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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ökoinnovatsiooni kohta – tööhõive ja majanduskasv keskkonnapoliitika kaudu

(2012/2294(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia” (COM(2010)2020),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Innovatsioon säästva tuleviku rajamiseks –
ökoinnovatsiooni tegevuskava” (COM(2011)0899),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa 2020 – strateegiline juhtalgatus. Innovaatiline 
liit” (COM(2010)0546),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Ressursitõhus Euroopa – Euroopa 2020. aasta strateegia 
kohane juhtalgatus” (COM(2011)0021),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Säästva arengu tehnoloogiate stimuleerimine: Euroopa 
Liidu keskkonnatehnoloogiate tegevuskava” (COM(2004)0038),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa standardeid käsitlev strateegiline visioon: 
Euroopa majanduse jätkusuutliku kasvu edendamine ja kiirendamine 2020. aastaks” 
(COM(2011)0311),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Rio+20: rohelise majanduse ja juhtimise parandamise 
suunas” (COM(2011)0363),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus 
aastaks 2050 − edenemiskava” (COM(2011)0112),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava: Euroopa panus 
täieliku tööhõive saavutamisse” (COM(2010)0682),

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu määrus, millega kehtestatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 
(COM(2011)0809),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Horisont 2020 – teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm” (COM(2011)0808),

– võttes arvesse valget raamatut „Kliimamuutusega kohanemine: Euroopa 
tegevusraamistik” (COM(2009)0147),

– võttes arvesse rohelist raamatut „Probleemid ja võimalused: ELi teadusuuringute ja 
innovatsiooni rahastamise ühise strateegilise raamistiku arendamine” (COM(2011)0048),

– võttes arvesse oma 11. novembri 2010. aasta resolutsiooni Euroopa innovatsioonialaste 
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partnerluste kohta juhtalgatuse „Innovaatiline liit” raames,1

– võttes arvesse oma 24. mai 2012. aasta resolutsiooni ressursitõhusa Euroopa kohta,2

– võttes arvesse oma 29. septembri 2011. aasta resolutsiooni ELi ühise seisukoha 
väljatöötamise kohta eelseisvaks ÜRO säästva arengu konverentsiks (Rio+20),3

– võttes arvesse oma 15. märtsi 2012. aasta resolutsiooni konkurentsivõimeline vähese 
CO2-heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava kohta,4

– võttes arvesse oma 10. veebruari 2011. aasta resolutsiooni uuendusliku rahastamise kohta 
maailma ja Euroopa tasandil,5

– võttes arvesse oma 8. juuni 2011. aasta resolutsiooni „Tulevikku investeerimine ning uus 
mitmeaastane finantsraamistik konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava Euroopa 
nimel”,6

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus, millega kehtestatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 2014–2020. aasta raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise eriprogramm (COM(2011)0811),

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
keskkonna ja kliimameetmete programmi (LIFE) kehtestamise kohta (COM(2011)0874),

– võttes arvesse oma 12. mai 2011. aasta resolutsiooni „Innovaatiline liit: Euroopa 
üleminek kriisijärgsesse maailma”,7

– võttes arvesse oma 14. juuni 2012. aasta resolutsiooni „Töövõimalusterohke majanduse 
taastumine”,8

– võttes arvesse oma 7. septembri 2010. aasta resolutsiooni tööhõivevõimaluste arendamise 
kohta uue säästva majanduse raames9,– võttes arvesse oma 11. septembri 2012. aasta 
resolutsiooni naiste rolli kohta rohelises majanduses,10

– võttes arvesse oma 6. mai 2010. aasta resolutsiooni komisjoni valge raamatu 
„Kliimamuutustega kohanemine: Euroopa tegevusraamistik” kohta,11

– võttes arvesse oma 27. septembri 2011. aasta resolutsiooni rohelise raamatu „Probleemid ja 
võimalused: teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise ühise strateegilise raamistiku 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0398.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0223.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0430.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0086.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0080.
6 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266.
7 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0236.
8 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0260.
9 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0299.
10 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0321.
11 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0154.
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arendamine” kohta,1

– võttes arvesse Eurobaromeetri aruannet nr 315 „Attitudes of European entrepreneurs 
towards eco-innovation, March 2011” (Euroopa ettevõtjate hoiakud ökoinnovatsiooni 
suhtes, märts 2011),

– võttes arvesse UNEPi, ILO, OIE ja ITUCi 2008. aasta keskkonnahoidlike töökohtade 
algatust „Keskkonnahoidlikud töökohad: suund inimväärsele tööle jätkusuutlikus, 
madalate süsinikdioksiidi näitajatega maailmas”,

– võttes arvesse Greenpeace’i ja Euroopa Taastuvenergia Nõukogu (EREC) 2009. aasta 
aruannet „Töötades kliima heaks: taastuvenergia ja keskkonnahoidlike töökohtade 
revolutsioon”,

– võttes arvesse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC) ja Sotsiaalse Arengu 
Instituudi (SDA) 2007. aasta aruannet „Kliimamuutused ja tööhõive: kliimamuutuste 
mõju EL-25 tööhõivele ja CO2 heite vähendamise meetmed aastani 2030”,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning tööhõive-
ja sotsiaalkomisjoni ning regionaalarengukomisjoni arvamusi (A7-0000/2013),

A. arvestades, et puhas ja tervislik keskkond on Euroopa heaolu ja kõrge elukvaliteedi, 
samuti majandusvõimsuse ja konkurentsivõime säilimise eeltingimus;

B. arvestades, et kriisi ulatus on meie jaoks ainulaadne ja ajalooline majanduse 
ümberkujundamise võimalus, mis sillutab teed tõeliselt jätkusuutlikule ja sotsiaalselt 
õiglasele pikaajalisele arengule; 

C arvestades, et keskkonnahoidliku tehnoloogia (GreenTech) levik viimastel aastatel on 
näidanud, et investeerimine keskkonnahoidliku majanduse arendamisse ei ole mitte 
kulukas kohustus, vaid tohutu majanduslik võimalus, sest samal ajal, kui peaaegu iga 
sektor on kandnud majanduslangusest tingitud suuri kaotusi, on tagasilangus 
keskkonnahoidliku sektori kasvus olnud tühine ja kasv jätkub endiselt;

D. arvestades vajadusega asendada praegune ressursimahukas majandus ressursitõhusa 
majandusmudeliga, kujundades praeguse tootmise ümber keskkonnahoidlikuks kõrge 
lisandväärtusega tootmiseks, mis loob uusi töökohti ja on samas keskkonnasäästlik; 

E. arvestades, et keskkonnasõbralikud lahendused ajendavad välja töötama uue põlvkonna 
kõrgtehnoloogilisi tootmisviise ja teenuseid, suurendama Euroopa konkurentsivõimet ja 
looma uusi kõrget kvalifikatsiooni nõudvaid töökohti; 

F. arvestades, et toetades tootmisest tuleneva saastuse uusi puhastusmeetodeid, uusi 
juhtimismeetodeid ja uut tehnoloogiat ja uusi teenuseid, mis muudavad tootmiskeskkonna 
keskkonnahoidlikumaks, aitab ökoinnovatsioon praeguste probleemide lahendamise 
käigus Euroopal oma võimalusi kõige paremini ära kasutada; 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0401.
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G. arvestades, et Euroopa on uue tehnoloogia arendamisel liider; arvestades paljude 
keskkonnatehnoloogiatevahendite arengu ja laiema kasutuselevõtu ees seisvate 
takistustega, nagu kramplik kinnihoidmine olemasolevatest tehnoloogilistest vahenditest, 
ökoloogiliselt vähemtõhusaid lahendusi eelistavaid hinnasignaale, raske juurdepääs 
rahastamisele ja tarbijate vähene teadlikkus; mistõttu on vaja toime tulla väljakutsega 
parandada toodete üldist keskkonnamõju kogu nende olelusringi vältel, edendada nõudlust 
paremate toodete ja tootmistehnoloogia järele ning aidata tarbijatel teha teadlikke 
valikuid;

H. arvestades, et keskkonnasäästlik tootmine pakub täna 3,4 miljonit töökohta ja selle 
hinnanguline aastakäive on 319 miljardit eurot; arvestades, et paljudes riikides on roheline 
majandus juba praegu või lähemal ajal suurim tööandja; 

I. arvestades, et keskkonnahoidliku innovatsiooni tulemustabel 2010 (Eco-IS) näitab 
ökoinnovatsiooni soodsat tulemuslikkust mitmes liikmesriigis, kuid sellest hoolimata ei 
ole ELis ühtki riiki või riikide rühma, kes võiks praegu olla ökoinnovatsiooni 
tulemuslikkuse eeskujuks ELis; 

J. arvestades, et Eurobaromeetri aruanne nr 315 aastast 2011, milles uuriti Euroopa 
ettevõtjate suhtumist ökoinnovatsiooni, näitab VKEde suurenevaid materjalikulusid, kuigi 
enamik neist on kasutusele võtnud uued või oluliselt täiustatud ökoinnovatiivsed 
tootmisprotsessid ja-meetodid materjalikulude vähendamiseks, ja et nad on silmitsi ka 
ebapiisava juurdepääsuga olemasolevatele toetustele ja maksusoodustustele ning 
ebakindlate turunõudmistega; 

K. arvestades, et ökoinnovatsiooni mõõtmine on ELi liikmesriikide tulemuslikkuse ja 
edusammude järelevalve ja hindamise põhinõue aruka ja jätkusuutliku majanduskasvu 
saavutamiseks Euroopas, kuid ökoinnovatsiooni andmete kättesaadavus on piiratud ja 
kvaliteet näitajate lõikes väga erinev; 

L. arvestades, et poliitikute ja muude sidusrühmade arusaamad ökoinnovatsioonist ja selle 
eesmärkidest on erinevad; 

M. arvestades, et mõiste „nutikad keskkonnahoidlikud töökohad” määratlemiseks kasutatakse 
erinevaid hindamiskriteeriume (nt ILO raames, UNEP, CEDEFOP, OECD või Eurostati 
mõisted), mis võib kaasa tuua keskkonnahoidlike töökohtade ja majanduskasvu statistika 
erinevuse; 

N. arvestades, et ajavahemikus 2014–2020 on ELi uus teadusuuringute ja innovatsiooni 
programm Horisont 2020 juhtalgatuse „Innovatiivne liit” rakendamise finantsinstrument; 
samas nähakse järgmises mitmeaastases finantsraamistikus (mitmeaastane 
finantsraamistik 2014–2020) ette ökoinnovatsiooni algatuse toetamine ka LIFE 
(keskkonna ja kliimameetmete programm 2014–2020) kaudu;

Aruka, jätkusuutliku majanduskasvu ja töökohtade loomise üldine poliitika

1. kutsub komisjoni üles jätkama tööd ELi hõlmava ökoinnovatsiooni visiooni 
väljatöötamiseks ressursitõhusale ja vähese süsinikdioksiidiheitega majandusele 
ülemineku kontekstis, keskendudes konkreetsetele eesmärkide, prioriteetsetele 
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valdkondadele ja eesmärkidele; 

2. kutsub komisjoni üles välja töötama Euroopa strateegiat eesmärgiga ühitada tööjõu 
ettevalmistus ja keskkonnahoidliku majandussektori vajadused majanduse erinevate 
allharude ja kvalifitseeritud töötajate vajaduste lõikes, samuti arendama ELi hõlmavat 
kõrgelt kvalifitseeritud keskkonnahoidlike töökohtade andmebaasi; 

3. usub, et uuenduslikel Euroopa ettevõtetel ei ole vaja mitte ainult toetusi, vaid ka paremat 
õiguslikku reguleerimist, paremaid seoseid teadusbaasiga ning mitmekesisemat ja paremat 
juurdepääsu vahenditele ja rahastamisele toetuste, laenude ja omakapitali näol; kutsub 
seetõttu liikmesriike ja komisjoni üles looma asjakohaseid tingimusi riiklikul ja Euroopa 
tasandil; 

4. rõhutab, et keskkonnahoidlike töökohtade loomine ei tohiks piirduda taastuvenergia 
tootmise, energiatõhususe suurendamise ja transpordisektoriga, kuna keskkonnahoidliku 
majanduse kasv on võimalik igas valdkonnas, mistõttu tuleks kõigis majandussektorites 
uurida sellesuunalisi arenguvõimalusi ning tõsta tarbijate teadlikkust nn roheliste toodete 
ostmise tähtsusest;

5. on seisukohal, et ELi uus säästev majandus peab tagama tasakaalustatud majandusliku ja 
sotsiaalse arengu; nõuab põhjapanevat jätkusuutlikku tööstuspoliitikat, mis asetaks rõhu 
ressursside kasutamise tõhususele; toonitab, et keskkonnahoidlik majandus peab pakkuma 
väljavaateid inimväärsete ja hästitasustatud töökohtade olemasoluks ning pöörama erilist 
tähelepanu keskkonnakaitsele; 

6. tervitab olemasolevate ülikoolide õppekavu või töökohtade väljaõppeprogramme, mis 
keskenduvad ökoloogilisele, majanduslikule ja sotsiaalsele jätkusuutlikkusele, ning 
rõhutab, et uute säästvate töökohtade loomine toob kaasa ka uued nõudmised haridusele; 

Ökoinnovatsiooni mõiste

7. tervitab komisjoni teatist „Innovatsioon säästva tuleviku rajamiseks – ökoinnovatsiooni 
tegevuskava” (COM(2011)0899),

8. rõhutab ökoinnovatsiooni mõiste laiaulatuslikkust, kuna seda defineeritakse kui igasugust 
innovatsiooni, mille eesmärk on keskkonnamõju vähendamise või tõhusama ja 
vastutustundlikuma ressursikasutuse kaudu edendada jätkusuutlikku arengut; 

9. palub komisjonil välja selgitada ökoinnovatsiooni erinevad käsitlused ja sellega seotud 
probleemid ning luua ühine arusaam erinevatest strateegilistest võimalustest, mida 
ökoinnovatsioon võiks tulevikus pakkuda;

10. on arvamusel, et Eurostati määratlust „keskkonnahoidlikud töökohad” (ökoloogiliste 
toodete ja teenuste sektoris), mis näiteks sätestab, et keskkonnahoidlike tehnoloogiate ja 
toodete peaeesmärk peab olema keskkonnakaitse ja ressursside haldamine, tuleb kasutada 
nii, et see ei tekitaks lahknevusi statistikas, kuid leiab, et kogu ELi hõlmava ühtse 
keskkonnahoidlike töökohtade ja majanduskasvu määratlust tuleb edasi arendada, nii et 
see hõlmaks näiteks ka ühistranspordi sektorit;
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11. rõhutab ökoinnovatsiooni seni kasutamata keskkonnakasu potentsiaali, kuna see aitab 
vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid, suurendab muu hulgas taaskasutatavate 
materjalide kasutamist ja kvaliteetsete toodete tootmist, millel on väiksem 
keskkonnamõju, toetab samuti keskkonnasõbralikumaid tootmisprotsesse ja teenuseid; 
rõhutab vajadust võtta meetmeid, et likvideerida kitsaskohad ja tõkked, mis takistavad 
ökoinnovatsiooni rakendamist kaubatootmises ja selliste toodete ja teenuste 
rahvusvahelistumist; 

12. palub komisjonil töötada välja süstemaatiline lähenemine ökoinnovatsiooni poliitikale, 
mis näeb ette kindlad raamtingimused, mis võimaldavad võrdseid tingimusi 
ökoinnovatsiooni ettevõtetele ja infrastruktuurile, mis võimaldavad ettevõtetel ja tarbijatel 
teha säästvaid valikuid;

EL, liikmesriigid ja piirkonnad

13. arvestades, et ökoinnovatsioon on valdkondadevaheline poliitika, mida ükski 
ministeerium ega asutus ei saa lahendada teistest sõltumatult, kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles edendama koostööd ministeeriumide ja poliitika tasandil ning 
regulaarselt jälgima asjaomase poliitika elluviimist; 

14. kutsub kõiki võtmeisikuid tegema igas sektoris majanduskasvu-, innovatsiooni- ja 
tööhõive alast koostööd ja kasutama olemasolevaid vahendeid, nimelt: 
tehnoloogiaplatvorme, ekspertrühmade teadmisi ja oskusi, ühiseid tehnoloogiaalgatusi, 
juhtivaid turge, klastreid ja kõrgetasemelisi tööstusrühmitusi; 

15. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles koostama uusi arendustegevust, taastuvenergia 
kasutamist ja energiatõhususe suurendamist käsitlevaid õigusakte ning tugevdama nende 
valdkondade olemasolevaid õigusakte, tagades õiguskindluse ja võrdsed tingimused ning 
suurendades avaliku ja erasektori investeeringuid;

16. kutsub liikmesriike üles parandama nende poliitikate kooskõlastamist, ja toetama eriti 
piirkondlikku partnerlust majanduskasvu, innovatsiooni ja tööhõive osas, samuti 
piiriüleseid algatusi;

17. palub komisjonil luua platvorm, mis võimaldab liikmesriikidel koordineerida oma 
jõupingutusi uute jätkusuutlike töökohtade loomisel ja majanduskasvu tagamiseks; 

18. nõuab liikmesriikidelt tungivalt, et nad vahetaksid kliimamuutuse majandusliku, sotsiaalse 
ja keskkonnaalase mõjuga tegelemisel tööhõivealaseid kogemusi ja parimaid tavasid; 

19. soovitab piirkondlikel omavalitsustel võtta vastu strateegiaga „Euroopa 2020” kooskõlas 
olevad arengustrateegiad, et säästva majanduse tingimustes saaks luua uusi töökohti; 

20. on arvamusel, et kehtivatel ja kavandatavatel ELi keskkonnaalastel õigusaktidel on suur 
potentsiaal luua uusi töökohti valdkondades, mis on seotud õhu, pinnase ja veega ning 
samuti energeetika, avalike teenuste, põllumajanduse, transpordi, metsanduse ja 
keskkonnakorralduse alal; kutsub liikmesriike üles rakendama selliseid õigusakte;

21. nõuab, et loodaks tugevamaid seoseid alusuuringute ja tööstusliku innovatsiooni ning 
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innovatsiooni ja tootmisprotsessi vahel; kutsub komisjoni üles algatama ökoinnovatsiooni 
teaduslikke / nõuandvaid juhtumiuuringud igale liikmesriigile; 

Ökoinnovatsiooni rahastamine

22. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kõrvaldama keskpikas perspektiivis kõik 
subsiidiumid ja rahalised toetused fossiilkütustele ja keskkondlikult mittejätkusuutlikule 
poliitikale;

23. tervitab ökoinnovatsiooni rahastamise võimalusi ettevõtete konkurentsivõime ning 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programmi, Horisont 2020 ja LIFE 
programmide raames;

24. kutsub komisjoni üles rakendama vajalikke vahendeid ja eraldama piisavalt 
eelarvevahendeid, et tagada ökoinnovatsiooni ühtne käsitlus nii konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse raamprogrammis kui ka Horisont 2020 programmis;

25. juhib tähelepanu sellele, et kuigi konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi 
ökoinnovatsiooni 2012. aasta taotlusvoorude prioriteetsed valdkonnad on praegu piiratud 
sihtvaldkondade arvuga, on ökoinnovatsiooni algatus valdkondadevaheline programm, 
mis toetab erinevate sektorite ökoinnovatsiooni projekte; kordab seetõttu, et kõik sektorid 
ja tegevusalad peaksid olema abikõlblikud; 

26. kutsub komisjoni üles kavandama selgelt määratletud, eesmärgi saavutamisele suunatud ja 
tugevdatud vahendeid turustamise riskikapitali projektidele, ökoinnovatsiooni 
võrgustikele ja rahvusvahelistumisele ja nende turustamisele ELis, mis on mõeldud
VKEdele, ning mille eelarvete vähimaks garantiiks on sihtotstarbeline kasutamine 
ökoinnovatsiooni edendamiseks;

27. usub, et kuna uued ärimudelid hakkavad oluliselt mõjutama traditsioonilisi tarneahelaid, 
tuleks ökoinnovatsiooni algatuse prioriteetidena paremini kajastada ökoinnovatsiooni 
globaliseerumisvõimet ja mõju ELi majandusele ja tarneahelatele järgmisel 
rahastamisperioodil; 

28. toonitab, et kõnealune rahaliste vahendite suurendamine tuleb siduda 
rahastamismenetluste lihtsustamisega;

29. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.



PE513.016v01-00 10/12 PR\937458ET.doc

ET

SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Majanduskriisi, kõrge töötuse määra, kõrgete energiahindade, toorainenappuse ja 
impordisõltuvuse tingimustes on sotsiaalse ühtekuuluvuse hoidmisel jätkusuutlike töökohtade 
loomine ja majanduskasvu tagamine olulise tähtsusega. Innovatsioon on üks selle eesmärgi 
saavutamise võtmeid, ning seepärast tuleb seda edendada. Üks võimalus on kasutada 
ökoinnovatsiooni, mis ühendab keskkonnakaitse, majanduskasvu, konkurentsivõime ja uute 
töökohtade loomise. 

Keskkonnasõbralikud uuendused on olulised näiteks kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks, ressursside nagu vesi ja tooraine tõhusamaks kasutamiseks, taaskasutatavate 
materjalide kasutamise suurendamiseks ja kvaliteetsete, väiksema keskkonnamõjuga toodete 
tootmiseks, samuti keskkonnasõbralikumate tootmisviiside ja teenuste arendamiseks – kui 
tuua mõned näited ökoinnovatsiooni eelistest. 

Ökoinnovatsioon annab palju – uued veefiltrid kanalisatsiooni puhastamiseks, õhemad ja 
tugevamad terased materjalikulu vähendamiseks või ärimudelid remonditud toodete müügiks 
uute toodete asemel. Ökoinnovatsiooni näiteks on ka jalgratta- ja autovahetusprojektid 
paljudes Euroopa linnades, näiteks Villo Velo projekt Belgias Brüsselis. 

Hetkeseis ja tulevik

Komisjon soodustab praegu ökoinnovatsiooni, toetades tutvustamis- ja turustusprojekte, 
turupõhiseid rahastamisvahendeid ning avaliku ja erasektori partnerlust konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse raamprogrammi (CIP) kaudu. Need vahendid kuuluvad ka Horisont 2020 
ettepanekusse, et tagada konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi Horisont 
2020 jätkumist. Loogiliselt peaksid ökoinnovatsiooni poliitikale suunatud meetmeid kuuluma 
Horisont 2020 riskikapitali kättesaadavuse omakapitali ja laenugarantii finantsinstrumentide 
hulka.

Komisjon kutsus ökoinnovatsiooni projekte toetama esimest korda aastal 2008. Praeguse 
ökoinnovatsiooni 2012 prioriteetsed valdkonnad on: materjalide taaskasutamine, säästvad 
ehitustooted, toiduaine-ja joogitööstus, veemajandus ja keskkonnahoidlik majandustegevus. 
Järgmistes üleskutsetes tuleks arvesse võtta kõigi sektorite ja majandustegevuse laiendamise 
vajadust. 

GreenTechi kasv viimastel aastatel on näidanud, et investeerimine keskkonnahoidliku sektori 
kasvu on tohutu majanduslik võimalus. Kuigi peaaegu iga sektori on kandnud suuri 
majanduslangusest tulenevaid kaotusi, on tagasilöök keskkonnahoidliku sektori kasvule olnud 
tühine ja kasv jätkub endiselt. Euroopa keskkonnasäästliku tootmise aastakäive on 
hinnanguliselt 319 miljardit eurot (2,5% ELi SKPst) ja see annab praegu tööd 3,4 miljonile 
inimesele. Selles valdkonnas loodi aastatel 2004 kuni 2008 umbes 600 000 töökohta. Aastane 
tööhõive kasvumäär kõikides allsektorites aastatel 2000 kuni 2008 oli ligikaudu 7%. ELil on 
tugev positsioon ökoinnovatsiooni protsessis: 30% ülemaailmsest käibest ja 50% maailma 
vee-ja jäätmemajandusest. 
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Viimase aasta jooksul on loodud umbes miljon uut keskkonnahoidlikku töökohta ja paljudes 
riikides on GreenTech (tuntud ka kui Clean Tech) juba praegu üks suurimaid tööandjaid 
Euroopa majanduses. Aastaks 2020 GreenTechi sektori ülemaailmne 3100 miljardi eurone 
käive eeldatavasti kahekordistub. Saksamaal on selle sektori osakaal juba praegu 8% SKPst, 
mis eeldatavasti kasvab 14%-ni aastaks 2020. Austrias töötab näiteks 4,8% kõigist töötajatest 
keskkonnahoidlikel töökohtadel, mis vaatamata majanduskriisile kasvas 0,6% aastatel 2010–
2011. 

Keskkonnahoidlike töökohade ja kasvu osas pakutakse Euroopa Liidus mitmesuguseid 
erinevaid tõlgendusi. Keskkonnahoidlike töökohtadena määratletud töökohad, mis on seotud 
bioloogilise mitmekesisuse ja looduskeskkonna kaitsega, hõlmavad tänapäeval ka muid 
valdkondi, nagu madala süsinikusisaldusega tehnoloogilised vahendid, energiatõhusus ja 
süsinikdioksiidi rahastamine. Terminit„keskkonnahoidlikud töökohad” kasutatakse erinevatel 
eesmärkidel erinevas kontekstis. See võib kaasa tuua keskkonnahoidliku majanduskasvu 
statistika moonutusi. Euroopa Komisjon kasutab laiemat mõistet kui Eurostat, mis sätestab, et 
keskkonnahoidlike tehnoloogiate ja toodete peaeesmärk peab olema keskkonnakaitse ja 
ressursside haldamine. Seega, et vältida eksitavat statistikat keskkonnahoidlike töökohtade ja 
kasvu arendamise kohta, peaks välja töötama selgelt sõnastatud ja piiritletud ELi hõlmava 
keskkonnahoidlike töökohtade ja keskkonnahoidliku majanduskasvu määratluse. Esimese 
sammuna määratluse täpsustamisel ja parandamisel oleks ühistranspordi mõiste seostamine 
keskkonnasõbralike toodete ja teenustega. Parandatud määratlus peaks hõlmama ka teatud 
töötingimuste miinimumstandardeid. Lisaks tuleks oluliste andmete tagamiseks arvestada 
tööhõive mõju keskkonnasõbralike töökohtade loomisele ja majanduskasvule.

Veelgi enam, uute protsesside, tehnoloogia ja teenuste toetamisega, mis suurendavad 
ettevõtete jätkusuutlikkust ja loovad uusi keskkonnasõbralikke töökohti, peavad Euroopa 
seadusandjad, liikmesriigid ja ettevõtted meeles pidama, et ökoinnovatsiooni ei tähenda 
keskkonnahoidlike töökohtade loomist iga hinna eest. Igal juhul tuleb lähtuda sotsiaalselt 
kindlustatud ja õiglaste töötingimuste ning ökoloogilise, majandusliku ja sotsiaalse 
jätkusuutlikkuse põhimõttest. 

Ökoinnovatsiooni rahastamine

EL on välja töötanud mitu vahendit, mis keskenduvad keskkonnasõbralikule innovatsioonile 
ja ettevõtlusele. Ökoinnovatsiooni edendamiseks on vastavalt ELi konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse raamprogrammile (CIP) praegu võimalik kasutada 433 miljonit eurot. 
Praegu on keskkonnaalaseid teenuseid ja tehnoloogiat võimalik rahastada ka ELi rahastamise 
programmist LIFE +, millest kaasrahastatakse peamiselt avalikule sektorile suunatud 
innovatiivseid poliitilisi lähenemisi, tehnoloogiat, meetodeid ja vahendeid tutvustavaid ja 
konkreetseid lahendusi pakkuvaid projekte. Praegu on peaaegu 200 miljonit eurot eraldatud 
ökoinnovatsiooni turustamist käsitlevate projektide toetamiseks, mis ületavad 
majandustegevuse valdkonna piire.

Aastatel 2014–2020 on ELi uus teadusuuringute ja innovatsiooni programm Horisont 2020 
Innovaatilise Liidu rakendamise finantsinstrument. Järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus (mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020) nähakse 
ökoinnovatsiooni algatuse toetamist ette ka LIFE (keskkonna ja kliimameetmete programm 
2014–2020) kaudu sel määral, et toetused ei või kattuda Horisont 2020 kaudu antava 
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toetusega.


