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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ekoinnovoinnista – työpaikkoja ja kasvua ympäristöpolitiikan avulla
(2012/2294(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategia” (COM(2010)2020),

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Innovoinnilla kestävään tulevaisuuteen –
Ekoinnovoinnin toimintasuunnitelma” (COM(2011)0899),

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanke –
Innovaatiounioni” (COM(2010)0546),

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Resurssitehokas Eurooppa – Eurooppa 2020 
-strategian lippulaivahanke” (COM(2011)0021),

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Kestävän kehityksen teknologioiden 
edistäminen: Ympäristöteknologioita koskeva Euroopan unionin toimintasuunnitelma” 
(COM(2004)0038),

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Strateginen visio eurooppalaisille standardeille: 
lisätään ja nopeutetaan Euroopan talouden kestävää kasvua vuoteen 2020 mennessä” 
(COM(2011)0311),

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Rio+20: kohti vihreää taloutta ja parempaa 
hallintoa” (COM(2011)0363),

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Etenemissuunnitelma – siirtyminen 
kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 2050” (COM(2011)0112),

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma: 
Eurooppa tähtää täystyöllisyyteen” (COM(2010)0682),

– ottaa huomioon komission ehdotuksen asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) (COM(2011)0809),

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Horisontti 2020 – Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelma” (COM(2011)0808),

– ottaa huomioon komission valkoisen kirjan ”Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: Kohti 
eurooppalaista toimintakehystä” (COM(2009)0147),

– ottaa huomioon komission vihreän kirjan ”Haasteista mahdollisuuksiin: yhteinen 
strategiakehys EU:n tutkimus- ja innovointirahoitukselle” (COM(2011)0048),
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– ottaa huomioon 11. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman eurooppalaisista 
innovaatiokumppanuuksista Innovaatiounioni-lippulaivahankkeen puitteissa,1

– ottaa huomioon 24. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman resurssitehokkaasta 
Euroopasta,2

– ottaa huomioon 29. syyskuuta 2011 antamansa päätöslauselman EU:n yhteisen kannan 
muodostamisesta ennen Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen konferenssia 
(Rio+20),3

– ottaa huomioon 15. maaliskuuta 2012 antamansa päätöslauselman etenemissuunnitelmasta 
siirtymiseksi kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 2050,4

– ottaa huomioon 10. helmikuuta 2011 antamansa päätöslauselman innovatiivisesta 
rahoituksesta globaalilla tasolla ja Euroopan tasolla,5

– ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman sijoittamisesta 
tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa 
Euroopan unionia varten,6

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman ”Horisontti 2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta 
erityisohjelmasta (COM(2011)0811),

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
ympäristö- ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta (COM(2011)0874),

– ottaa huomioon 12. toukokuuta 2011 antamansa päätöslauselman innovaatiounionista: 
Euroopan mukauttaminen kriisin jälkeiseen maailmaan,7

– ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2012 antamansa päätöslauselman työllistävää elpymistä 
koskevasta tavoitteesta,8

– ottaa huomioon 7. syyskuuta 2010 antamansa päätöslauselman uuden kestävän talouden 
työllisyyspotentiaalin kehittämisestä,9

– ottaa huomioon 11. syyskuuta 2012 antamansa päätöslauselman naisten roolista vihreässä 
taloudessa,10

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0398.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0223.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0430.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0086.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0080.
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.
7 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0236.
8 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0260.
9 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0299.
10 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0321.
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– ottaa huomioon 6. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman komission valkoisesta 
kirjasta ”Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: Kohti eurooppalaista toimintakehystä”,1

– ottaa huomioon 27. syyskuuta 2011 antamansa päätöslauselman vihreästä kirjasta 
”Haasteista mahdollisuuksiin: yhteinen strategiakehys EU:n tutkimus- ja 
innovointirahoitukselle”,2

– ottaa huomioon Flash-Eurobarometrin 315: Eurooppalaisten yrittäjien asenteet 
ekoinnovointiin, maaliskuu 2011,

– ottaa huomioon YK:n ympäristöohjelman (UNEP), Kansainvälisen työjärjestön (ILO), 
Maailman eläintautijärjestön (IOE) ja ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestön (ITUC) 
vihreää työtä koskevan aloitteen ”Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, 
Low-Carbon World” vuodelta 2008,

– ottaa huomioon Greenpeacen ja Euroopan uusiutuvan energian neuvoston (EREC) 
raportin ”Working for the climate: renewable energy and the green job revolution” 
vuodelta 2009,

– ottaa huomioon Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) ja sosiaalisen kehityksen 
viraston (SDA) raportin ”Climate Change and Employment: Impact on employment in the 
European Union-25 of climate change and CO2 emission reduction measures by 2030” 
vuodelta 2007,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan ja 
aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2013),

A. ottaa huomioon, että puhdas ja terveellinen ympäristö on edellytys vaurauden ja korkean 
elämänlaadun säilyttämiselle Euroopassa, kuten on myös talouden vahvuus ja 
kilpailukyky;

B. toteaa, että kriisin laajuus tarjoaa ainutlaatuisen ja historiallisesti merkittävän 
mahdollisuuden muuttaa talousjärjestelmiämme ja viitoittaa tietä aidosti kestävälle ja 
sosiaalisesti oikeudenmukaiselle pitkän aikavälin kehitykselle; 

C. toteaa, että vihreän teknologian kasvu viime vuosina on osoittanut, ettei vihreään kasvuun 
sijoittaminen ole kallis velvollisuus vaan valtava taloudellinen mahdollisuus; ottaa 
huomioon, että vaikka lähes jokainen ala on kokenut suuria menetyksiä taantuman 
seurauksena, vihreän sektorin kasvu on hidastunut mutta ei pysähtynyt;

D. katsoo, että nykyinen paljon resursseja kuluttava talous on korvattava resurssitehokkaalla 
taloudella muuttamalla olemassa olevat alat suurta lisäarvoa tuottaviksi vihreiksi aloiksi, 
jotka luovat työpaikkoja ja suojelevat samalla ympäristöä; 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0154.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0401.
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E. ottaa huomioon, että ympäristöystävälliset ratkaisut herättävät huipputeknisen tuotannon 
ja palvelujen uuden sukupolven, lisäävät Euroopan kilpailukykyä ja luovat uusia korkeaa 
ammattitaitoa vaativia työpaikkoja; 

F. toteaa, että ekoinnovointi tukee uusia tuotantoprosessien puhdistusprosesseja, uusia 
hallintamenetelmiä ja tekniikoita sekä uusia liiketoimintaa viherryttäviä palveluja ja auttaa 
näin Eurooppaa hyödyntämään mahdollisuutensa täysimääräisesti nykyisiin haasteisiin 
vastaamisen yhteydessä; 

G. ottaa huomioon, että Eurooppa on uuden teknologian johtava kehittäjä; toteaa, että 
ympäristöteknologian kehitykselle ja laajemmalle käytölle on olemassa monia esteitä, 
kuten sidokset nykyisiin tekniikoihin, vähemmän ekotehokkaita ratkaisuja suosivat 
hintasignaalit, rahoituksen saamisen vaikeudet ja kuluttajien vähäinen tietämys asiasta; 
katsoo, että haasteena onkin parantaa tuotteiden yleistä ympäristötehokkuutta niiden koko 
elinkaaren aikana, lisätä parempien tuotteiden ja tuotantotekniikoiden kysyntää sekä 
auttaa kuluttajia tekemään tietoon perustuvia valintoja;

H. ottaa huomioon, että ympäristöteollisuudessa on tällä hetkellä 3,4 miljoonaa työpaikkaa, ja 
sen arvioitu vuosittainen liikevaihto on 319 miljardia euroa; toteaa, että monissa maissa 
vihreä teknologia on jo nyt tai pian suurin työllistäjä; 

I. toteaa, että ekoinnovoinnin tulostaulu 2010 osoittaa ekoinnovointitoiminnan olevan 
suotuisalla pohjalla useissa jäsenvaltioissa, mutta tästä huolimatta yksikään yksittäinen 
EU-maa tai maiden ryhmä ei voi tällä hetkellä toimia EU:n ekoinnovointitoiminnan 
mallina; 

J. toteaa, että eurooppalaisten yrittäjien asenteita ekoinnovointia kohtaan käsittelevän 
vuoden 2011 Flash-Eurobarometrin 315 mukaan pk-yritysten materiaalikustannukset 
nousevat, vaikka suurin osa on ottanut käyttöön uusia ja huomattavasti parempia 
ekoinnovatiivisia tuotantoprosesseja ja -menetelmiä materiaalikustannusten 
vähentämiseksi, ja että ongelmia aiheuttavat myös olemassa olevien tukien ja 
verokannustimien riittämätön saatavuus sekä epävarma kysyntä markkinoilla; 

K. toteaa, että ekoinnovoinnin mittaaminen on välttämätöntä, jotta voidaan seurata ja 
arvioida EU:n jäsenvaltioiden toimintaa ja edistymistä älykkään ja kestävän kasvun alalla 
Euroopassa, mutta ekoinnovointia koskevia tietoja on vain rajallisesti saatavilla ja niiden 
laatu vaihtelee huomattavasti indikaattorien mukaan; 

L. toteaa, että poliitikoilla ja muilla sidosryhmillä on eri käsitys siitä, mitä ekoinnovointi on 
ja mihin sillä tulee pyrkiä; 

M. ottaa huomioon, että ”älykkäiden vihreiden työpaikkojen” määrittelyssä käytetään eri 
arviointiperusteita (esimerkiksi ILOn, UNEPin, Cedefopin, OECD:n ja Eurostatin 
määritelmät), mikä voi vääristää vihreitä työpaikkoja ja kasvua koskevia tilastoja; 

N. ottaa huomioon, että kaudella 2014–2020 innovaatiounionin toteuttamisen 
rahoitusvälineenä toimii EU:n uusi tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -ohjelma; 
ottaa huomioon, että seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen (MRK 2014–2020) aikana 
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ekoinnovointialoitetta tuetaan myös Life-ohjelmasta (ympäristö- ja ilmastotoimien 
ohjelma 2014–2020);

Älykkään ja kestävän kasvun ja työpaikkojen luomisen yleiset toimintalinjat

1. kehottaa komissiota jatkamaan työtä EU:n laajuisen ekoinnovointivision aikaansaamiseksi 
resurssitehokkaaseen ja vähähiiliseen talouteen siirtymisen yhteydessä mutta myös 
keskittymään konkreettisiin päämääriin, painopistealoihin ja välitavoitteisiin; 

2. kehottaa komissiota laatimaan EU:n strategian, jolla työvoiman osaaminen sovitetaan 
vihreän teknologian alan tarpeisiin ja jonka puitteissa tarkastellaan eri alasektoreita ja 
niiden pätevän työvoiman tarvetta sekä luodaan EU:n laajuinen tietokanta korkeaa 
ammattitaitoa vaativista vihreistä työpaikoista; 

3. katsoo, että innovoivat eurooppalaiset yritykset tarvitsevat tukien lisäksi myös parempaa 
lainsäädäntöä, parempia yhteyksiä tutkimuspohjaan sekä parempia ja moninaisempia 
mahdollisuuksia hyödyntää rahoitusta avustuksista lainoihin ja pääomarahoitukseen; 
kehottaa siksi jäsenvaltioita ja komissiota luomaan asianmukaiset olosuhteet kansallisella 
tasolla ja Euroopan tasolla; 

4. korostaa, ettei vihreän teknologian työpaikkojen luomisen pidä rajoittua uudistuvan 
energian tuotantoon, energiatehokkuuden lisäämiseen ja liikenteen alalle, sillä vihreä 
kasvu tarjoaa mahdollisuuden kaikilla aloilla, ja eri alojen tulisikin tutkia vihreiden 
tuotteiden kehittämismahdollisuuksia ja lisätä kuluttajien tietoutta niiden ostamisen 
tärkeydestä;

5. katsoo, että EU:n uuden kestävän talouden on taattava tasapainoinen taloudellinen ja 
sosiaalinen kehitys; vaatii kunnianhimoista kestävää teollisuuspolitiikkaa, jossa 
painotetaan resurssitehokkuutta; korostaa, että vihreän talouden on tarjottava kunnollisia, 
hyväpalkkaisia työpaikkoja ja keskityttävä ympäristönsuojeluun; 

6. pitää myönteisinä olemassa olevia yliopisto-ohjelmia ja työhönvalmennusohjelmia, joissa 
keskitytään ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen, ja korostaa, että 
kestävien työpaikkojen kehittämiseen liittyy uusia koulutustarpeita; 

Ekoinnovoinnin käsite

7. suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon ”Innovoinnilla kestävään tulevaisuuteen –
Ekoinnovoinnin toimintasuunnitelma” (COM(2011)0899);

8. korostaa, että ekoinnovoinnin käsite on laaja, mikäli se on määritellään miksi tahansa 
innovoinnin muodoksi, jolla pyritään pääsemään lähemmäs kestävän kehityksen tavoitetta 
vähentämällä ympäristövaikutuksia ja käyttämällä resursseja tehokkaammin ja 
vastuullisemmin; 

9. kehottaa komissiota kartoittamaan erilaisia käsityksiä ekoinnovoinnista ja siihen liittyvistä 
haasteista sekä luomaan yhteisymmärryksen ekoinnovoinnin tulevaisuudessa tarjoamista 
erilaisista strategisista mahdollisuuksista;
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10. katsoo, että Eurostatin käyttämä (ympäristöhyödykkeiden ja -palvelujen alan) ”vihreiden 
työpaikkojen” määritelmä, jonka mukaan muun muassa vihreiden tekniikoiden ja 
tuotteiden ensisijaisena tavoitteena on oltava ympäristönsuojelu tai resurssien hallinta, on 
hyödyllinen tilastojen vääristymisen estämisen kannalta, mutta katsoo tarpeelliseksi laatia 
yhtenäisen EU:n laajuisen vihreiden työpaikkojen ja kasvun määritelmän, joka kattaisi 
myös muun muassa julkisen liikenteen sektorin;

11. korostaa ekoinnovoinnin hyödyntämättömiä ympäristöhyötymahdollisuuksia, mikäli sen 
odotetaan vähentävän kasvihuonekaasupäästöjä lisäämällä muun muassa kierrätettyjen 
materiaalien käyttöä ja vähemmän ympäristöön vaikuttavien laadukkaiden tuotteiden 
tuotantoa sekä helpottavan ympäristöystävällisempiä tuotantoprosesseja ja palveluja; 
painottaa tarvetta kohdistaa toimia pullonkauloihin ja ongelmiin, jotka estävät 
ekoinnovaatioiden kaupallistamisen ja sen seurauksena syntyneiden tuotteiden ja 
palvelujen kansainvälistämisen; 

12. kehottaa komissiota laatimaan ekoinnovointipolitiikalle systemaattisen lähestymistavan, 
jonka hyvät toimintapuitteet mahdollistavat ekoinnovoinnille yhtäläiset mahdollisuudet 
yrityksissä ja infrastruktuurin, joka antaa yrityksille ja kuluttajille mahdollisuuden tehdä 
kestäviä valintoja;

EU, jäsenvaltiot ja alueet

13. ottaa huomioon, että ekoinnovointi on laaja-alainen politiikan alue, jota mikään ministeriö 
tai laitos ei voi yksinään hoitaa, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan 
ministeriöiden ja poliittisten tasojen välistä yhteistyötä ja seuraamaan kyseisten 
politiikkojen täytäntöönpanoa säännöllisesti; 

14. kehottaa kaikkia keskeisiä toimijoita tekemään yhteistyötä kasvun, innovaatioiden ja 
työpaikkojen hyväksi kaikilla aloilla ja hyödyntämään olemassa olevat välineet, nimittäin 
teknologiaympäristöt, asiantuntijapaneelit, yhteiset teknologia-aloitteet, 
edelläkävijämarkkinat, klusterit ja korkeatasoiset teolliset ryhmät; 

15. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään uutta lainsäädäntöä ja vahvistamaan 
olemassa olevaa lainsäädäntöä uusiutuvien energioiden kehittämisen ja käytön sekä 
energiatehokkuuden kasvattamisen alalla, tarjoamaan oikeusvarmuutta ja yhdenvertaiset 
toimintaedellytykset sekä edistämään julkisia ja yksityisiä investointeja;

16. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan näiden politiikkojen koordinointia sekä erityisesti 
tukemaan alueellista kumppanuutta kasvun, innovaatioiden ja työpaikkojen sekä rajat 
ylittävien aloitteiden edistämiseksi;

17. kehottaa komissiota tarjoamaan ympäristön, jonka avulla jäsenvaltiot voivat koordinoida 
toimiaan uusien kestävien työpaikkojen ja kasvun luomiseksi; 

18. kehottaa jäsenvaltioita vaihtamaan keskenään työllistymismahdollisuuksia koskevia 
kokemuksia ja hyviä käytäntöjä, kun kyse on ilmastonmuutoksen taloudellisista, 
sosiaalisista ja ympäristöä koskevista vaikutuksista; 
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19. suosittelee, että alueelliset viranomaiset omaksuvat Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita 
vastaavia kehitysstrategioita, jotta voidaan luoda uusia työpaikkoja kestävän talouden 
piirissä; 

20. katsoo, että EU:n nykyisellä ja ehdotetulla ympäristölainsäädännöllä on huomattavat 
mahdollisuudet luoda uusia työpaikkoja sellaisille aloille kuten ilmaliikenne, maaperän 
käyttö, vesi, energia, julkiset palvelut, maanviljely, liikenne, metsätalous ja 
ympäristöasioiden hallinta, ja kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön tämän 
lainsäädännön;

21. pyytää luomaan vahvemman yhteyden perustutkimuksen ja teollisen innovoinnin sekä 
innovoinnin ja valmistusprosessin välille; kehottaa komissiota käynnistämään jokaisen 
jäsenvaltion kohdalla ekoinnovointia koskevan tutkimuksen/konsultoivan 
tapatutkimuksen; 

Ekoinnovaatioiden rahoittaminen

22. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lakkauttamaan keskipitkällä aikavälillä kaikki tuet ja 
rahallisen avun fossiilisille polttoaineille ja ympäristön kannalta kestämättömille 
politiikoille;

23. on tyytyväinen COSME-, Horisontti 2020- ja LIFE-ohjelmien piiriin kuuluvista 
ekoinnovoinnin rahoitusmahdollisuuksista;

24. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön tarvittavat välineet ja kohdentamaan riittävästi 
varoja talousarviosta, jotta voidaan varmistaa sujuva siirtymä kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelman ja Horisontti 2020 -ohjelmien välillä ekoinnovoinnin osalta;

25. huomauttaa, että vaikka vuoden 2012 kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman 
ehdotuspyynnön painopistealueet on keskitetty tietyille rajallisille aloille, ekoinnovointia 
koskeva aloite on laaja-alainen ohjelma, joka tukee eri alojen ekoinnovointihankkeita; 
muistuttaa, että näin ollen kaikkien sektoreiden ja liiketoiminnan alojen tulee olla 
tukikelpoisia; 

26. kehottaa komissiota erityisesti kehittämään selkeästi määriteltyjä, keskitettyjä ja 
vahvistettuja resursseja markkinoille saattamista koskeville hankkeille, riskipääomalle, 
verkostoitumiselle ja kansainvälistämiselle ekoinnovaatioiden alalla sekä pk-yrityksille 
ekoinnovaatioiden kaupallistamista varten EU:n alueella, selkeästi rajattujen 
ekoinnovoinnille vähimmäistakeena osoitettujen budjettien avulla;

27. katsoo, että uudet liiketoimintamallit alkavat horjuttaa perinteisiä toimitusketjuja, ja 
katsoo siten, että globalisoituminen ja sen vaikutukset EU:n talouteen ja toimitusketjuihin 
seuraavan rahoitusjakson aikana tulisi ottaa paremmin huomioon ekoinnovointialoitteen 
painopisteissä; 

28. painottaa, että määrärahojen lisäämisen ohella on yksinkertaistettava rahoitukseen liittyviä 
menettelyjä;

29. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Johdanto

Talouskriisin, korkeiden työttömyysasteiden, korkeiden energian hintojen, raaka-aineiden 
niukkuuden ja tuonnista riippuvuuden aikana kestävä työpaikkojen luominen ja talouskasvu 
ovat olennaisessa asemassa sosiaalisen yhteenkuuluvuuden turvaamisen kannalta. Innovointi 
on yksi tärkeimmistä tekijöistä kyseisen tavoitteen saavuttamisessa, minkä vuoksi sitä olisi 
edistettävä. Yksi ratkaisu on ekoinnovointi, jossa ympäristönsuojelu yhdistetään kasvuun, 
kilpailukykyyn ja työpaikkojen luomiseen. 

Ympäristöä säästävät innovaatiot ovat keskeisiä esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisen, resurssien, kuten veden ja raaka-aineiden, käytön tehostamisen, kierrätettyjen 
materiaalien käytön lisäämisen ja laadukkaiden, ympäristöä vähemmän kuormittavien 
tuotteiden valmistamisen sekä ympäristöä vähemmän saastuttavien tuotantoprosessien ja 
palveluiden kehittämisen kannalta. 

Ekoinnovaatioita on monenlaisia. Niitä ovat esimerkiksi uusi vedensuodatin jäteveden 
puhdistukseen, ohuempi ja vahvempi teräs materiaalihukan vähentämiseen tai tuotteiden 
sijaan korjauspalveluihin perustuva liiketoimintamalli. Muita esimerkkejä ekoinnovaatioista 
ovat kimppa-autoiluun ja -pyöräilyyn liittyvät hankkeet monissa Euroopan kaupungeissa, 
kuten Villo Velo -hanke Belgian Brysselissä. 

Nykytilanne ja tulevaisuuden haasteet

Komissio edistää tällä hetkellä ekoinnovointia esittelyhankkeiden ja markkinoille saattamista 
koskevien hankkeiden, markkinalähtöisten rahoitusvälineiden sekä julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien kautta osana kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaa (CIP). 
Nämä välineet sisältyvät myös Horisontti 2020 -ehdotukseen, millä varmistetaan jatkuvuus 
kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman ja Horisontti 2020 -ehdotuksen välillä. 
Ekoinnovointia koskeviin politiikkoihin liittyvät toimenpiteet pitäisi luonnollisesti sisällyttää 
Horisontti 2020 -ehdotuksen kohdan �Riskirahoituksen saatavuus� oman pääoman ehtoisiin 
ja lainantakausta koskeviin rahoitusvälineisiin.

Komission ensimmäinen ekoinnovointiin liittyviä hankkeita koskeva ehdotuspyyntö 
julkaistiin vuonna 2008. Vuoden 2012 ekoinnovointia koskevan ehdotuspyynnön 
painopistealueet ovat materiaalien kierrätys, kestävän kehityksen mukaiset rakennustuotteet, 
elintarvike- ja juomateollisuus, vesiala ja vihreät yritykset. Tulevien ehdotuspyyntöjen 
yhteydessä pitäisi harkita niiden laajentamista koskemaan kaikkia aloja ja kaikkea 
liiketoimintaa. 

Vihreän teknologian alan kasvu viime vuosina on osoittanut, että vihreään kasvuun 
sijoittaminen on valtava taloudellinen mahdollisuus. Vaikka lähes jokaisella alalla on kärsitty 
suuria tappioita taantuman vuoksi, vihreä sektori on kasvun hidastumisesta huolimatta 
edelleen nousujohteinen. Euroopan ekoteollisuuksien arvioitu vuosittainen liikevaihto on 
319 miljardia euroa (2,5 prosenttia EU:n BKT:sta), ja ne työllistävät tällä hetkellä 
3,4 miljoonaa ihmistä. Alalla luotiin vuosien 2004 ja 2008 välillä noin 600 000 uutta 
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työpaikkaa. Vuosittainen työllisyyden kasvu sen kaikilla toimialoilla oli vuosien 2000 ja 2008 
välillä noin 7 prosenttia. EU on vahva toimija ekoinnovointiprosessissa. Sen osuus 
maailmanlaajuisesta liikevaihdosta on 30 prosenttia ja maailmanlaajuisesta vesi- ja 
jätehuollosta 50 prosenttia. 

Viime vuosien aikana on luotu noin miljoona uutta vihreää työpaikkaa, ja monessa Euroopan 
maassa vihreä teknologia (jota kutsutaan myös puhtaaksi teknologiaksi) on jo yksi 
suurimmista työllistäjistä. Vihreän teknologian maailmanlaajuisen liikevaihdon odotetaan 
kaksinkertaistuvan 3 100 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä. Saksassa alan osuus 
BKT:sta on jo 8 prosenttia ja sen odotetaan kasvavan 14 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. 
Itävallassa esimerkiksi 4,8 prosenttia kaikista työntekijöistä työskentelee vihreiden 
työpaikkojen sektorilla, joka kasvoi talouskriisistä huolimatta 0,6 prosentilla vuodesta 2010 
vuoteen 2011. 

EU:ssa on vihreiden työpaikkojen ja kasvun osalta laaja kirjo erilaisia tulkintoja. Vihreiden 
työpaikkojen katsottiin ennen liittyvän biologisen monimuotoisuuden ja luonnonympäristön 
suojelemiseen. Nykyään myös esimerkiksi vähähiiliseen teknologiaan, energiatehokkuuteen ja 
hiilirahoitukseen liittyvät työpaikat lasketaan vihreisiin työpaikkoihin. Käsitettä �vihreä 
työpaikka� käytetään eri yhteyksissä eri tarkoituksiin. Tämä voi johtaa vihreää kasvua 
koskevien tilastojen vääristymiseen. Euroopan komissio käyttää laajempaa määritelmää kuin 
Eurostat, jonka mukaan �vihreissä� teknologioissa ja tuotteissa on oltava 
ympäristönsuojeluun tai luonnonvarojen hallintaan liittyvä tarkoitus ensisijaisena tavoitteena. 
Tämän vuoksi vihreille työpaikoille ja vihreälle kasvulle olisi luotava selkeästi muotoiltu ja 
rajatumpi EU:n laajuinen määritelmä, jotta vältettäisiin harhaanjohtavat vihreitä työpaikkoja 
ja vihreää kasvukehitystä koskevat tilastot. Määritelmän selkeyttämisen ja parantamisen 
ensimmäinen vaihe olisi julkisen liikenteen sisällyttäminen ympäristötuotteiden ja -palvelujen 
alan määritelmään. Parannetun määritelmän pitäisi sisältää myös työoloja koskevia 
vähimmäisvaatimuksia. Lisäksi olisi laskettava vihreiden työpaikkojen luomisen ja vihreän 
kasvun nettovaikutus työllisyyteen, jotta varmistettaisiin kerättyjen tietojen merkityksellisyys. 

Euroopan unionin lainsäätäjän, jäsenvaltioiden ja yritysten pitäisi tukiessaan uusia prosesseja, 
teknologioita ja palveluja, jotka parantavat yritysten kestävyyttä ja luovat uusia vihreitä 
työpaikkoja, muistaa, että ekoinnovointi ei tarkoita uusien vihreiden työpaikkojen luomista 
hinnalla millä hyvänsä. Pääperiaatteina olisi aina pidettävä yhteiskunnallisesti järkevien ja 
oikeudenmukaisten työolojen varmistamista sekä ekologisen, taloudellisen ja 
yhteiskunnallisen kestävyyden huomioon ottamista. 

Ekoinnovoinnin rahoitus

EU on kehittänyt useita välineitä, jotka keskittyvät ympäristöön liittyvään innovointiin ja 
yrittäjyyteen. Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmassa (CIP) on tällä hetkellä 
käytettävissä 433 miljoonaa euroa ekoinnovoinnin edistämiseen. Lisäksi EU:n LIFE+ 
-rahoitusohjelma, jossa yhteisrahoitetaan pääosin julkiseen sektoriin liittyvien innovatiivisten 
toimintatapojen, teknologioiden, menetelmien ja välineiden kehittämistä ja demonstrointia 
edistäviä hankkeita, tarjoaa rahoitusmahdollisuuksia ympäristöpalveluille ja -teknologioille. 
Tällä hetkellä lähes 200 miljoonaa euroa on varattu yrityksille ekoinnovaatioiden 
markkinoille saattamista koskevia hankkeita varten.
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EU:n uusi vuodesta 2014 vuoteen 2020 kestävä tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 
Horisontti 2020 on se rahoitusväline, jolla Innovaatiounioni toteutetaan. Seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen (2014�2020) puitteissa ekoinnovointialoitetta rahoitetaan 
myös LIFE-ohjelmasta (ympäristö- ja ilmastotoimien ohjelma 2014�2020) siten, että rahoitus 
ei ole päällekkäistä Horisontti 2020 -ohjelman kanssa.


