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FÖRSLAG
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:
– med beaktande av Europa 2020-strategin, som uppmanar till smart och miljövänlig
tillväxt, och av följande skäl:
A. Hörnstenen för Europas utveckling av en miljömässigt och ekonomiskt hållbar
tillväxtstrategi är miljöinnovation, som ska leda till diversifierade
sysselsättningsmöjligheter i en rad olika sektorer.
1. Europaparlamentet konstaterar att det finns en potential för att skapa direkta och indirekta
arbetstillfällen om Europa 2020-strategin genomförs fullt ut. Parlamentet ser positivt på
att kommissionen främjar en integrerad strategi för grön tillväxt i enlighet med
flaggskeppsinitiativet ”Innovationsunionen” och särskilt handlingsplanen för
miljöinnovation.
2. Europaparlamentet framhåller att ett brett spektrum av sysselsättningsmöjligheter på olika
kompetensnivå uppkommer genom miljöinnovation och bioekonomi, särskilt när det
gäller bearbetning för materialåtervinning eller återanvändning, ekodesign och
investeringar i kunskapssektorn.
3. Europaparlamentet är medvetet om att miljöinnovation medför tydliga möjligheter för nya
nischade företag och erbjuder möjligheter för små och medelstora företag, nya företag och
egenföretagare att dra nytta av nya affärsmodeller samtidigt som de befintliga traditionella
ekonomiska sektorerna stimuleras.
4. Europaparlamentet belyser de dubbla fördelarna för miljön och ekonomin med en
övergång till en bioekonomi, eftersom hållbara arbetstillfällen skapas i både EU och
utvecklingsländer genom ökad delaktighet i innovativ produktion av bränslen och
material, liksom de sysselsättningsmöjligheter som uppkommer tack vare bearbetning och
distribution av biobränslen och biomaterial för företag samt offentliga, privata och
inhemska konsumenter.
5. Europaparlamentet uppmärksammar att tryggad livsmedelsförsörjning,
klimatförändringar, markkvalitet, knapp råvarutillgång osv. ger upphov till komplexa
utmaningar. Parlamentet erkänner att miljöinnovation kan bemöta många av dessa
utmaningar. Parlamentet upprepar än en gång att en sådan övergång kräver en helhetssyn
som inbegriper utbildning, fortbildning, kompetensutveckling, forskning och innovation,
investeringar i den privata sektorn och utveckling av infrastruktur, vilka samtliga bidrar
till diversifierade och hållbara sysselsättningsmöjligheter.
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