezpečnosti, zmeny klímy, kvality pôdy, nedostatku surovín a tak ďalej; uznáva, že 
ekologické inovácie môžu vyriešiť mnohé z týchto problémov; pripomína, že takýto 
prechod si vyžaduje celostný prístup zahŕňajúci vzdelávanie, odbornú prípravu, rozvoj 
zručností, výskum a inovácie, investície súkromného sektora a rozvoj infraštruktúry, 
pričom všetky uvedené oblasti prispievajú k vzniku rozmanitých a udržateľných 
pracovných príležitostí;


