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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την Οικοκαινοτομία – Απασχόληση και Ανάπτυξη μέσω της περιβαλλοντικής 
πολιτικής
(2012/2294(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καινοτομία για βιώσιμο μέλλον 
- Σχέδιο δράσης για την Οικοκαινοτομία (Eco-AP)» (COM(2011)0899),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εμβληματική πρωτοβουλία στο 
πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020: Ένωση καινοτομίας» (COM(2010)0546),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους – Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020» (COM(2011)0021),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Τόνωση των τεχνολογιών υπέρ 
της αειφόρου ανάπτυξης: πρόγραμμα δράσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2004)0038),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ένα στρατηγικό όραμα για τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα: Προχωρώντας προς τα εμπρός για την ενίσχυση και την επιτάχυνση 
της βιώσιμης ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας έως το 2020»,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ρίο+20: προς μια πράσινη 
οικονομία και καλύτερη διακυβέρνηση» (COM(2011)0363),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Χάρτης πορείας για τη 
μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών 
το 2050» (COM(2011)0112),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και 
θέσεις εργασίας: Ευρωπαϊκή συμβολή για την πλήρη απασχόληση» (COM(2010)0682),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ορίζων 2020 – Πρόγραμμα-
πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» (COM(2011)0808),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ορίζων 2020 – Πρόγραμμα-
πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας» (COM(2011)0808),

– έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Η προσαρμογή στην αλλαγή του 
κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης» (COM(2009)0147),

– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Από τις προκλήσεις στις 
ευκαιρίες: προς ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικής για τη χρηματοδότηση της έρευνας και 
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της καινοτομίας στην ΕΕ» (COM(2011)0048),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις ευρωπαϊκές 
συμπράξεις καινοτομίας στο πλαίσιο της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση 
Καινοτομίας»1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαΐου 2012 σχετικά με μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Σεπτεμβρίου 2011 για τη διαμόρφωση κοινής 
θέσης της ΕΕ ενόψει της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
(Ρίο+20)3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Μαρτίου 2012, σχετικά με τον χάρτη πορείας 
για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών το 20504,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την καινοτόμο 
χρηματοδότηση σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την «Επένδυση στο 
μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και 
βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς»6,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου 
όσον αφορά τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος εκτέλεσης του «Ορίζοντας 2020» –
Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020) (COM(2011)0811),

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση Προγράμματος για το 
Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) (COM(2011)0874),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου σχετικά με την «Ένωση της καινοτομίας: 
μετατρέποντας την Ευρώπη για ένα κόσμο μετά την κρίση»7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιουνίου 2012 με θέμα «Στοχεύοντας σε μια 
ανάκαμψη με άφθονες θέσεις εργασίας»8,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την ανάπτυξη του 
δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης οικονομίας9,

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0398.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0223.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0430.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0086.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0080.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0266.
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0236.
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0260.
9 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0299.
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– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με τον ρόλο των 
γυναικών στην πράσινη οικονομία1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Μαΐου 2010 σχετικά με τη Λευκή Βίβλο της 
Επιτροπής με τίτλο «Η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο δράσης»2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την Πράσινη 
Βίβλο με τίτλο «Από τις προκλήσεις στις ευκαιρίες: προς ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικής 
για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ»3,

– έχοντας υπόψη την έκθεση Flash Ευρωβαρόμετρο 315 με τίτλο «Στάση των ευρωπαίων 
επιχειρηματιών ως προς την οικοκαινοτομία, Μάρτιος 2011», 

– έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία «Πράσινες θέσεις εργασίας» του 2008 του 
Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP), της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ILO), της Διεθνούς Οργάνωσης Εργοδοτών (IOE) και της 
Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας (ITUC) με τίτλο «Πράσινες θέσεις εργασίας: 
προς μια αξιοπρεπή εργασία σε έναν βιώσιμο κόσμο με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα», 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Greenpeace και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (EREC) του 2009 με τίτλο «Καταβάλλοντας 
προσπάθειες για το κλίμα: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η επανάσταση της πράσινης 
εργασίας)»,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (CES) και του 
Οργανισμού Κοινωνικής Ανάπτυξης (SDA) του 2007 με τίτλο: «Κλιματική αλλαγή και 
απασχόληση: επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των μέτρων μείωσης των εκπομπών 
CO2 στην απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 μέχρι το 2030»,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0000/2013),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον αποτελεί προϋπόθεση για τη 
διατήρηση της ευημερίας και μιας υψηλής ποιότητας ζωής στην Ευρώπη, αλλά το ίδιο 
ισχύει και για την ισχύ και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλίμακα της κρίσης παρουσιάζει μια μοναδική και ιστορική 
ευκαιρία να γίνουν σημαντικές αλλαγές στην οικονομία μας, ανοίγοντας το δρόμο για μια 
πραγματικά βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη των πράσινων τεχνολογιών τα τελευταία χρόνια έχει 
                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0321.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0154.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0401.
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καταδείξει ότι η επένδυση στην πράσινη ανάπτυξη δεν είναι ένα δαπανηρό καθήκον, αλλά 
μια τεράστια οικονομική ευκαιρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι σχεδόν όλοι οι 
τομείς έχουν υποστεί μεγάλες απώλειες ως αποτέλεσμα της ύφεσης, ο πράσινος τομέας 
έχει υποστεί μια πτώση στην ανάπτυξη, αλλά εξακολουθεί να σημειώνει οικονομική 
μεγέθυνση·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να αντικατασταθεί η τρέχουσα δαπανηρή ως προς 
τους πόρους οικονομία με μια οικονομία αποδοτικής χρήσης των πόρων, με τη μετατροπή 
των καθιερωμένων βιομηχανιών σε πράσινης υψηλής προστιθέμενης αξίας βιομηχανίες 
που δημιουργούν θέσεις εργασίας με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις θα προσελκύσουν μια νέα 
γενιά επιχειρήσεων μεταποίησης και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, θα αυξήσουν την
ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας υψηλής 
ειδίκευσης·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι με την υποστήριξη νέων διαδικασιών για τον καθαρισμό των 
διαδικασιών παραγωγής, νέων μεθόδων διαχείρισης και νέων τεχνολογιών, καθώς και 
νέων υπηρεσιών για να κάνουν τις επιχειρήσεις πιο πράσινες, η οικοκαινοτομία θα 
στηρίξει την Ευρώπη στην αξιοποίηση στο έπακρο των δυνατοτήτων της, 
αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις σημερινές προκλήσεις·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη κατέχει ηγετική θέση στην ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών· ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια για την ανάπτυξη και ευρύτερη χρήση των 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών, όπως τον εγκλωβισμό στις υφιστάμενες τεχνολογίες, οι 
τιμές που τείνουν να ευνοούν λιγότερο οικολογικά αποδοτικές λύσεις, η δύσκολη 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση και η χαμηλή ευαισθητοποίηση των καταναλωτών·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόκληση είναι, ως εκ τούτου, η βελτίωση της συνολικής 
περιβαλλοντικής επίδοσης των προϊόντων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, η τόνωση της
ζήτησης για καλύτερα προϊόντα και τεχνολογίες παραγωγής, και η παροχή βοήθειας προς
τους καταναλωτές ώστε να κάνουν συνειδητές επιλογές·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικολογικές βιομηχανίες σήμερα παρέχουν 3,4 εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας και εκτιμώμενο ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 319 δισεκατομμυρίων·
λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές χώρες, η πράσινη τεχνολογία είναι ήδη ή πρόκειται 
σύντομα να είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων για την οικοκαινοτομία 2010 (Eco-IS) 
δείχνει ευνοϊκές επιδόσεις οικοκαινοτομίας σε πολλά κράτη μέλη, αλλά παρ' όλα αυτά 
καμία χώρα της ΕΕ ή ομάδα χωρών δεν μπορεί προς το παρόν να χρησιμεύσει ως πρότυπο 
για την οικοκαινοτομία στην ΕΕ·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του Ευρωβαρόμετρου Flash αριθ. 315 του 2011, 
σχετικά με τη στάση των ευρωπαίων επιχειρηματιών έναντι της οικοκαινοτομίας, δείχνει 
ότι οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν αύξηση του κόστους υλικών, αν και η πλειοψηφία εισήγαγαν 
νέες ή σημαντικά βελτιωμένες οικολογικά καινοτόμους μεθόδους ή διαδικασίες
παραγωγής, προκειμένου να μειωθεί το κόστος των υλικών, και ότι αντιμετωπίζουν 
επίσης το πρόβλημα της ανεπαρκούς πρόσβασης σε υφιστάμενες επιδοτήσεις και 
φορολογικά κίνητρα και αβέβαιες απαιτήσεις από την αγορά·
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ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέτρηση της οικοκαινοτομίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για 
την παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιδόσεων και της προόδου των κρατών μελών 
της ΕΕ προς μια έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη, αλλά η διαθεσιμότητα των
δεδομένων σχετικά με την οικοκαινοτομία είναι περιορισμένη και η ποιότητά της 
διαφέρει σημαντικά μεταξύ των δεικτών·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς χάραξης πολιτικής και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν 
διαφορετικές αντιλήψεις για το τι σημαίνει οικοκαινοτομίας και σε τι πρέπει να στοχεύει·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης που 
χρησιμοποιούνται για τον ορισμό των «έξυπνων πράσινων θέσεων εργασίας» (π.χ.
ορισμοί ΔΟΕ, UNEP, CEDEFOP, ΟΟΣΑ και Eurostat), πράγμα που θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε αποκλίνουσες στατιστικές για τις πράσινες θέσεις εργασίας και την 
ανάπτυξη·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για την περίοδο 2014-2020 το νέο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 
της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία αποτελεί το χρηματοδοτικό μέσο υλοποίησης 
της Ένωσης Καινοτομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ 2014-2020) η πρωτοβουλία για την οικοκαινοτομία,
καλύπτεται επίσης μέσω του προγράμματος LIFE ( Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη 
Δράση για το Κλίμα 2014-2020)·

Γενικές πολιτικές για τη δημιουργία έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης

1. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να δραστηριοποιείται για ένα πανευρωπαϊκό όραμα 
οικολογικής καινοτομίας στο πλαίσιο της μετάβασης προς μια ενεργειακά αποδοτική 
οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, αλλά και να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένους 
στόχους, τομείς προτεραιότητας και σημεία αναφοράς·

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την προσαρμογή των 
δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού με τις ανάγκες του τομέα της πράσινης τεχνολογίας, 
έχοντας υπόψη τους διαφορετικές υποτομείς και τις ανάγκες τους για ειδικευμένους 
εργαζόμενους, καθώς και αναπτύσσοντας μια πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων για υψηλής 
ειδίκευσης πράσινες θέσεις εργασίας·

3. εκτιμά πως οι καινοτόμοι ευρωπαϊκές εταιρίες δεν χρειάζονται μόνο επιδοτήσεις, αλλά 
επιπροσθέτως καλύτερη νομοθεσία, καλύτερη σύνδεση με την ερευνητική βάση και 
καλύτερη και πιο ποικιλόμορφη πρόσβαση σε δανειακούς πόρους και σε χρηματοδότηση 
και χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

4. τονίζει ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας σε πράσινες τεχνολογίες δεν θα πρέπει να 
περιορίζεται στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, την αύξηση της αποδοτικότητας της 
ενέργειας και τον τομέα των μεταφορών, αφού η πράσινη ανάπτυξη είναι μια ευκαιρία για 
όλους τους τομείς, η οποία θα πρέπει, συνεπώς, να διερευνήσει, τις επιλογές ανάπτυξης
για ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τη σημασία της αγοράς πράσινων
προϊόντων·

5. είναι της άποψης ότι μια νέα βιώσιμη οικονομία για την ΕΕ πρέπει να διασφαλίζει την 
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εξισορροπημένη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη· ζητεί να θεσπιστεί φιλόδοξη 
βιώσιμη βιομηχανική πολιτική, με έμφαση στην απόδοση των πόρων· τονίζει ότι η 
πράσινη οικονομία πρέπει να προσφέρει προοπτικές για αξιοπρεπείς και καλά 
αμειβόμενες θέσεις απασχόλησης, με εστίαση στην προστασία του περιβάλλοντος· 

6. επικροτεί τα υφιστάμενα πανεπιστημιακά προγράμματα ή προγράμματα κατάρτισης στην 
εργασία που επικεντρώνονται στην οικολογική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα, 
και τονίζει ότι υπάρχουν νέες εκπαιδευτικές ανάγκες που πρέπει να πληρούνται όσον 
αφορά την ανάπτυξη βιώσιμων θέσεων εργασίας·

Η έννοια της Οικοκαινοτομίας

7. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής «Καινοτομία για ένα βιώσιμο μέλλον – Το 
σχέδιο δράσης για την οικοκαινοτομία (Eco-AP)» (COM(2011)0899)·

8. υπογραμμίζει την ευρύτητα της έννοιας της οικοκαινοτομίας λαμβάνοντας υπόψη ότι ως 
οικολογική καινοτομία νοείται κάθε μορφή καινοτομίας που συμβάλλει στην πρόοδο προς 
την υλοποίηση του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω του περιορισμού των 
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και της επίτευξης πιο αποδοτικής και υπεύθυνης 
χρήσης των πόρων· 

9. καλεί την Επιτροπή να χαρτογραφήσει διαφορετικές αντιλήψεις της οικολογικής 
καινοτομίας και τις σχετικές προκλήσεις, και να οικοδομήσει μια κοινή αντίληψη σχετικά 
με τις διάφορες στρατηγικές ευκαιρίες οικοκαινοτομίας για το μέλλον·

10. έχει υπόψη τον ορισμό της Eurostat των «πράσινων θέσεων εργασίας» (στον τομέα των 
περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών), που για παράδειγμα ορίζει ότι οι «πράσινες» 
τεχνολογίες και τα προϊόντα πρέπει να έχουν ως πρωταρχικό στόχο την προστασία του 
περιβάλλοντος ή τη διαχείριση των πόρων, για να αποφευχθούν αποκλίνοντα στατιστικά 
στοιχεία, αλλά θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί περαιτέρω ένας 
πανευρωπαϊκός ενιαίος ορισμός των πράσινων θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης, που, 
για παράδειγμα, θα περιλαμβάνει επίσης τον δημόσιο τομέα των μεταφορών·

11. τονίζει το ανεκμετάλλευτο περιβαλλοντικό δυνητικό όφελος της οικολογικής 
καινοτομίας, δεδομένου ότι αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου μέσω, μεταξύ άλλων, της αυξημένης χρήσης ανακυκλωμένων υλικών και 
της παραγωγής προϊόντων ποιότητας που έχουν λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον, 
καθώς και να διευκολύνει φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες παραγωγής και 
υπηρεσίες· τονίζει την ανάγκη να στοχευθούν δράσεις για τις δυσχέρειες και τα εμπόδια 
που παρεμποδίζουν την εμπορευματοποίηση της οικολογικής καινοτομίας και τη
διεθνοποίηση των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών·

12. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια συστηματική προσέγγιση της πολιτικής για την 
οικολογική καινοτομία, σε ένα υγιές πλαίσιο συνθηκών που θα επιτρέπει ισότιμους όρους
ανταγωνισμού για την οικολογική καινοτομία στις επιχειρήσεις και μια υποδομή που θα 
επιτρέπει στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές να κάνουν βιώσιμες επιλογές·

Η ΕΕ, τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες
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13. δεδομένου ότι η οικολογική καινοτομία αφορά τη λήψη πολιτικών αποφάσεων σε 
διατομεακό επίπεδο, που κανένα υπουργείο ή οργανισμός δεν μπορεί να αντιμετωπίσει 
μόνο του, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ 
των υπουργείων και των διαφόρων επιπέδων λήψης πολιτικών αποφάσεων και να 
παρακολουθεί την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών σε τακτική βάση·

14. καλεί όλους τους βασικούς παράγοντες να συνεργαστούν για την ανάπτυξη, την 
καινοτομία και την απασχόληση σε κάθε τομέα, και να κάνουν χρήση των υφιστάμενων 
μέσων, όπως είναι συγκεκριμένα: οι τεχνολογικές πλατφόρμες, οι ομάδες 
εμπειρογνωμόνων, οι κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες, οι πρωτοπόρες αγορές, οι 
συνεργατικοί επιχειρηματικοί σχηματισμοί και οι υψηλού επιπέδου βιομηχανικοί όμιλοι·

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν νέα νομοθεσία και να ενισχύσουν 
την υφιστάμενη νομοθεσία στον τομέα της ανάπτυξης, και χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, παρέχοντας ασφάλεια δικαίου και 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού, καθώς και αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών 
επενδύσεων·

16. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν το συντονισμό των πολιτικών αυτών, ιδίως 
στηρίζοντας περιφερειακών συνεργασιών για την ανάπτυξη, την καινοτομία και την 
απασχόληση, καθώς και διασυνοριακές πρωτοβουλίες·

17. καλεί την Επιτροπή να παράσχει μια πλατφόρμα που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
συντονίζουν τις προσπάθειές τους για τη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας και
οικονομικής μεγέθυνσης·

18. καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές 
στον τομέα των ευκαιριών απασχόλησης κατά την ενασχόλησή τους με τις οικονομικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·

19. συνιστά στις περιφερειακές αρχές να εγκρίνουν αναπτυξιακές στρατηγικές σύμφωνα με 
τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020 με σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
στο πλαίσιο μιας βιώσιμης οικονομίας·

20. είναι της άποψης ότι η υπάρχουσα και η προτεινόμενη κοινοτική περιβαλλοντική 
νομοθεσία έχει σημαντικές δυνατότητες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε 
τομείς όπως ο αέρας, το έδαφος και το νερό, η ενέργεια, οι δημόσιες υπηρεσίες, τη 
γεωργία, τις μεταφορές, τη δασοκομία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος, και καλεί τα 
κράτη μέλη να εφαρμόσουν η νομοθεσία·

21. ζητεί τη δημιουργία ισχυρότερων δεσμών μεταξύ της βασικής έρευνας και της 
βιομηχανικής καινοτομίας καθώς και μεταξύ της καινοτομίας και της παραγωγικής 
διαδικασίας· προτρέπει την Επιτροπή να δρομολογήσει περιπτωσιολογικές μελέτες 
έρευνας/παροχής συμβουλών για την οικολογική καινοτομία σε κάθε κράτος μέλος·

Χρηματοδότηση της οικοκαινοτομίας

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξαλείψουν μεσοπρόθεσμα όλες τις επιδοτήσεις 
και τη χρηματοδοτική στήριξη για τα ορυκτά καύσιμα και περιβαλλοντικά μη βιώσιμες 
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πολιτικές·

23. χαιρετίζει τις δυνατότητες χρηματοδότησης της οικοκαινοτομίας στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων COSME, Horizon 2020 και LIFE·

24. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τα απαραίτητα μέσα και να διαθέσει επαρκείς 
πιστώσεις από τον προϋπολογισμό για να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση μεταξύ ΠΑΚ 
και Horizon 2020 όσον αφορά την οικοκαινοτομία·

25. υπογραμμίζει ότι, παρότι οι τρέχοντες τομείς προτεραιότητας για την υποβολή προτάσεων 
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Οικολογική Καινοτομία 2012» επικεντρώνονται μόνο σε 
ορισμένες περιοχές, η πρωτοβουλία λαμβάνει μορφή διατομεακού προγράμματος το 
οποίο στηρίζει έργα οικοκαινοτομίας σε διάφορους τομείς· επαναλαμβάνει συνεπώς ότι 
όλοι οι τομείς και οι οικονομικές δραστηριότητες πρέπει να μπορούν να επιλέγονται για 
χρηματοδότηση· 

26. καλεί την Επιτροπή, ειδικότερα, να προγραμματίσει σαφώς καθορισμένες, εστιασμένες
και ενισχυμένες πιστώσεις για σχέδια εμπορικής αξιοποίησης, κεφάλαια επιχειρηματικού 
κινδύνου, δικτύωση και διεθνοποίηση των οικολογικών καινοτομιών και την 
εμπορευματοποίησή τους στην ΕΕ από τις ΜΜΕ, ενδεχομένως με προϋπολογισμούς που 
θα προορίζονται αποκλειστικά για την οικολογική καινοτομία ως ελάχιστη εγγύηση·

27. πιστεύει ότι, δεδομένου ότι τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα αρχίζουν να «ταρακουνούν»
το σύστημα των παραδοσιακών αλυσίδων εφοδιασμού, η δυνατότητα συνυπολογισμού 
της παγκοσμιοποίησης και των επιπτώσεών της στην οικονομία της ΕΕ και τις αλυσίδες
εφοδιασμού κατά την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται 
καλύτερα στις προτεραιότητες της πρωτοβουλίας για την οικοκαινοτομία·

28. υπογραμμίζει ότι η αύξηση των πόρων θα πρέπει να συνδυάζεται με απλοποίηση των 
διαδικασιών χρηματοδότησης·

29. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Σε περιόδους οικονομικής κρίσης με υψηλά ποσοστά ανεργίας, υψηλές τιμές ενέργειας, 
σπάνιες πρώτες ύλες και εξάρτηση από τις εισαγωγές, η δημιουργία βιώσιμων θέσεων 
εργασίας και η οικονομική ανάπτυξη είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση κοινωνικής
συνοχής. Η καινοτομία συνιστά κλειδί για την επίτευξη αυτού του στόχου και επομένως 
πρέπει να προωθηθεί. Ένας τρόπος είναι μέσω της οικοκαινοτομίας, η οποία είναι μια έννοια 
που συνδυάζει την προστασία του περιβάλλοντος με την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα 
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. 

Καινοτομίες φιλικές προς το περιβάλλον είναι απαραίτητες για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, την πιο αποτελεσματική χρήση πόρων όπως είναι το νερό και οι 
πρώτες ύλες, την αύξηση της χρήσης ανακυκλωμένων υλών και την παραγωγή ποιοτικών 
προϊόντων με λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον, για να αναφέρουμε μόνο ορισμένα 
παραδείγματα, καθώς και για την ανάπτυξη περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον 
παραγωγικών διαδικασιών και υπηρεσιών. 

Η οικοκαινοτομία μπορεί να περιλαμβάνει πολλά πράγματα-ένα καινούριο φίλτρο νερού για 
τον καθαρισμό των λυμάτων, λεπτότερο και πιο δυνατό χάλυβα για τη μείωση των υλικών 
αποβλήτων, ή ένα επιχειρηματικό μοντέλο που να προσφέρει προς πώληση υπηρεσίες 
επισκευής αντί για προϊόντα. Παραδείγματα οικοκαινοτομίας αποτελούν επίσης τα 
προγράμματα από κοινού χρήσης ποδηλάτων και αυτοκινήτων (bicycle and car share) σε 
πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, όπως είναι το πρόγραμμα Villo Velo στις Βρυξέλλες, Βέλγιο. 

Σημερινή κατάσταση και μελλοντικές προκλήσεις

Η Επιτροπή προωθεί επί του παρόντος την οικοκαινοτομία μέσω έργων επίδειξης και σχεδίων 
εμπορικής αξιοποίησης, αγορακεντρικών χρηματοδοτικών μέσων και συμπράξεων δημόσιου 
– ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) βάσει του προγράμματος πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και 
την καινοτομία (CIP). Τα μέσα αυτά περιλαμβάνονται επίσης στην πρόταση «Ορίζοντας 
2020», προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια ανάμεσα στο CIP και το «Ορίζοντας 2020». 
Λογικά, τα μέτρα που στοχεύουν στην πολιτική της οικοκαινοτομίας πρέπει να ενταχθούν 
στην ενότητα «πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου» και χρηματοδοτικά μέσα εγγύησης χρέους 
του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Η πρώτη πρόσκληση της Επιτροπής για υποβολή προτάσεων προγραμμάτων οικοκαινοτομίας 
πραγματοποιήθηκε το 2008. Οι τρέχοντες τομείς προτεραιότητας για την πρόσκληση για 
υποβολή προτάσεων οικοκαινοτομίας 2012 είναι: η ανακύκλωση υλικών, τα βιώσιμα 
οικοδομικά προϊόντα, η βιομηχανία τροφίμων και ποτών, ο τομέας των υδάτων και οι 
πράσινες επιχειρήσεις. Για τις προσεχείς προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων , θα πρέπει να 
εξεταστεί μια διεύρυνση σε όλους τους τομείς και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Η ανάπτυξη της πράσινης τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια καταδεικνύει ότι η επένδυση στην 
πράσινη ανάπτυξη συνιστά μια τεράστια οικονομική ευκαιρία. Ενώ σχεδόν κάθε τομέας έχει 
υποστεί τεράστιες ζημίες λόγω της ύφεσης, ο πράσινος τομέας, παρά το γεγονός ότι έχει 
σημειώσει πτώση στον τομέα της ανάπτυξης, εξακολουθεί να αυξάνεται. Οι ευρωπαϊκές 
οικολογικές βιομηχανίες έχουν ένα εκτιμώμενο ετήσιο κύκλο εργασιών 319 δισεκατομμύρια 



PE513.016v01-00 12/13 PR\937458EL.doc

EL

EUR (2.5% του ΑΕΠ της ΕΕ) και εργοδοτούν επί του παρόντος 3,4 εκατομμύρια άτομα. 
Περίπου 600 000 πρόσθετες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν σε αυτό τον τομέα μεταξύ 
2004 και 2008. Ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της απασχόλησης σε όλους τους υποτομείς 
μεταξύ 2000 και 2008 ήταν σχεδόν 7%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας ισχυρός παράγοντας 
στη διαδικασία οικοκαινοτομίας με 30% παγκόσμιο κύκλο εργασιών και 50% παγκόσμιο 
μερίδιο στη διαχείριση υδάτων και αποβλήτων.

Κατά τα τελευταία έτη έχουν δημιουργηθεί περίπου ένα εκατομμύριο καινούριες πράσινες 
θέσεις εργασίας και σε πολλές χώρες η πράσινη τεχνολογία (επίσης γνωστή ως «καθαρή 
τεχνολογία») είναι ήδη ένας από τους σημαντικότερους εργοδότες στην ευρωπαϊκή 
οικονομία. Μέχρι το 2020, ο ετήσιος κύκλος εργασιών στον τομέα της πράσινης τεχνολογίας 
αναμένεται να διπλασιαστεί σε 3100 δισεκατομμύρια EUR. Στη Γερμανία ο τομέας αυτός 
ήδη συμβάλλει το 8% στο ΑΕΠ, και αναμένεται να αυξηθεί στο 14% μέχρι το 2020. Στην 
Αυστρία, για παράδειγμα, το 4.8% όλων των εργαζομένων απασχολούνται στον τομέα της 
πράσινης απασχόλησης, ο οποίος, παρά την οικονομική κρίση, αυξήθηκε κατά 0.6% από το 
2010 μέχρι το 2011. 

Όσον αφορά τις πράσινες θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη, στην ΕΕ χρησιμοποιούνται 
πολλές αποκλίνουσες ερμηνείες. Οι πράσινες θέσεις εργασίας παλαιότερα θεωρούνταν ότι 
αφορούν την προστασία της βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος· σήμερα 
περιλαμβάνουν και άλλους τομείς όπως είναι οι τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα, η ενεργειακή απόδοση και η χρηματοδότηση της μείωσης των εκπομπών 
άνθρακα. Ο όρος «πράσινες θέσεις εργασίας» χρησιμοποιείται σε διαφορετικά πλαίσια 
προκειμένου να εξυπηρετήσει διάφορους σκοπούς. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε στρεβλώσεις 
όσον αφορά τις στατιστικές για την πράσινη ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί 
ένα ευρύτερο ορισμό από αυτόν της EUROSTAT, σύμφωνα με τον οποίο οι «πράσινες» 
τεχνολογίες και τα προϊόντα πρέπει να έχουν πρωταρχικό τους στόχο την προστασία του 
περιβάλλοντος ή την διαχείριση των πόρων. Επομένως, προκειμένου να αποφευχθούν 
παραπλανητικά δεδομένα στις στατιστικές σχετικά με τις πράσινες θέσεις εργασίας και τη 
μέτρηση της οικονομικής μεγέθυνσης, θα πρέπει να διαμορφωθεί ένας σαφώς διατυπωμένος 
και πιο περιορισμένος πανευρωπαϊκός ορισμός για τις πράσινες θέσεις εργασίας και την 
πράσινη ανάπτυξη. Ένα πρώτο βήμα προς έναν περαιτέρω σαφή και βελτιωμένο ορισμό θα 
ήταν η ενσωμάτωση των δημοσίων μέσων μεταφοράς στον ορισμό των περιβαλλοντικών 
αγαθών και του τομέα υπηρεσιών. Ένας βελτιωμένος ορισμός θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει ορισμένα ελάχιστα πρότυπα των συνθηκών εργασίας. Επίσης, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ορθότητα των δεδομένων, θα πρέπει να υπολογιστούν οι καθαρές επιπτώσεις 
στην απασχόληση για τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας και ανάπτυξης. 

Επιπλέον, στηρίζοντας νέες διαδικασίες, τεχνολογίες και υπηρεσίες που καθιστούν τις 
επιχειρήσεις περισσότερο βιώσιμες και δημιουργούν νέες πράσινες θέσεις εργασίας, ο 
ευρωπαίος νομοθέτης καθώς και τα κράτη μέλη και οι επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τους ότι η οικοκαινοτομία δεν αφορά τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας με 
κάθε κόστος. Οι κοινωνικά υγιείς και δίκαιες συνθήκες εργασίας καθώς και η εκτίμηση της 
οικολογικής, οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας πρέπει να αποτελούν κατευθυντήριες 
αρχές ανά πάσα στιγμή. 

Χρηματοδότηση για την οικοκαινοτομία
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Η ΕΕ έχει αναπτύξει μια σειρά από μέσα τα οποία επικεντρώνονται στην περιβαλλοντική 
καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Για την προώθηση της οικοκαινοτομίας υπάρχουν 
διαθέσιμα επί του παρόντος 433 εκατομμύρια EUR βάσει του προγράμματος-πλαισίου για 
την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP). Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν επίσης 
ευκαιρίες χρηματοδότησης για περιβαλλοντικές υπηρεσίες και τεχνολογίες στο πλαίσιο του 
χρηματοδοτικού προγράμματος LIFE+ της ΕΕ, το οποίο συγχρηματοδοτεί προγράμματα που 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων πολιτικών προσέγγισης, τεχνολογιών, 
μεθόδων και μέσων, που απευθύνονται κυρίως στο δημόσιο τομέα. Σήμερα, σχεδόν 200 
εκατομμύρια EUR έχουν διατεθεί προκειμένου να στηρίξουν σχέδια εμπορικής αξιοποίησης 
της οικοκαινοτομίας στον επιχειρηματικό τομέα. 

Το νέο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της ΕΕ για έρευνα και καινοτομία, το οποίο θα τεθεί σε 
εφαρμογή από το 2014 έως το 2020, αποτελεί το χρηματοδοτικό μέσο που θα υλοποιεί την 
Ένωση Καινοτομίας. Βάσει του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ 2014-
2020) η πρωτοβουλία οικοκαινοτομίας καλύπτεται επίσης μέσω του LIFE ( Πρόγραμμα για 
το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα 2014-2020) σε βαθμό ώστε να μην επικαλύπτει το 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».


