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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om økoinnovation – arbejdspladser og vækst gennem miljøpolitik
(2012/2294(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Europa 2020: En strategi for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst" (COM(2010)2020),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Innovation for en bæredygtig fremtid – En 
handlingsplan for miljøinnovation" (COM(2011)0899),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Europa 2020-flagskibsinitiativ: Innovation i 
EU" (COM(2010)0546),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt 
Europa under Europa 2020-strategien" (COM(2011)0021),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Fremme af teknologi til bæredygtig 
udvikling: En EU-handlingsplan for miljøteknologi" (COM(2004)0038),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "En strategisk vision for europæiske 
standarder: En indsats for at forbedre og fremskynde bæredygtig vækst i den europæiske 
økonomi inden 2020" (COM(2011)0311),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Rio+20: mod en grøn økonomi og bedre 
styring" (COM(2011)0363),

– der henviser til Kommissionens meddelelse ”Køreplan for omstilling til en 
konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050” (KOM(2011)0112),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "En dagsorden for nye kvalifikationer og job: 
et europæisk bidrag til fuld beskæftigelse" (COM(2010)0682),

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) 
(COM(2011)0809),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation" (COM(2011)0808),

– der henviser til Kommissionens hvidbog "tilpasning til klimaændringer: et europæisk 
handlingsgrundlag" (COM(2009)0147),

– der henviser til Kommissionens grønbog "Fra udfordringer til muligheder: Mod en fælles 
strategisk ramme for EU-finansiering af forskning og innovation" (COM(2011)0048),

– der henviser til sin beslutning af 11. november 2010 om europæiske 
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innovationspartnerskaber inden for flagskibsinitiativet "Innovation i EU"1,

– der henviser til sin beslutning af 24. maj 2012 om et ressourceeffektivt Europa2,

– der henviser til sin beslutning af 29. september 2011 om udarbejdelsen af en fælles EU-
holdning forud for De Forenede Nationers konference om bæredygtig udvikling (Rio+20-
topmødet)3,

– der henviser til sin beslutning af 15. marts 2012 om en køreplan for omstilling til en 
konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 20504,

– der henviser til sin beslutning af 10. februar 2011 om innovativ finansiering på globalt og
europæisk plan5,

– der henviser til sin beslutning af 8. juni 2011 om investering i fremtiden: en ny flerårig 
finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og inklusivt Europa6,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om særprogrammet til 
gennemførelse af horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation (2014 –
2020) (COM(2011)0811),

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (Life) (COM(2011)0874),

– der henviser til sin beslutning af 12. maj 2011 om innovation i EU: Omdannelse af Europa 
til en verden efter krisen7,

– der henviser til sin beslutning af 14. juni 2012 om et opsving med høj beskæftigelse8,

– der henviser til sin beslutning af 7. september 2010 om udvikling af jobpotentialet i en ny, 
bæredygtig økonomi9,

– der henviser til sin beslutning af 11. september 2012 om kvindernes rolle i den grønne 
økonomi10,

– der henviser til sin beslutning af 6. maj 2010 om Kommissionens hvidbog: "Tilpasning til 
klimaændringer: et europæisk handlingsgrundlag"11,

– der henviser til sin beslutning af 27. september 2011 om grønbogen: Fra udfordringer til 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0398.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0223.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0430.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0086.
5 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0080.
6 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.
7 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0236.
8 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0260.
9 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0299.
10 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0321.
11 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0154.
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muligheder: Mod en fælles strategisk ramme for EU-finansiering af forskning og 
innovation1,

– der henviser til Flash Eurobarometer-rapport nr. 315 om "Attitudes of European 
entrepreneurs towards eco-innovation" (europæiske iværksætteres holdninger til 
økoinnovation), marts 2011,

– der henviser til UNEP, ILO, IOE og ITUC's initiativ til skabelse af grønne arbejdspladser 
fra 2008, "Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World",

– der henviser til 2009-rapporten fra Greenpeace og European Renewable Energy Council 
(EREC) "Working for the climate: renewable energy and the green job revolution",

– der henviser til rapporten fra 2007 fra Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation 
(EFS) og Social Development Agency (SDA) om "Climate Change and Employment: 
Impact on employment in the European Union-25 of climate change and CO2 emission 
reduction measures by 2030",

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
Regionaludviklingsudvalget (A7-0000/2013),

A. der henviser til, at et rent og sundt miljø er en forudsætning for at bevare velstanden og en 
høj livskvalitet i Europa, men at en stærk og konkurrencedygtig økonomi også er 
nødvendig;

B. der henviser til, at den omfattende krise udgør en enestående og historisk chance for at 
fremkalde en gennemgribende ændring i vores økonomier, idet den baner vej for en 
virkelig bæredygtig og socialt retfærdig udvikling på lang sigt; 

C. der henviser til, at væksten inden for grøn teknologi i de senere år har vist, at investering i 
grøn vækst ikke er en bekostelig pligt men en kæmpe økonomisk mulighed; der henviser 
til, at selv om næsten alle sektorer har lidt store tab som følge af afmatningen, har den 
grønne sektor oplevet en faldende vækst men er dog stadig i vækst;

D. der henviser til, at det er nødvendigt at skifte den nuværende ressourceintensive økonomi 
ud med en ressourceeffektiv økonomi ved at omdanne de etablerede industrier til grønne 
industrier forbundet med høj værditilvækst, der skaber job, idet de samtidig beskytter 
miljøet; 

E. der henviser til, at miljøvenlige løsninger vil tiltrække en ny generation af højteknologisk 
fremstillingsindustri og tjenesteydelser, øge Europas konkurrenceevne og skabe nye højt 
kvalificerede job;

F. der henviser til, at økoinnovation ved at støtte nye processer til at gøre 
produktionsprocesserne renere, nye ledelsesmetoder og nye teknologier samt nye 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0401.
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tjenesteydelser med henblik på at gøre virksomhederne grønnere, hjælper Europa til at få 
mest muligt ud af sine muligheder, idet der tages fat på de nuværende udfordringer; 

G. der henviser til, at Europa er førende i udvikling af ny teknologi; der henviser til, at der er 
mange hindringer for udvikling og mere udbredt anvendelse af miljøteknologier, såsom 
fastholdelse af eksisterende teknologier, prissignaler, der tenderer til at begunstige mindre 
miljøvenlige løsninger, vanskelig adgang til finansiering og lav forbrugerbevidsthed; der 
henviser til, at udfordringen derfor består i at forbedre produkters miljøpræstationer 
gennem hele deres livscyklus, fremme efterspørgslen efter bedre produkter og 
produktionsteknologier og hjælpe forbrugerne med at træffe valg på et velinformeret 
grundlag;

H. der henviser til, at økoindustrier i dag tegner sig for 3,4 millioner job og en skønnet årlig 
omsætning på 319 mia. EUR; der henviser til, at grøn teknologi i mange lande allerede er 
eller snart vil være den største arbejdsgiver; 

I. der henviser til, at "Eco-Innovation Scoreboard 2010" (ECO-IS) viser gode 
økoinnovationspræstationer i adskillige medlemsstater, men at der til trods for dette ikke 
er noget enkelt EU-land eller nogen gruppe af EU-lande, der på nuværende tidspunkt kan 
fungere som model for økoinnovationspræstationer i EU; 

J. der henviser til, at Flash Eurobarometer-rapport nr. 315 af 2011 om europæiske 
iværksætteres holdninger til økoinnovation viser, at SMV'er står over for forhøjede 
materielle omkostninger, selvom størsteparten har indført nye eller væsentligt forbedrede 
økoinnovative fremstillingsprocesser eller -metoder for at nedbringe de materielle 
omkostninger, og at de også står over for problemet med utilstrækkelig adgang til de 
eksisterende støtteordninger og skattemæssige incitamenter og den usikre efterspørgsel på 
markedet; 

K. der henviser til, at måling af økoinnovation er et centralt krav for overvågning og 
evaluering af EU-medlemsstaternes resultater og fremskridt i retning af intelligent og 
bæredygtig vækst i Europa, men at de data, der foreligger om økoinnovation, er 
begrænsede, og at kvaliteten heraf varierer betydeligt mellem de forskellige indikatorer;  

L. der henviser til, at de politiske beslutningstagere og andre aktører har forskellige 
opfattelser af, hvad økoinnovation består i, og hvad den skal sigte imod; 

M. der henviser til, at der bruges forskellige evalueringskriterier til definitionen af 
"intelligente grønne job" (f.eks. inden for ILO, UNEP, CEDEFOP, OECD eller Eurostat-
definitionerne), hvilket kunne føre til afvigende statistikker om grønne job og vækst; 

N. der henviser til, at EU's nye Horisont 2020-program for forskning og innovation for 
perioden 2014-2020 er det finansielle instrument til gennemførelse af innovation i EU; der 
henviser til, at økoinnovationsinitiativet under den kommende flerårige finansielle ramme 
for 2014-2020 også dækkes gennem Life (programmet for miljø- og klimaindsatsen 2014-
2020);

Generelle politikker for skabelse af intelligent, bæredygtig vækst og arbejdspladser
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1. opfordrer Kommissionen til at fortsætte med at arbejde på en EU-omfattende vision om 
økoinnovation i forbindelse med overgang til en ressourceeffektiv lavemissionsøkonomi 
men også til at koncentrere sig om konkrete mål, prioritetsområder og milepæle; 

2. opfordrer Kommissionen til at udvikle en europæisk strategi for tilpasning af 
arbejdsstyrkens kvalifikationer til behovene i sektoren for grøn teknologi, idet 
opmærksomheden rettes mod forskellige undersektorer og deres behov for kvalificeret 
arbejdskraft, og der udvikles en EU-dækkende database for højt kvalificerede grønne 
arbejdspladser; 

3. mener, at innovative virksomheder i EU ikke blot har brug for tilskud, men også for bedre 
lovgivning, bedre forbindelser til forskningsgrundlaget og mere diversificeret og bedre 
adgang til midler og finansiering, lige fra tilskud til lån og egenkapitalfinansiering; 
opfordrer derfor medlemsstaterne og Kommissionen til at skabe passende betingelser på 
nationalt og europæisk plan; 

4. understreger, at jobskabelse inden for grøn teknologi ikke bør være begrænset til 
energiproduktion fra vedvarende energikilder, forøgelse af energieffektiviteten og 
transportsektoren, eftersom grøn vækst er en mulighed for alle sektorer, hvis 
udviklingsmuligheder bør undersøges, og at forbrugernes bevidsthed om vigtigheden af at 
købe "grønne" varer må øges;

5. mener, at en ny, bæredygtig økonomi for EU skal sikre en afbalanceret økonomisk og 
social udvikling; opfordrer til en ambitiøs og bæredygtig industripolitik med vægten lagt 
på ressourceeffektivitet; understreger, at det er nødvendigt, at den grønne økonomi giver 
udsigt til anstændige, godt betalte job, hvor der fokuseres på miljøbeskyttelse; 

6. bifalder de eksisterende universitetsprogrammer eller uddannelsesprogrammer på 
arbejdspladserne, der fokuserer på økologisk, økonomisk og social bæredygtighed, og 
understreger, at der er nye uddannelsesmæssige behov, der skal opfyldes med hensyn til 
udvikling af bæredygtige arbejdspladser; 

Økoinnovationskonceptet

7. bifalder Kommissionens meddelelse "Innovation for en bæredygtig fremtid – En 
handlingsplan for miljøinnovation" (COM(2011)0899);

8. understreger den brede dimension af økoinnovationskonceptet i betragtning af, at det 
defineres som enhver form for innovation, der tager sigte på fremskridt i retning af målet 
med en bæredygtig udvikling gennem nedbringelse af miljøvirkninger og opnåelse af en 
mere effektiv og ansvarlig brug af ressourcer; 

9. opfordrer Kommissionen til at kortlægge de forskellige opfattelser af begrebet 
økoinnovation og de udfordringer, der er forbundet hermed, og til at opbygge en fælles 
forståelse for de strategiske muligheder, som økoinnovation indebærer for fremtiden;

10. anser Eurostats definition af "grønne job" (i sektoren for miljøvenlige varer og 
tjenesteydelser), der for eksempel understreger, at "grønne" teknologier og produkter skal 
have miljøbeskyttelse og ressourceforvaltning som deres primære formål, for at være 
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nyttige med henblik på at undgå afvigende statistikker, men finder det nødvendigt 
yderligere at udvikle en EU-omfattende definition af grønne job og vækst, der f.eks. også 
kunne inkludere den offentlige transportsektor;

11. betoner, at økoinnovation har uudnyttede miljømæssige muligheder, da den forventes at 
bidrage til at reducere drivhusgasemissioner gennem blandt andet øget brug af 
genanvendelige materialer og fremstilling af kvalitetsprodukter, der har mindre 
indvirkning på miljøet, samt ved at fremme mere miljøvenlige produktionsprocesser og 
tjenesteydelser; fremhæver, at der er behov for at målrette tiltag over for flaskehalse og 
forhindringer, der ligger i vejen for kommercialisering af økoinnovation, og for at 
internationalisere disse produkter og tjenesteydelser; 

12. opfordrer Kommissionen til at udvikle en systematisk tilgang til økoinnovationspolitik 
med sunde rammebetingelser, der muliggør lige vilkår for økoinnovation i virksomheder 
og en infrastruktur, der sætter virksomheder og forbrugere i stand til at træffe bæredygtige 
valg;

EU, medlemsstaterne og regionerne

13. opfordrer i betragtning af, at økoinnovation er et tværgående politisk område, som intet 
ministerium eller agentur kan klare alene, Kommissionen og medlemsstaterne til at 
tilskynde til samarbejde mellem ministerier og forskellige politiske niveauer og til løbende 
at overvåge gennemførelsen af de relevante politikker; 

14. opfordrer alle hovedaktører til at arbejde sammen om vækst, innovation og job i samtlige 
sektorer og til at gøre brug af de eksisterende instrumenter, nemlig: teknologiplatforme, 
ekspertgrupper for kvalifikationsbehov, fælles teknologiinitiativer, førende markeder, 
virksomhedsklynger og industrigrupper på højt plan; 

15. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udforme ny lovgivning og til at styrke 
den eksisterende lovgivning på området for udvikling og anvendelse af vedvarende energi 
og øge energieffektiviteten, idet de indfører juridisk sikkerhed og lige vilkår og sætter 
skub i offentlige og private investeringer;

16. opfordrer medlemsstaterne til at forbedre koordineringen af disse politikker og især til at 
støtte regionale partnerskaber for vækst, innovation og job samt grænseoverskridende 
initiativer;

17. opfordrer Kommissionen til at skabe en platform, der giver medlemsstaterne mulighed for 
at koordinere deres bestræbelser på at skabe bæredygtige arbejdspladser og vækst; 

18. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at udveksle erfaringer og bedste praksis med 
hensyn til beskæftigelsesmuligheder, når de tager sig af klimaforandringernes 
økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger; 

19. henstiller til, at de regionale myndigheder vedtager udviklingsstrategier i 
overensstemmelse med målene i EU 2020-strategien med henblik på at skabe nye job i en 
bæredygtig økonomi; 
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20. er af den opfattelse, at den eksisterende og den foreslåede EU-miljølovgivning har et 
betragteligt potentiale for at skabe nye arbejdspladser på områder såsom luft-, jord- og 
vandforvaltning samt energi, offentlige tjenesteydelser, landbrug, transport, skovbrug og 
miljøforvaltning, og opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre denne lovgivning;

21. kræver, at der skabes en stærkere forbindelse mellem grundforskning og industriel 
innovation og mellem innovation og fremstillingsprocessen; opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at indlede forskning og rådgivning i forbindelse med enkelte 
økoinnovationstiltag i de enkelte medlemsstater; 

Finansiering af økoinnovation

22. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til på mellemlang sigt at afskaffe samtlige 
tilskud og al finansiel støtte til fossile brændstoffer og miljømæssigt ubæredygtige 
politikker;

23. glæder sig over mulighederne for at finansiere økoinnovation under Cosme-, Horisont 
2020- og Lifeprogrammerne;

24. opfordrer Kommissionen til at gennemføre de nødvendige instrumenter og afsætte 
tilstrækkelige budgetmidler til at sikre en problemløs overgang mellem (CIP) 
rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation og Horisont 2020, hvad angår 
økoinnovation;

25. understreger, at selv om nuværende prioritetsområder for CIP-indkaldelsen af 
økoinnovationsforslag for 2012 er begrænset til en række fokusområder, er 
økoinnovationsinitiativet et tværgående program, som støtter økoinnovative projekter i 
forskellige sektorer; gentager derfor, at alle sektorer og erhvervsaktiviteter bør være 
berettiget til finansiering; 

26. opfordrer Kommissionen til specifikt at programmere klart definerede, målrettede og 
øgede midler til markedsintroduktionsprojekter, risikokapital, netværk og 
internationalisering af økoinnovationer og deres kommercialisering i EU gennem SMV'er, 
hvilket kunne ske ved hjælp af budgetter specielt forbeholdt økoinnovation som en 
minimumsgaranti;

27. mener, i betragtning af at nye virksomhedsmodeller er begyndt at gribe forstyrrende ind i 
de traditionelle forsyningskæder, at evnen til at tage hensyn til globaliseringen og dens 
virkninger for EU's økonomi og forsyningskæder gennem den næste finansieringsperiode 
bedre bør afspejles i økoinnovationsinitiativets prioriteter; 

28. understreger, at denne forhøjelse af midlerne skal kombineres med en forenkling af 
finansieringsprocedurerne;

29. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Indledning

I tider med økonomisk krise, høje arbejdsløshedstal, høje energipriser, knaphed på råvarer og 
afhængighed af import er bæredygtig jobskabelse og økonomisk vækst væsentligt for at sikre 
den sociale samhørighed. Innovation er et af de centrale midler til at nå dette mål og bør 
derfor fremmes. En af metoderne er gennem økoinnovation, der bygger på en kombination af 
miljøbeskyttelse og vækst, konkurrencedygtighed og jobskabelse. 

Miljøvenlige innovationer er væsentlige for at nedbringe drivhusgasemissionerne, udnytte 
ressourcer såsom vand og råvarer mere effektivt, øge brugen af genanvendeligt materiale og 
fremstille kvalitetsprodukter med mindre indvirkning på miljøet – for blot at nævne nogle få 
eksempler – samt at udvikle mere miljøvenlige fremstillingsprocesser og tjenesteydelser. 

Økoinnovation kan være mange ting – et nyt vandfilter til rensning af spillevand, tyndere og 
stærkere stål for at nedbringe spildet af materiale eller en forretningsmodel for salg af 
reparationstjenester i stedet for produkter. Eksempler på økoinnovation er også cykel- og 
bildelingsprojekter i mange europæiske byer, såsom Villo Velo-projektet i Bruxelles, Belgien. 

Den nuværende situation og fremtidige udfordringer

Kommissionen fremmer i dag økoinnovation gennem demonstrations- og 
markedsintroduktionsprojekter, markedsbaserede finansielle instrumenter og offentlig-private 
partnerskaber under rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation (CIP). Disse 
instrumenter indgår også i Horisont 2020-forslaget for at sikre kontinuiteten mellem CIP og 
Horisont 2020. Økoinnovationsprojekter bør logisk set være omfattet af de finansielle 
instrumenter for adgang til risikokapital, egenkapital- og gældsgarantiinstrumenterne. 

Kommissionens første indkaldelse af forslag til økoinnovationsprojekter var i 2008. De 
nuværende prioriterede områder for indkaldelse af økoinnovationsforslag 2012 er: 
genanvendelse af materialer, bæredygtige byggeprodukter, føde- og drikkevareindustrien, 
vandsektoren og grønne virksomheder. For de kommende indkaldelser af forslag bør en 
udvidelse til alle sektorer og forretningsaktiviteter tages i betragtning. 

Væksten inden for grøn teknologi i de senere år har vist, at investering i grøn vækst er en 
kæmpe økonomisk mulighed. Alt imens næsten alle sektorer har lidt store tab som følge af 
afmatningen, har den grønne sektor oplevet en faldende vækst men er dog stadig i vækst. 
Europæiske grønne virksomheder har efter skøn en årlig omsætning på 319 mia. EUR (2,5 % 
af EU's BNP) og beskæftiger i dag 3,4 millioner mennesker. Der blev skabt omkring 600.000 
arbejdspladser på dette område mellem 2004 og 2008. Den årlige vækst i beskæftigelsen i alle 
undersektorer var omtrent 7 % i perioden 2000-2008. EU medvirker kraftigt i 
økoinnovationsprocessen med 30 % af verdensomsætningen og 50 % af verdens samlede 
vand- og affaldsforvaltning. 

Gennem de senere år er der blevet skabt ca. en million nye grønne job, og i mange lande er 
grøn teknologi (også kendt under betegnelsen "ren teknologi") allerede en af de største 
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arbejdsgivere i den europæiske økonomi. Den globale omsætning i sektoren for grøn 
teknologi forventes inden 2020 at fordobles til 3 100 mia. EUR. I Tyskland bidrager denne 
sektor allerede med 8 % af BNP, og denne andel forventes at stige til 14 % inden 2020. I 
Østrig arbejder for eksempel 4,8 % af alle arbejdstagere inden for sektoren med grønne 
arbejdspladser, som til trods for den økonomiske krise voksede med 0,6 % fra 2010 til 2011. 

Hvad angår grønne job og vækst, bruges der i EU en bred vifte af forskellige fortolkninger. 
Grønne job ansås almindeligvis for at være de job, der var forbundet med beskyttelse af 
biodiversiteten og det naturlige miljø. Nu til dags omfatter de andre områder, såsom 
lavkulstofteknologier, energieffektivitet og kulstoffinansiering. Betegnelsen "grønne job" 
bruges i forskellige sammenhænge og tjener forskellige formål. Dette kan føre til forvridning 
af statistikker over grøn vækst. Kommissionen bruger en bredere definition end Eurostat, som 
understreger, at grønne teknologier og produkter skal have et miljøbeskyttelses- eller 
ressourceforvaltningsformål som deres primære formål. For at undgå vildledende statistikker 
over grønne arbejdspladser og vækstudvikling, bør der derfor udarbejdes en klart formuleret 
og mere afgrænset EU-omfattende definition på grønne arbejdspladser og grøn vækst. Et 
første skridt i retning af en mere præcis og forbedret definition ville være at integrere den 
offentlige transport i definitionen af sektoren for miljøvenlige varer og tjenesteydelser. En 
forbedret definition bør også omfatte visse minimumsstandarder for arbejdsvilkår. For at sikre 
væsentlige data bør de nettovirkninger for beskæftigelsen, som skabelsen af grønne job og 
vækst medfører, beregnes.

Ved at understøtte nye processer, teknologier og tjenesteydelser, der gør virksomhederne 
mere bæredygtige og skaber grønne arbejdspladser, bør både den europæiske 
lovgivningsmyndighed og medlemsstaterne og virksomhederne huske på, at økoinnovation 
ikke drejer sig om at skabe grønne job for enhver pris. Såvel socialt sunde og retfærdige 
arbejdsvilkår som miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed bør til enhver tid være 
de ledende principper. 

Finansiering af økoinnovation

EU har udviklet en række instrumenter rettet mod miljømæssig innovation og iværksætteri. 
Der er på nuværende tidspunkt 433 mio. EUR til rådighed under EU's rammeprogram for 
konkurrenceevne og innovation til fremme af økoinnovation. For øjeblikket er der også 
finansieringsmuligheder for miljøtjenesteydelser og -teknologier under EU's 
finansieringsprogram Life+, der medfinansierer projekter, der bidrager til udvikling og 
demonstration af innovative politiktiltag, teknologier, metoder og instrumenter, der 
hovedsagelig er møntet på den offentlige sektor. Der er på nuværende tidspunkt afsat næsten 
200 mio. EUR til støtte for markedsintroduktionsprojekter for økoinnovation, der udstrækker 
sig til virksomhedssektoren.

EU's nye Horisont 2020-program for forskning og innovation, der omfatter perioden 2014-
2020, er det finansielle instrument til gennemførelse af innovation i EU. Under den næste 
flerårige finansielle ramme (MFF 2014-2020) dækkes økoinnovationsinitiativet også gennem 
Life (programmet for miljø- og klimaindsatsen 2014-2020) for så vidt som der ikke sker 
overlapning med Horisont 2020.


