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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju strategije Evropa 2020, ki poziva k pametni in zeleni rasti,

A. ker so ekološke inovacije temelj za razvoj okoljsko in gospodarsko trajnostne strategije 
rasti v Evropi ter odpirajo raznolike priložnosti za zaposlovanje v številnih sektorjih;

1. opozarja na potencial za neposredno in posredno ustvarjanje delovnih mest s celovitim 
izvajanjem strategije EU 2020; pozdravlja spodbujanje celostne strategije za zeleno rast v 
okviru vodilne pobude „Unija inovacij“ in zlasti akcijskega načrta za ekološke inovacije s 
strani Komisije;

2. poudarja širok nabor priložnosti za zaposlovanje za različne ravni znanja in veščin, ki jih 
odpirajo ekološke inovacije in biogospodarstvo, zlasti kar zadeva predelavo v okviru 
recikliranja in ponovne uporabe, okoljsko primerno zasnovo in naložbe v sektor znanja;

3. priznava, da ekološke inovacije zagotavljajo jasne priložnosti za nove tržne niše, pri 
čemer malim in srednjim podjetjem, „samoiniciativnim“ in samozaposlenim ponujajo 
možnost, da izkoristijo nove poslovne modele, ter ponovno oživljajo obstoječe 
tradicionalne gospodarske panoge; 

4. poudarja dvojne okoljske in gospodarske koristi prehoda na biogospodarstvo v smislu 
ustvarjanja trajnostnih delovnih mest tako v EU kot v državah v razvoju z okrepljeno 
udeležbo v proizvodnji inovativnih goriv in materialov ter priložnosti za zaposlovanje, ki 
izhajajo iz predelave in distribucije biogoriv in biomaterialov za poslovne, javne, zasebne 
in gospodinjske potrošnike;

5. opozarja na kompleksne izzive, povezane s prehransko preskrbljenostjo, podnebnimi 
spremembami, kakovostjo tal, pomanjkanjem surovin itn.; priznava, da lahko ekološke 
inovacije ponudijo rešitev za mnoge od teh izzivov; ponovno poudarja, da takšen prehod 
zahteva celosten pristop, ki zajema izobraževanje, usposabljanje, razvoj znanj in veščin, 
raziskave in inovacije, naložbe zasebnega sektorja in razvoj infrastrukture, pri čemer vse 
od naštetega prispeva k raznolikim in trajnostnim priložnostim za zaposlovanje.


