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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно eкоиновации - разкриване на работни места и осигуряване на растеж чрез 
политиката в областта на околната среда
(2012/2294(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията „Европа 2020: Стратегия за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

– като взе предвид съобщението на Комисията „Иновации за устойчиво развитие –
План за действие за екологични иновации (ПДЕИ)“ (COM(2011)0899),

– като взе предвид съобщението на Комисията „Водеща инициатива на стратегията 
„Европа 2020“:  Съюз за иновации“ (COM(2010)0546),

– като взе предвид съобщението на Комисията „Европа за ефективно използване на 
ресурсите — водеща инициатива на стратегията „Европа 2020“ (COM(2011)0021),

– като взе предвид съобщението на Комисията „Стимулиране на технологиите за 
устойчиво развитие: План за действие на Европейския съюз за технологии, свързани 
с околната среда“ (COM(2004)0038),

– като взе предвид съобщението на Комисията „Стратегическа визия за европейските 
стандарти:  към по-голям и ускорен устойчив растеж на европейската икономика до 
2020 г.“ (COM(2011)0311),

– като взе предвид съобщението на Комисията „Рио+20:  към екологична икономика и 
по.добро управление“ (COM(2011)0363),

– като взе предвид съобщението на Комисията „Пътна карта за постигане до 2050 г. 
на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност“ 
(COM(2011)0112),

– като взе предвид съобщението на Комисията „Програма за нови умения и работни 
места: европейският принос за постигане на пълна заетост“ (COM(2010)0682),

– като взе предвид предложението на Комисията за регламент за установяване на 
„Хоризонт 2020“ – рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014-2020 
г.) “ (COM(2011)0809),

– като взе предвид съобщението на Комисията „Хоризонт 2020 – Рамкова програма за 
научни изследвания и иновации“ (COM(2011)0808),

– като взе предвид Бялата книга на Комисията „Адаптиране спрямо изменението на 
климата – към европейска рамка за действие“ (COM(2009)0147),

– като взе предвид Зелената книга на Комисията „От предизвикателствата към 
възможностите –  изграждане на обща стратегическа рамка за финансиране от ЕС на 
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научните изследвания и иновациите“ (COM(2011)0048),

– като взе предвид своята резолюция от 11 ноември 2010 г. относно европейски 
партньорства за иновации в рамките на водещата инициатива „Съюз за иновации“1,

– като взе предвид своята резолюция от 24 май 2012 г. относно Европа за ефективно 
използване на ресурсите2,

– като взе предвид своята резолюция от 29 септември 2011 г. относно изработването 
на обща позиция на ЕС за предстоящата конференция на ООН по въпросите на 
устойчивото развитие („Рио+20“)3,

– като взе предвид своята резолюция от 15 март 2012 г. относно Пътна карта за 
постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна 
интензивност4,

– като взе предвид своята резолюция от 10 февруари 2011 г. относно новаторското 
финансиране на световно и европейско равнище5,

– като взе предвид своята резолюция от 8 юни 2011 г. относно „Инвестиция за
бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, 
устойчива и приобщаваща Европа“6,

– като взе предвид предложението на Комисията за решение на Съвета за създаване 
на специфичната програма за изпълнение „Хоризонт 2020“ – Рамкова програма за 
научни изследвания и иновации (2014–2020 г.)“ (COM(2011)0811),

– като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) 
(COM(2011)0874),

– като взе предвид своята резолюция от 12 май 2011 г. относно „Съюз за иновации: 
Преобразуването на Европа за приспособяване към един свят, превъзмогнал 
кризата“7,

– като взе предвид своята резолюция от 14 юни 2012 г. относно „Към възстановяване 
и създаване на работни места“8,

– като взе предвид своята резолюция от 7 септември 2010 г. относно развиване на 
потенциала за разкриване на нови работни места в нова устойчива икономика9,

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2010)0398.
2 Приети текстове, P7_TA(2012)0223.
3 Приети текстове, P7_TA(2011)0430.
4 Приети текстове, P7_TA(2012)0086.
5 Приети текстове, P7_TA(2010)0080.
6 Приети текстове, P7_TA(2011)0266.
7 Приети текстове, P7_TA(2011)0236.
8 Приети текстове, P7_TA(2012)0260.
9 Приети текстове, P7_TA(2010)0299.
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– като взе предвид своята резолюция от 11 септември 2012 г. относно ролята на 
жените в зелената икономика1,

– като взе предвид своята резолюция от 6 май 2010 г. относно Бялата книга на 
Комисията „Адаптиране спрямо изменението на климата –  към европейска рамка за 
действие“2,

– като взе предвид резолюцията си от 27 септември 2011 г. относно Зелената книга  
„От предизвикателствата към възможностите –  изграждане на обща стратегическа 
рамка за финансиране от ЕС на научните изследвания и иновациите“3,

– като взе предвид доклад № 315 на „Евробарометър“ относно отношението на 
европейските предприемачи към екологичните иновации, март 2011 г.,

– като взе предвид инициативата за „зелени“ работни места от 2008 г. на Програмата 
на ООН за околната среда (UNEP), Международната организация на труда (МОТ), 
Международната организация на работодателите (IOE) и Международната 
конфедерация на профсъюзите (ITUC), озаглавена „Екологични работни места: Към 
достойни условия на труд в устойчив, нисковъглероден свят“,

– като взе предвид доклада от 2009 г. на „Грийнпийс“ и Европейския съвет за 
възобновяема енергия (EREC), озаглавен „Да работим за климата: възобновяеми 
енергии и революция на зелените работни места“,

– като взе предвид доклада от 2007 г. на Европейската конфедерация на профсъюзите 
(ETUC) и Агенцията за социално развитие (SDA) относно „Изменението на климата
и заетостта: Въздействие на изменението на климата върху заетостта в ЕС-25 и 
мерки за ограничаване на емисиите на CO2 до 2030 г.“,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по заетост и социални въпроси, 
както и на комисията по регионално развитие (A7-0000/2013),

А. като има предвид, че чистата и здравословна околна среда е предпоставка за 
поддържането на благоденствието и високото качество на живот в Европа, но това е 
валидно и за силата и конкурентоспособността на икономиката;

Б. като има предвид, че мащабът на кризата представлява уникална и историческа 
възможност за провеждане на трансформационна промяна в нашите икономики, 
която проправя пътя за действително устойчиво и социално справедливо 
дългосрочно развитие;

В. като има предвид, че развитието на зелените технологии през последните години 
показа, че инвестирането в екологосъобразен растеж не представлява скъпо 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2012)0321.
2 Приети текстове, P7_TA(2010)0154.
3 Приети текстове, P7_TA(2011)0401.
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задължение, а по-скоро огромна икономическа възможност; като има предвид, че 
докато почти всеки сектор претърпя големи загуби в резултат на рецесията, 
зеленият сектор забави растежа си, но все пак все още отбелязва растеж;

Г. като има предвид, че настоящата икономика, характеризираща се с висок разход на 
ресурси, трябва да се замени с икономика, която използва ресурсите ефективно, 
като утвърдили се отрасли бъдат трансформирани в екологосъобразни отрасли с 
висока добавена стойност, които създават работни места и същевременно опазват 
околната среда;

Д. като има предвид, че решения, благоприятни за околната среда, ще привлекат ново 
поколение от високотехнологични производства и услуги, ще повишат 
конкурентоспособността на Европа и ще създадат нови работни места, изискващи
висококвалифицирана работна ръка;

Е. като има предвид, че чрез подпомагането на нови процеси за подобряване на 
производствените процеси, както и чрез подпомагането на нови методи на 
управление и на нови технологии, както и на нови услуги за постигане на по-голяма 
екологосъобразност на предприятията, екологичните иновации ще помогнат на 
Европа да се възползва максимално от възможностите си, като същевременно 
преодолява настоящите предизвикателства;

Ж. като има предвид, че Европа е на челно място в развитието на нови технологии; 
като има предвид, че съществуват много пречки за развитието и по-широкото 
използване на екологичните технологии, като например използване на 
съществуващите технологии, ценови сигнали, при които съществува тенденция за 
даване на предимство на екологично по-неефективни решения, затруднен достъп до 
финансиране и слаба осведоменост на потребителите; като има предвид, че по тази 
причина предизвикателството се състои в това да се подобрят общите екологични 
показатели на продуктите през целия им жизнен цикъл, да се увеличи търсенето на 
по-добри продукти и производствени технологии и да се помогне на потребителите 
да правя информиран избор;

З. като има предвид, че в днешно време екологосъобразната промишленост осигурява 
3,4 милиона работни места и годишен оборот, изчислен на 319 милиарда евро;  като 
има предвид, че в много държави зелените технологии вече са или скоро ще бъдат 
най-големият работодател;

И. като има предвид, че сравнително проучване в областта на иновациите за 2010 г. 
показва благоприятно развитие на екоиновациите в различни държави членки, но 
въпреки това нито една държава или група от държави от ЕС не може понастоящем 
да служи за пример за високи резултати в областта на екоиновациите в ЕС;

Й. като има предвид, че доклад № 315 на „Евробарометър“ от 2011 г. относно 
отношението на европейските предприемачи към екологичните иновации показва, 
че МСП се сблъскват с увеличаващи се разходите за материали, въпреки че по-
голямата част от тях са въвели нови или значително подобрени екоиновативни 
производствени процеси или методи с цел намаляване на разходите за материали, 
както и че проблеми им създават недостатъчният достъп до съществуващи субсидии 
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и данъчни стимули и несигурното търсене от страна на пазара;

К. като има предвид, че измерването на екоиновациите е основно изискване за 
наблюдението и оценката на постиженията на държавите – членки на ЕС и на 
постигнатия от тях напредък към интелигентен и устойчив растеж в Европа, но 
данните за екоиновациите са ограничени и качеството им варира значително в 
зависимост от показателя;

Л. като има предвид, че политиците и други заинтересовани лица имат различно 
разбиране за това какво представляват екоиновациите и каква следва да бъде целта 
им;

М. като има предвид, че съществуват различни критерии за оценка, използвани за 
определяне на „интелигентни зелени работни места“ (напр. в дефинициите на МОТ, 
на Програмата на ООН по околната среда, Европейския център за развитие на 
професионалното обучение, ОИСР или Евростат), които биха могли да доведат до 
различия в статистиките по отношение на зелените работни места и зеления растеж;

Н. като има предвид, че новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации 
„Хоризонт 2020“ представлява финансовият инструмент за осигуряване на 
прилагането на Съюза за иновации през периода 2014–2020 г.; като има предвид, че 
в рамките на следващата многогодишна финансова рамка (МФР 2014–2020 г.) 
инициативата за екоиновации ще бъде обхваната и от програмата LIFE (Програма за 
околната среда и действията по климата за периода 2014–2020 г.);

Общи политики за създаване на интелигентен устойчив растеж и интелигентни  
устойчиви работни места

1. призовава Комисията да продължи да работи за общоевропейска визия за еко-
иновациите в контекста на преминаването към икономика с ниска въглеродна 
интензивност, използваща ефективно ресурсите, но и същевременно да се 
съсредоточи върху конкретни цели, приоритетни области и основни етапи;

2. призовава Комисията да разработи европейска стратегия за постигане на 
съответствие между уменията на работната сила и нуждите на сектора на зелените 
технологии, като разглежда различни подсектори и техните потребности от 
квалифицирана работна сила и разработва общоевропейска база данни за зелени 
работни места, изискващи висококвалифицирана работна ръка;

3. счита, че иновативните европейски предприятия не се нуждаят единствено от 
субсидии, а и от по-добро законодателство, по-добри връзки с 
научноизследователската база и по-добър и разнообразен достъп до средства и 
финансиране, вариращо от предоставяне на безвъзмездни помощи до заеми и 
финансиране със собствен капитал; по тази причина призовава държавите членки и 
Комисията да създадат подходящи условия на национално и европейско равнище;

4. подчертава, че създаването на работни места за сектора на зелените технологии не 
трябва да се ограничава до производството на енергия от възобновяеми източници, 
повишаването на енергийната ефективност и сектора на транспорта, тъй като 
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зеленият растеж представлява благоприятна възможност за всички сектори, които 
следователно трябва да проучат възможностите за разработване на зелени продукти 
и да повишат осведомеността на потребителите относно важността на закупуването 
на такива продукти;

5. счита, че една нова устойчива икономика за ЕС трябва да гарантира балансирано 
икономическо и социално развитие; призовава за амбициозна устойчива 
индустриална политика, като се набляга на ефективността на ресурсите; изтъква, че 
зелената икономика трябва да предлага възможности за достойни и добре платени 
работни места, като вниманието следва да бъде насочено към опазването на 
околната среда;

6. приветства наличието на университетски програми или програми за професионално 
обучение, насочени към екологична, икономическа и социална устойчивост, но 
обръща внимание на новите образователни потребности, които трябва да бъдат 
задоволени с оглед на развитието на устойчиви работни места;

Концепцията за екологични иновации

7. приветства съобщението на Комисията „Иновации за устойчиво развитие – План за 
действие за екологични иновации (ПДЕИ)“ (COM(2011)0899),

8. подчертава широкото измерение на понятието екоиновация, което обхваща всяка 
една иновация, насочена към осъществяване на напредък по отношение на целта за 
постигане на устойчиво развитие посредством намаляване въздействията върху 
околната среда и стремеж към по-ефикасно и по-отговорно използване на 
ресурсите; 

9. призовава Комисията да обобщи нагледно различните възприятия по отношение на 
екоиновациите и свързаните с тях предизвикателства и да изготви общо разбиране 
за различните стратегически възможности, които екоиновациите предлагат за в 
бъдеще;

10. счита, че определението на Евростат на „зелени работни места“ (в сектора на 
екологичните стоки и услуги), съгласно което например основната цел на зелените 
технологии и продукти трябва да бъде опазването на околната среда или 
управлението на ресурсите, е полезно за избягване на противоречиви статистики, но 
счита, че е необходимо да се разработи единно за целия ЕС определение на зелени 
работни места и зелен растеж, което да обхваща например и сектора на 
обществения транспорт;

11. изтъква, че потенциалът на екоиновациите за оказване на благоприятно въздействие 
върху околната среда не е използван напълно, като се има предвид фактът, че се 
очаква те да спомогнат за намаляване на емисиите на парникови газове, наред с 
другото посредством увеличаване употребата на рециклирани материали и 
производство на качествени продукти с по-слабо въздействие върху околната среда, 
както и насърчаване на по-благоприятните за околната среда процеси и услуги; 
изтъква необходимостта от целенасочени действия спрямо затрудненията и 
пречките, които спъват търговската реализация на екоиновациите, както и 
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разпространението на такива продукти и услуги в международен мащаб;

12. призовава Комисията да разработи систематичен подход към политиката в областта 
на екоиновациите, със стабилни рамкови условия, осигуряващи равнопоставеност 
на екоиновациите в предприятията, както и инфраструктура, позволяваща на 
предприятия и потребители да направят устойчив избор;

ЕС, държавите членки и регионите

13. като има предвид, че екоиновациите са област на политиката с общ характер, така 
че нито едно министерство или агенция не може да се заеме с тях самостоятелно, 
призовава Комисията и държавите членки да насърчават сътрудничеството между 
министерства и политически равнища и да наблюдават редовно прилагането на 
съответните политики;

14. призовава всички ключови участници да работят съвместно за подкрепа на растежа, 
иновациите и работните места във всеки един сектор и да използват 
съществуващите инструменти, а именно: технологични платформи, специализирани 
експертни групи, съвместни технологични инициативи, водещи пазари, клъстери и 
индустриални групи на високо равнище;

15. призовава Комисията и държавите членки да разработят нови законодателни 
разпоредби и да укрепят съществуващото законодателство в областта на развитието 
и използването на енергията от възобновяеми източници и повишаването на 
енергийната ефективност, за да предоставят правна сигурност и условия на 
равнопоставеност, като същевременно насърчават публичните и частните 
инвестиции;

16. призовава държавите членки да подобрят съгласуваността на тези политики и по-
специално да подкрепят регионалните партньорства за растеж, иновации и работни 
места, както и трансграничните инициативи;

17. призовава Комисията да предостави платформа, позволяваща на държавите членки 
да координират усилията си за създаване на нови устойчиви работни места и 
устойчив растеж; 

18. настоятелно призовава държавите членки, когато разглеждат икономическото, 
социалното и екологичното въздействие на изменението на климата, да обменят 
опит и най-добри практики в сферата на заетостта;

19. препоръчва на регионалните органи да приемат стратегии за развитие в 
съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“ с цел създаване на нови 
работни места в условията на устойчива икономика;

20. счита, че съществуващото и предложеното законодателство на ЕС в областта на 
околната среда притежава значителен потенциал за създаване на нови работни 
места в области като въздух, почви и вода, енергия, обществени услуги, земеделие, 
транспорт, горско стопанство и управление на околната среда и призовава 
държавите членки да прилагат това законодателство;
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21. призовава за създаване на по-тясна връзка между фундаменталните научни 
изследвания и промишлените иновации и между иновациите и процеса на 
производство; настоятелно призовава Комисията да започне във всяка държава 
членка разглеждането на казуси за екоиновациите чрез научни изследвания и 
консултантска дейност;

Финансиране на екологичните иновации

22. призовава Комисията и държавите членки да премахнат в средносрочен план всички 
субсидии и финансови помощи за изкопаемите горива и да прекратят мерки, които 
не са екологично устойчиви;

23. приветства възможностите за финансиране на екоиновациите по линия на 
програмата за конкурентоспособността на МСП (COSME), на „Хоризонт 2020“ и на 
програмата за околната среда и действията по климата LIFE;

24. призовава Комисията да приложи необходимите инструменти и да разпредели 
достатъчно бюджетни средства за осигуряване на плавен преход между програмата 
за конкурентоспособност и иновации и програмата „Хоризонт 2020“ по отношение 
на екоиновациите;

25. изтъква, че макар и настоящите приоритетни области в поканата за представяне на 
предложения в рамките на Рамковата програма за конкурентоспособност и 
иновации „Екоиновации 2012 г.“ да се ограничават до определен брой централни 
области, инициативата за екоиновации представлява междусекторна програма, 
подкрепяща проекти за екоиновации в различни сектори; ето защо отново посочва, 
че всички сектори и предприемачески дейности следва да бъдат допустими за 
финансиране;

26. приканва Комисията по-конкретно да запланува ясно определени, целенасочени и 
усилени ресурси за подпомагане на МСП при разработването на проекти за първо 
търговско приложение, за набиране на капитал, създаване на мрежи и 
разпространение на екоиновациите в международен мащаб, както и пласирането им 
на пазара в ЕС, например чрез определяне на конкретни бюджети за екоиновациите
като минимална гаранция;

27. счита, че способността да се взема предвид глобализацията и нейното влияние 
върху икономиката и веригите за доставки в ЕС през следващия период на 
финансиране следва да се отрази по-добре в приоритетите на инициативата за 
екоиновации, тъй като новите бизнес модели започват да разклащат традиционните 
вериги за доставки;

28. подчертава, че увеличаването на средствата трябва да бъде съчетано с опростяване 
на процедурите за финансиране;

29. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

В период на икономическа криза, високо равнище на безработица, високи цени на 
енергията, оскъдни суровини и зависимост от вноса, създаването на устойчиви работни 
места и постигането на устойчив икономически растеж са от съществено значение за 
осигуряване на социално сближаване. Иновациите са от основно значение за 
постигането на тази цел и следователно трябва да бъдат насърчавани. Един от начините 
за това е свързан с екоиновациите – концепция, съчетаваща опазването на околната 
среда с постигане на растеж, конкурентоспособност и създаване на работни места.

Благоприятните за околната среда иновации са от основно значение например за 
намаляване на емисиите от парникови газове, за по-ефективно използване на ресурси 
като водата и суровините, за увеличаване на употребата на рециклирани материали и за 
производство на качествени продукти с по-слабо въздействие върху околната среда, 
както и за развитие на по-благоприятни за околната среда производствени процеси и 
услуги.

Екоиновации могат да бъдат различни неща – нов воден филтър за пречистване на 
отпадъчни води, по-тънка и по-здрава стомана за намаляване на отпадъчните материали 
или търговски модел, предлагащ ремонтни услуги вместо продукти. Примери за 
екоиновации са също така проекти за съвместно ползване на велосипеди и леки 
автомобили под наем, съществуващи в много европейски градове, като например 
проектът „Вило Вело“ в Брюксел, Белгия. 

Актуално състояние и бъдещи предизвикателства

Понастоящем Комисията насърчава екоиновациите посредством проекти за 
демонстрация и първо търговско приложение, пазарни финансови инструменти и 
публично-частни партньорства по линия на Рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации. Тези инструменти се съдържат и в предложението 
за „Хоризонт 2020“ с цел осигуряване на непрекъснатост между Рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации и „Хоризонт 2020“. Логично е, че целенасочените 
мерки за насърчаване на екоиновациите следва да бъдат включени в капиталовите и 
дългови гаранционни инструменти „Достъп до рисково финансиране“ на програмата 
„Хоризонт 2020“.

За пръв път през 2008 г. Комисията отправи покана за представяне на предложения за 
проекти за екоиновации. Приоритетните понастоящем области за поканата за 
представяне на предложения за „Екоиновации 2012 г.“ са: рециклиране на материали, 
устойчиви строителни продукти, хранително-вкусова промишленост, сектора на водата 
и зелени предприятия. При следващите покани следва да бъде обмислено включването 
на всички сектори и стопански дейности.

Ръстът на зелените технологии през последните години показа,че инвестирането в 
зелен растеж представлява огромна възможност за икономиката. Докато в резултат на 
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рецесията почти всички сектори претърпяха големи загуби, зеленият сектор забави 
растежа си, но все пак отбелязва растеж. Годишният оборот на европейската 
екологосъобразна промишленост се изчислява на 319 милиарда евро (2,5 % от БВП на 
ЕС), а тя понастоящем осигурява 3,4 милиона работни места. Между 2004 и 2008 г. в 
тази област бяха създадени близо 600 000 допълнителни работни места. Годишният 
темп на нарастване на заетостта във всички подсектори между 2000 и 2008 г. беше 
приблизително 7 %. ЕС е важен участник в процеса на екоиновациите с дял от 30 % от 
световния оборот и 50 % от световния дял в управление на водите и на отпадъците.

През последните години бяха създадени близо един милион нови зелени работни места, 
а в много страни зелените технологии, познати и като „чисти технологии“ са вече един 
от най-големите работодатели в европейската икономика. До 2020 г. световният оборот 
в сектора на зелените технологии се очаква да се удвои и да достигне 3100 милиарда 
евро. В Германия този сектор вече допринася с 8 % за БВП, като този принос се очаква 
да нарасне на 14 % до 2020 г. В Австрия например 4,8 % от всички служители работят в 
сектора на зелените работни места, който отбеляза между 2010 и 2011 г. растеж от 
0,6 % въпреки икономическата криза.

Когато става въпрос за зелени работни места и растеж, трябва да се спомене, че в ЕС 
съществуват редица различни тълкувания. Дълго време понятието „зелени работни 
места“ се използваше за обозначаване на работни места, които са свързани с опазването 
на биологичното разнообразие и на естествената околна среда; днес това понятие 
включва и други области, като например нисковъглеродните технологии, енергийната 
ефективност и въглеродното финансиране. Терминът „зелени работни места“ се 
използва в различен контекст и се отнася до различни цели. Това може да доведе до 
изкривявания в статистиката за зелен растеж. Европейската Комисия използва по-
широка дефиниция от Евростат, която гласи, че основната цел на зелените технологии 
и продукти трябва да бъде защитата на околната среда или управлението на ресурсите. 
Ето защо, за да се избегнат заблуждаващи статистики относно зелените работни места 
и развитието на зелен растеж, следва да бъде разработена по-ясно формулирана и по-
конкретна общоевропейска дефиниция на понятията „зелени работни места“ и 4зелен 
растеж“. Първата стъпка към по-ясна и подобрена дефиниция би било интегрирането на 
обществения транспорт в дефиницията на сектора на екологичните стоки и услуги. 
Подобрената дефиниция следва също така да включва някои минимални стандарти по 
отношение на условията на труд. Освен това за получаване на надеждни данни би 
трябвало да се изчисли нетното въздействие върху заетостта за създаване на зелени 
работни места и зелен растеж.

Нещо повече – при подпомагането на новите процеси, технологии и услуги, които 
повишават устойчивостта на предприятията и създават нови зелени работни места, 
европейските законодатели, както и държавите членки и дружествата следва да имат 
предвид, че при екоиновациите не става въпрос за това, на всяка цена да бъдат 
създадени зелени работни места. Водещи принципи във всеки един момент следва да 
бъдат социално стабилните и справедливи условия на труд, както и съображения, 
свързани с екологичната, икономическа и социална устойчивост.

Финансиране в полза на екологичните иновации
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ЕС е разработил редица инструменти, насочени към екологичните иновации и 
предприемачество. За насърчаване на екоиновациите понастоящем са на разположение 
433 милиона евро по линия на Рамковата програма за конкурентоспособност и 
иновации. В момента съществуват и възможности за финансиране на екологични 
услуги и технологии по линия на програмата на ЕС за финансиране LIFE+, която 
съфинансира проекти, допринасящи за разработването и представянето на иновативни 
политически подходи, технологии, методи и инструменти, насочени преди всичко към 
публичния сектор. Понастоящем са заделени близо 200 милиона евро за подпомагане 
на проекти за първо търговско приложение от областта на екоиновациите, за да се 
отговори на потребностите на предприятията.

За периода 2014–2020 г. новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации
„Хоризонт 2020“ представлява финансовият инструмент за осигуряване на прилагането 
на Съюза за иновации. В рамките на следващата многогодишна финансова рамка (МФР 
2014–2020 г.) инициативата за екоиновации ще получава средства и от програмата LIFE 
(Програма за околната среда и действията по климата за периода 2014–2020 г.), 
доколкото не се припокрива с „Хоризонт 2020“.


