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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az ökoinnovációról – növekedés és munkahelyteremtés a környezetpolitikán keresztül

(2012/2294(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés európai 
stratégiája” címû bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

– tekintettel az „Innováció a fenntartható jövõért – Az ökoinnovációs cselekvési terv (Eco-
AP)” címû bizottsági közleményre (COM(2011)0899),

– tekintettel „Az Európa 2020 stratégia kiemelt kezdeményezése: Innovatív Unió” címû 
bizottsági közleményre (COM(2010)0546),

– tekintettel az „Erõforrás-hatékony Európa – Az Európa 2020 stratégia keretébe illeszkedõ 
kiemelt kezdeményezés” címû bizottsági közleményre (COM(2011)0021),

– tekintettel „A fenntartható fejlõdést szolgáló technológiák ösztönzése: cselekvési terv az 
Európai Unióban alkalmazandó környezetvédelmi technológiáért” címû bizottsági 
közleményre (COM(2004)0038),

– tekintettel „Az európai szabványok stratégiai jövõképe: az európai gazdaság fenntartható 
növekedésének elõsegítése és gyorsítása 2020-ig” címû bizottsági közleményre 
(COM(2011)0311),

– tekintettel a „Rio+20: a zöld gazdaság és a jobb irányítás felé” címû bizottsági 
közleményre (COM(2011)0363),

– tekintettel „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történõ 
megvalósításának ütemterve” címû bizottsági közleményre (COM(2011)0112),

– tekintettel az „Új készségek és munkahelyek menetrendje: Európa hozzájárulása a teljes 
foglalkoztatottsághoz” címû bizottsági közleményre (COM(2010)0682),

– tekintettel a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) 
létrehozásáról szóló bizottsági rendeletre irányuló javaslatra (COM(2011)0809),

– tekintettel a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramról szóló bizottsági 
közleményre (COM(2011)0808),

– tekintettel „Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás: egy európai fellépési keret felé” 
címû bizottsági fehér könyvre (COM(2009)0147),

– tekintettel a „Kihívásból lehetõség: az európai uniós kutatás- és innovációfinanszírozás 
közös stratégiai kerete felé” címû bizottsági zöld könyvre (COM(2011)0048),

– tekintettel az Innovatív Unió kiemelt kezdeményezés keretén belüli európai innovációs 
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partnerségekrõl szóló, 2010. november 11-i állásfoglalására1,

– tekintettel az erõforrás-hatékony Európáról szóló, 2012. május 24-i állásfoglalására2,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezetének a fenntartható fejlõdésrõl szóló 
konferenciáját (Rio+20) megelõzõ közös uniós álláspont kialakításáról szóló, 2011. 
szeptember 29-i állásfoglalására3,

– tekintettel az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történõ 
megvalósításának ütemtervérõl szóló, 2012. március 15-i állásfoglalására4,

– tekintettel a globális és európai szintû innovatív finanszírozásról szóló, 2011. február 10-i 
állásfoglalására5,

– tekintettel a „Befektetés a jövõbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a versenyképes, 
fenntartható és befogadó Európáért” címû, 2011. június 8-i állásfoglalására6,

– tekintettel a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) 
végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló 
bizottsági javaslatra (COM(2011)0811),

– tekintettel a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslatra (COM(2011)0874),

– tekintettel az „Innovatív Unióról: Európának a válság utáni világhoz való 
alkalmazkodásáról” szóló, 2011. május 12-i állásfoglalására7,

– tekintettel a munkahelyteremtõ fellendülés felé vezetõ útról szóló, 2012. június 14-i 
állásfoglalására8,

– tekintettel az új fenntartható gazdaságban rejlő foglalkoztatási potenciál feltárásáról szóló, 
2010. szeptember 7-i állásfoglalására9,

– tekintettel a nõk zöld gazdaságban játszott szerepérõl szóló, 2012. szeptember 11-i 
állásfoglalására10,

– tekintettel „Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás: egy európai fellépési keret felé” 
címû bizottsági fehér könyvrõl szóló, 2010. május 6-i állásfoglalására11,

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0398.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0223.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0430.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0086.
5 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0080.
6 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0266.
7 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0236.
8 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0260.
9 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0299.
10 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0321.
11 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0154.
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– tekintettel a „Kihívásból lehetõség: az európai uniós kutatás- és innovációfinanszírozás 
közös stratégiai kerete felé” címû zöld könyvrõl szóló, 2011. szeptember 27-i 
állásfoglalására1,

– tekintettel a 315. számú, 2011. márciusi „Az európai vállalkozók ökoinnovációhoz való 
hozzáállása” címû Eurobarométer gyorsfelmérésre,

– tekintettel az UNEP, az ILO, az IOE és az ITUC „Zöld munkahelyek: tisztességes 
munkakörülmények felé egy fenntartható, alacsony szénkibocsátású világban” címû, zöld 
munkahelyekre irányuló 2008. évi kezdeményezésére,

– tekintettel a Greenpeace és az Európai Megújuló Energia Tanács (EREC) 
„Éghajlatvédelmi törekvések: a megújuló energia és a zöld munka forradalma” címû 
2009. évi jelentésére,

– tekintettel az Európai Szakszervezetek Szövetsége (ETUC) és a Szociális Fejlesztési 
Ügynökség (SDA) „Éghajlatváltozás és foglalkoztatás: az éghajlatváltozás és a szén-
dioxid-kibocsátás csökkentését célzó intézkedések hatása a foglalkoztatásra a 25 tagú EU-
ban 2030-ig” címû 2007. évi jelentésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, valamint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és a Regionális Fejlesztési 
Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

A. mivel a tiszta és egészséges környezet nemcsak az európai jólét és a magas életszínvonal 
fenntartásának elõfeltétele, hanem ez adja a gazdaság erejét és versenyképességét is;

B. mivel a válság mértéke egyedi és történelmi lehetõséget kínál arra, hogy gazdaságainkban 
jelentõs változások következzenek be, mindeközben megnyitva az utat a valóban 
fenntartható és társadalmilag igazságos, hosszú távú fejlõdés felé; 

C. mivel a zöld technológia elmúlt években tapasztalható növekedése megmutatta, hogy a 
zöld növekedésbe való befektetés nem költséges feladat, hanem hatalmas gazdasági 
lehetõség; mivel annak ellenére, hogy majdnem mindegyik ágazat hatalmas veszteségeket 
szenvedett el a recesszió miatt, a zöld szektor egy kisebb visszaesés ellenére mégis 
folyamatosan növekszik;

D. mivel szükség van arra, hogy a jelenlegi erõforrás-igényes gazdaságot erõforrás-hatékony 
gazdaság váltsa fel a bevett iparágak olyan zöld, magas hozzáadott értéket képviselõ 
iparágakká való átalakítása révén, amelyek környezetvédõ módon teremtenek 
munkahelyeket; 

E. mivel a környezetbarát megoldások elõsegítik a csúcstechnológiát alkalmazó gyártási 
módok és szolgáltatások új generációjának létrejöttét, valamint növelik az európai 
versenyképességet és új munkahelyeket teremtenek a magasan képzett munkaerõ számára; 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0401.
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F. mivel az ökoinnováció – a vállalkozások zöldebbé tétele érdekében a gyártási 
folyamatokat környezetbaráttá alakító új eljárások, az új kezelési módszerek, új 
technológiák és új szolgáltatások támogatása által – ösztönzi Európát, hogy a meglévõ 
kihívások kezelésével párhuzamosan hozza ki a lehetõ legtöbbet a rendelkezésére álló 
lehetõségekbõl; 

G. mivel Európa élen jár az új technológiák kifejlesztésében; mivel nagyon sok akadály áll a 
környezeti technológiák fejlõdése és széles körben való elterjedése elõtt, mint például a 
meglévõ technológiákat érintõ „bezáródás”, árjelzések, amelyek a kevésbé 
környezethatékony megoldásokat részesítik elõnyben, a pénzügyi forrásokhoz való 
nehézkes hozzáférés és az alacsony fogyasztói tudatosság; mivel a kihívás tehát az, hogy 
javuljon a termékek átfogó környezeti teljesítménye életciklusuk folyamán, hogy 
fellendüljön a kereslet a jobb termékek és gyártástechnológiák iránt, valamint hogy 
információkkal segítsük a fogyasztók választását;

H. mivel a környezetvédelmi ipar ma 3,4 millió munkahelyet teremt és becslések szerint 
évente 319 milliárd eurós forgalmat bonyolít; mivel sok országban már a zöld technológia 
a legnagyobb munkaadó, vagy hamarosan az lesz; 

I. mivel a 2010-es ökoinnovációs eredménytábla (Eco-IS) sok tagállamban kedvezõ 
ökoinnovációs teljesítményt mutat, ennek ellenére jelenleg egyetlen uniós tagállam vagy 
tagállamok egy csoportja sem szolgál követendõ példaként az uniós ökoinnovációs 
teljesítmény tekintetében; 

J. mivel az európai vállalkozók ökoinnovációhoz való hozzáállásával kapcsolatos, 2011. évi 
315. számú Eurobarométer gyorsfelmérés azt mutatja, hogy a kis- és 
középvállalkozásoknak növekvõ kiadásokkal kell szembenézniük annak ellenére, hogy 
többségük új vagy jelentõs mértékben fejlett ökoinnovatív gyártási folyamatokat vagy 
módszereket vezetett be kiadásaik csökkentése végett, valamint szembesülniük kell a piac 
bizonytalan keresleti igényével és azzal, hogy nem férnek hozzá a meglévõ 
támogatásokhoz és pénzügyi forrásokhoz; 

K. mivel az ökoinnováció mérése kulcsfontosságú követelmény az uniós tagállamoknak az 
európai intelligens és fenntartható növekedés irányába tett elõrehaladásuk és az e területen 
elért teljesítményük ellenõrzéséhez és értékeléséhez, de az ökoinnovációval kapcsolatos, 
rendelkezésünkre álló adatok korlátozottak és a mutatók között minõségükben is jelentõs 
különbségek mutatkoznak; 

L. mivel a politikai döntéshozóknak és az érdekelt feleknek különbözõ elképzelésük van 
arról, hogy mi az ökoinnováció és mire kellene irányulnia; 

M. mivel különbözõ értékelési kritériumok használatosak az „intelligens zöld munkahely” 
meghatározását illetõen (pl. az ILO, az UNEP, a CEDEFOP, az OECD és az Eurostat 
értelmezésein belül is), ami a zöld munkahelyekre és a növekedésre vonatkozó 
statisztikákban eltéréseket eredményezhet;

N. mivel az Uniónak a 2014–2020-as idõszakra szóló „Horizont 2020” kutatási és innovációs 
programja az Innovatív Unió végrehajtására szolgáló pénzügyi eszköz; mivel a következõ 
többéves pénzügyi kereten (MFF 2014–2020) belül az ökoinnovációs kezdeményezést is a 
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LIFE (környezetvédelmi és éghajlat-politikai program, 2014–2020) fogja lefedni;

Az intelligens és fenntartható növekedésre és munkahelyteremtésre vonatkozó általános 
politikák

1. felszólítja a Bizottságot, hogy folytassa az ökoinnováció uniós szintû jövõképének 
kialakítását annak figyelembevételével, hogy a hangsúly az erõforrás-hatékony, alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású gazdaságon legyen, de közben a konkrét célkitûzések, prioritást 
élvezõ területek és mérföldkövek se szoruljanak háttérbe; 

2. felszólítja a Bizottságot, hogy alakítson ki európai szintû stratégiát a munkaerõ 
szaktudásának és a zöld technológiai szektor igényeinek összehangolására, a különbözõ 
alágazatoknak és azok szakképzett munkaerõ iránti igényeinek feltérképezésére, valamint 
egy uniós szintû adatbázis kialakítására, amely tartalmazza a magas szakképzettséget 
igénylõ zöld álláslehetõségeket; 

3. meg van gyõzõdve arról, hogy az európai vállalatoknak nemcsak pénzügyi támogatásra 
van szükségük, hanem jobb szabályozásra, a kutatóbázisokkal való jobb összeköttetésre, 
valamint a pénzügyi forrásokhoz – a támogatásoktól kezdve a kölcsönökig és a sajáttõke-
finanszírozásig – való jobb és szélesebb hozzáférésre; felszólítja ezért a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy teremtsenek megfelelõ körülményeket ehhez mind nemzeti, mind 
európai szinten; 

4. hangsúlyozza, hogy a zöld technológiával kapcsolatos munkahelyteremtés ne 
korlátozódjon csupán a megújuló energiatermelésre, az energiahatékonyság növelésére és 
a közlekedési ágazatra, mivel a zöld növekedés minden egyes szektor számára lehetõséget 
jelent, amelyeknek ezért fel kell kutatniuk a fejlesztési lehetõségeket és fel kell hívniuk a 
fogyasztók figyelmét a zöld termékek vásárlásának fontosságára;

5. meg van gyõzõdve arról, hogy egy új, fenntartható gazdaság biztosítani fogja az Unió 
számára a kiegyensúlyozott gazdasági és társadalmi fejlõdést; nagyra törõ, fenntartható 
gazdasági szakpolitikát sürget az erõforrás-hatékonyság figyelembevételével; 
hangsúlyozza, hogy a zöld gazdaságnak megfelelõ, jól fizetõ állásokat kell kilátásba 
helyeznie a környezetvédelem szem elõtt tartásával; 

6. üdvözli a meglévõ egyetemi és gyakornoki programokat, amelyek középpontjában az 
ökológiai, gazdasági és társadalmi fenntarthatóság áll, és hangsúlyozza, hogy a 
fenntartható munkahelyek fejlesztésével kapcsolatban új oktatási igényeknek kell 
megfelelni; 

Az ökoinnováció fogalma

7. üdvözli az „Innováció a fenntartható jövõért – Az ökoinnovációs cselekvési terv (Eco-
AP)” címû bizottsági közleményt (COM(2011)0899);

8. hangsúlyozza az ökoinnováció fogalmának tágabb értelmezését, mivel definíciója szerint 
minden olyan innováció ide tartozik, amely a fenntartható fejlõdésre irányul a környezetre 
gyakorolt hatások csökkentése és a források sokkal hatékonyabb és felelõsségteljesebb 
felhasználása révén; 
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9. felszólítja a Bizottságot, hogy tárja fel az ökoinnováció különbözõ értelmezéseit és a 
hozzá kapcsolódó kihívásokat, valamint alakítson ki közös értelmezést arra vonatkozóan, 
hogy milyen különbözõ stratégiai lehetõségeket rejt magában az ökoinnováció a jövõre 
nézve;

10. hasznosnak ítéli az Eurostatnak a zöld munkahelyekre vonatkozó azon meghatározását (a 
környezetvédelmi áruk és szolgáltatások ágazatában), amely szerint a zöld 
technológiáknak és termékeknek környezetvédelmi vagy erõforrás-gazdálkodási céllal kell 
rendelkezniük elsõdleges célkitûzésként azért, hogy elkerülhetõek legyenek a különbözõ 
statisztikák, de fontosnak tartja, hogy tovább pontosítsa a zöld munkahelyek és növekedés 
uniós szintû egységes definícióját, amely többek között magában foglalná a 
tömegközlekedési szektort is;

11. rávilágít az ökoinnovációban rejlõ, még kiaknázatlan elõnyös környezeti lehetõségekre, 
mivel azok várhatóan segítenek csökkenteni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, 
többek között az újrahasznosítható anyagok szélesebb körû felhasználásával és minõségi 
termékek gyártásával, amelyek kevesebb hatást gyakorolnak a környezetre, valamint 
elõsegítik a környezetbarátabb gyártási folyamatokat és szolgáltatásokat; hangsúlyozza, 
hogy szükség van olyan célzott intézkedésekre, amelyek az ökoinnováció kereskedelmi 
hasznosítása és az ehhez kapcsolódó termékek és szolgáltatások nemzetközi elterjedése 
elõtti akadályok legyõzésére irányulnak; 

12. felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki szisztematikus megközelítést az 
ökoinnovációs szakpolitikához olyan szilárd keretrendszerbe foglalt feltételekkel, amelyek 
lehetõvé teszik az egyenlõ versenyfeltételeket az ökoinnovációs vállalkozások számára, 
valamint olyan infrastruktúrával, amely lehetõvé teszi a vállalkozások és a fogyasztók 
számára, hogy fenntartható alternatívákat válasszanak;

Az Európai Unió, a tagállamok és a régiók

13. mivel az ökoinnováció olyan fontos szakpolitikai terület, amelyet egyetlen minisztérium 
vagy hivatal sem tud önállóan kezelni, sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
segítsék elõ az együttmûködést a minisztériumok és szakpolitikák szintjén, valamint 
rendszeresen felügyeljék a szóban forgó szakpolitikák végrehajtását; 

14. felszólítja a kulcsfontosságú feleket, hogy minden egyes ágazatban folytassanak 
együttmûködést a növekedés, az innováció és a munkahelyek területén, valamint vegyék 
hasznát a meglévõ eszközöknek, úgymint a technológiai platformoknak, a készségek 
szakértõi testületének, a közös technológiai kezdeményezéseknek, a vezetõ piacoknak, a 
klasztereknek és a magas szintû ipari csoportoknak; 

15. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki új jogszabályokat és 
erõsítsék meg a meglévõket, amelyek a megújuló energiaforrások és a növekvõ 
energiahatékonyság fejlesztését és használatát célozzák meg, miközben jogbiztonságot és 
egyenlõ versenyfeltételeket biztosítanak, és fellendítik a köz- és magánbefektetéseket;

16. felszólítja a tagállamokat, hogy javítsák e szakpolitikák összehangoltságát, valamint 
kiemelten támogassák a regionális partnerkapcsolatokat és a határon átnyúló 
kezdeményezéseket a növekedés, az innováció és a munkahelyek tekintetében;
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17. felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítson olyan platformot, amely lehetõvé teszi a 
tagállamok számára, hogy összehangolják erõfeszítéseiket az új, fenntartható 
munkahelyek és növekedés megteremtése terén; 

18. sürgeti a tagállamokat, hogy cseréljenek tapasztalatokat és bevált gyakorlatokat a 
foglalkoztatási lehetõségekkel kapcsolatban, amikor az éghajlatváltozás gazdasági, 
társadalmi és környezeti hatásait kezelik; 

19. javasolja, hogy a regionális hatóságok fogadjanak el olyan fejlesztési stratégiákat, 
amelyek összhangban vannak az EU 2020 stratégia célkitûzéseivel, és a céljuk új 
munkahelyek teremtése egy fenntartható gazdaságban; 

20. úgy véli, hogy a meglévõ és javasolt uniós környezeti jogszabályok révén jelentõs 
lehetõség adódik új munkahelyek teremtésére olyan területeken, mint a levegõ, a talaj és a 
víz, az energia, a közszolgáltatások, a mezõgazdaság, a közlekedés, az erdészeti és a 
környezetgazdálkodás, és felszólítja a tagállamokat, hogy hajtsák végre e jogszabályokat;

21. sürgeti az alapvetõ kutatások és az ipari innováció, valamint az innováció és a gyártási 
folyamatok közötti szorosabb kapcsolatot; sürgeti a Bizottságot, hogy kezdeményezzen 
ökoinnovációra vonatkozó kutatási/konzultációs esettanulmányokat minden egyes 
tagállamra nézve; 

Az ökoinnováció finanszírozása

22. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy középtávon szüntessék meg a fosszilis 
tüzelõanyagokra és a környezetileg nem fenntartható politikákra fordítható pénzügyi 
támogatásokat;

23. üdvözli a COSME, a „Horizont 2020” és a LIFE program által nyújtott, ökoinnovációval 
kapcsolatos finanszírozási lehetõségeket;

24. felszólítja a Bizottságot, hogy hajtsa végre a szükséges eszközöket és állapítson meg 
megfelelõ költségvetési forrásokat annak biztosítása érdekében, hogy az ökoinnováció 
terén a CIP és a „Horizont 2020” keretprogram közötti átmenet gördülékeny legyen;

25. kiemeli, hogy bár a versenyképességi és innovációs keretprogram (CIP) ökoinnovációs 
programjának 2012. évi pályázati felhívásában közölt jelenlegi prioritási területek néhány 
kulcsfontosságú területre korlátozódnak, az ökoinnovációs kezdeményezés egy átfogó 
program, amely különbözõ ágazatok ökoinnovációs projektjeit támogatja; ezért ismételten 
hangsúlyozza, hogy minden ágazatnak és üzleti tevékenységnek jogosultnak kell lennie a 
támogatásra; 

26. felkéri különösképpen a Bizottságot, hogy mûködtessen világosan meghatározott, 
összpontosított és megerõsített forrásokat az ökoinnováció és annak elterjesztésére 
vonatkozó piacszimulációs projektek, kockázati tõke, hálózatépítés és nemzetköziesítés 
számára, lehetõleg a minimális garanciaként az ökoinnovációra elkülönített 
finanszírozással;

27. meg van gyõzõdve arról, hogy az ökoinnovációs kezdeményezés prioritásaiban 
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hangsúlyosabban meg kellene jelennie annak, hogy képesnek kell lennünk számolni a 
globalizációval és annak a következõ finanszírozási idõszakban az Unió gazdaságára és az 
ellátási láncokra gyakorolt hatásaival, mivel az új üzleti modellek kezdik átszervezni a 
hagyományos ellátási láncokat; 

28. hangsúlyozza, hogy a finanszírozás növekedésével egyidejûleg egyszerûsíteni kell a 
finanszírozási eljárásokat;

29. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Bevezetés

A gazdasági válság, a magas munkanélküliségi arányok, a magas energiaárak, az elégtelen 
nyersanyagmennyiség és az importoktól való függés korában a fenntartható 
munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés létfontosságú a társadalmi kohézió 
biztosításához. E cél elérésének egyik kulcsa az innováció, ezért szükség van annak 
elõmozdítására. Ennek egyik módja az ökoinnováció, amely összekapcsolja a 
környezetvédelmet a növekedéssel, a versenyképességgel és a munkahelyteremtéssel. 

A környezetbarát innovációk létfontosságúak az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésében, az olyan források hatékonyabb felhasználásában, mint például a víz vagy a 
nyersanyagok, az újrahasznosított anyagok felhasználásának növelésében, a környezetre 
kisebb hatást gyakorló minõségi termékek gyártásában, valamint környezetbarátabb gyártási 
folyamatok és szolgáltatások kifejlesztésében. 

Az ökoinnováció témakörébe sok minden beletartozik: egy új vízszûrõ, amely megtisztítja a 
szennyvizet, vékonyabb és erõsebb acél, amelynek használatával csökken a hulladék 
mennyisége, vagy egy olyan üzleti modell, amely termékek értékesítése helyett javítási 
szolgáltatásokat ajánl. Az ökoinnováció nagyon sok európai városban a telekocsi-szolgáltatás 
és a „kölcsönbicikli-rendszer” formájában valósul meg, például Brüsszelben a Villo Velo 
projekt keretében. 

A helyzet jelenlegi állása és a jövõbeni kihívások

A Bizottság jelenleg az ökoinnovációt demonstrációs és piacszimulációs projekteken, 
piacalapú pénzügyi eszközökön, valamint köz- és magántársulásokon keresztül mozdítja elõ, 
a versenyképességi és innovációs keretprogramon (CIP) belül. Ezek az eszközök a „Horizont 
2020” javaslatban is megtalálhatóak a CIP és a „Horizont 2020” keretprogram közötti átmenet 
biztosítása érdekében. Értelemszerûen az ökoinnovációs politikai célú intézkedéseknek helyet 
kell kapniuk a „Horizont 2020” keretprogram „Kockázatfinanszírozáshoz jutás” 
célkitûzéséhez tartozó tõke- és hitelgarancia pénzügyi eszközökben.

A Bizottság elõször 2008-ban írt ki az ökoinnovációhoz kapcsolódó pályázatokat. A 2012-es 
ökoinnovációs pályázat kiemelt területei a következõk: újrahasznosítás, fenntartható 
építõanyagok, az élelmiszer- és italágazat, a vízügyi szektor és a zöld vállalkozások. A 
jövõbeni pályázati felhívásokat minden ágazatra és üzleti tevékenységre ki kell terjeszteni. 

A zöld technológia növekedése az elmúlt években megmutatta, hogy a zöld növekedésbe való 
befektetés hatalmas gazdasági lehetõség. Míg majdnem mindegy egyes ágazat hatalmas 
veszteségeket szenvedett el a válság miatt, a zöld szektor – egy kisebb visszaesés ellenére –
továbbra is növekszik. Az európai ökoipar becsült éves bevétele 319 milliárd euró (az uniós 
GDP 2,5%-a), és jelenleg 3,4 millió embert foglalkoztat. 2004 és 2008 között körülbelül 
600 000 munkahely jött létre ebben az ágazatban. A foglalkoztatottságra nézve 2000 és 2008 
között az éves növekedési ráta az összes alszektorban körülbelül 7% volt. Az Unió 30%-os 
globális forgalmával, valamint a víz- és hulladékgazdálkodás terén birtokolt 50%-os globális 
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részesedésével fontos szereplõje az ökoinnovációs folyamatnak. 

Az elmúlt években körülbelül egymillió új zöld munkahely jött létre, és nagyon sok országban 
a zöld technológia (tiszta technológia néven is ismert) az egyik legnagyobb munkaadója az 
európai gazdaságnak. 2020-ig a zöld technológiai szektor globális forgalma várhatóan a 
duplájára, azaz 3100 milliárd euróra nõ. Németországban ez az ágazat már 8%-kal járul hozzá 
a GDP-hez, és ez az arány 2020-ra várhatóan 14%-ra nõ. Ausztriában például a 
munkavállalók 4,8%-a dolgozik zöld munkahelyen, amely adat 2010-rõl 2011-re 0,6%-kal 
emelkedett a gazdasági válság ellenére. 

A zöld munkahelynek és növekedésnek számos különbözõ értelmezése használatos az 
Unióban. Zöld munkahelyek alatt korábban a biológiai sokféleség és a természetes környezet 
megóvásához kapcsolódó állásokat értették; manapság már idetartoznak az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású technológiák, az energiahatékonyság és a szén-dioxid-kibocsátási piac 
finanszírozása. A zöld munkahelyek fogalma különbözõ kontextusokban használatos 
különbözõ célok megjelölésével. Ez a zöld növekedésrõl szóló statisztikák torzulásához 
vezethet. Az Európai Bizottság tágabb értelemben használja ezt a fogalmat, mint az 
EUROSTAT, amely kiköti, hogy a zöld technológiák és termékek elsõdleges célja a 
környezetvédelem és az erõforrás-gazdálkodás legyen. A zöld munkahelyekkel és 
növekedéssel kapcsolatos félrevezetõ statisztikák elkerülése végett a zöld munkahelyeknek és 
növekedésnek egy világosan megfogalmazott és jóval körülhatároltabb uniós definícióját kell 
kidolgozni. E pontosított értelmezés kialakításának elsõ lépése a tömegközlekedés bevonása a 
környezetvédelmi termékek és szolgáltatások ágazatának fogalommeghatározásába. Ennek az 
újabb definíciónak tartalmaznia kell a minimális munkakörülmények feltételeit is. A mérvadó 
adatok biztosítása érdekében a zöld munkahelyek és növekedés megteremtésére vonatkozó 
nettó foglalkoztatottsági hatásokkal is számolni kell.

Továbbá az olyan új folyamatok, technológiák és szolgáltatások támogatása során, amelyek a 
vállalkozásokat fenntarthatóbbá teszik és új zöld munkahelyeket teremtenek, az uniós 
törvényhozóknak és tagállamoknak szem elõtt kell tartaniuk, hogy az ökoinnováció nem azt 
jelenti, hogy mindenáron zöld munkahelyeket kell létrehozni. Társadalmilag szilárd és 
tisztességes munkafeltételeket, valamint az ökológiai, gazdasági és társadalmi fenntarthatóság 
szempontjait is minden esetben figyelembe kell venni. 

Az ökoinnováció finanszírozása

Az Unió nagyon sok olyan eszközt fejlesztett ki, amelyek a környezetvédelemmel kapcsolatos 
innovációra és vállalkozásokra összpontosítanak. Az ökoinnováció népszerûsítésére jelenleg 
433 millió euró áll rendelkezésre az uniós versenyképességi és innovációs keretprogramon 
(CIP) belül. Jelenleg környezetvédelmi szolgáltatásokra és technológiákra is rendelkezésre 
állnak finanszírozási lehetõségek a LIFE+ uniós finanszírozási program keretében, amely 
társfinanszírozza azokat a projekteket, amelyek hozzájárulnak az innovatív politikai 
megközelítések, technológiák, módszerek és eszközök fejlesztéséhez és bemutatásához, 
fõként a közszférát megcélozva. Jelenleg közel 200 millió eurót különítettek el arra, hogy 
támogassák az ökoinnovációra vonatkozó piacszimulációs projekteket, amelyek az üzleti 
szektorra is kiterjednek.

Az Uniónak a 2014–2020-as idõszakra szóló új „Horizont 2020” kutatási és innovációs 
programja az Innovatív Unió végrehajtására szolgáló pénzügyi eszköz. A következõ többéves 



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

HU

pénzügyi keret (MFF 2014–2020) során az ökoinnovációs kezdeményezést is a LIFE 
(környezetvédelmi és éghajlat-politikai program, 2014–2020) segítségével finanszírozzák 
olyan mértékben, hogy ne legyen átfedés a „Horizont 2020” keretprogrammal.


