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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over Eco-innovatie – Werkgelegenheid en groei via het milieubeleid 

(2012/2294(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld “Europa 2020: – Een strategie voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Innovatie voor een duurzame toekomst 
– Het actieplan voor eco-innovatie (Eco-AP)" (COM(2011)0899),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld “Europa 2020-kerninitiatief Innovatie-
Unie” (COM(2010)0546),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Efficiënt gebruik van hulpbronnen -
Vlaggenschipinitiatief in het kader van de Europa 2020-strategie" (COM(2011)0021),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld “Stimulering van technologieën voor 
duurzame ontwikkeling:  een Actieplan voor de Europese Unie inzake 
Milieutechnologieën” (COM(2004)0038),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld “Een strategische visie voor Europese 
normen:  de duurzame groei van de Europese economie tussen nu en 2020 bevorderen en 
versnellen" (COM(2011)0311),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld “Rio+20: naar een groene economie en 
betere governance” (COM(2011)0363),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 2050" (COM(2011)0112),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld “Een agenda voor nieuwe vaardigheden 
en banen:  een Europese bijdrage aan volledige werkgelegenheid” (COM(2010)0682),

– gezien het voorstel voor een verordening van de Commissie tot vaststelling van Horizon 
2020 – Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020 (COM(2011)0809),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld '"Horizon 2020’ – Het kaderprogramma 
voor onderzoek en innovatie (2014-2020)” (COM(2011)0808),

– gezien het witboek van de Commissie getiteld “Aanpassing aan de klimaatverandering:  
naar een Europees actiekader” (COM(2009)0147),

– gezien het groenboek van de Commissie getiteld “Van uitdagingen naar kansen:  naar een 
gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie” 
(COM(2011)0048),
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– gezien zijn resolutie van 11 november 2010 over Europese innovatiepartnerschappen in 
het kader van het kerninitiatief Innovatie-Unie,1

– gezien zijn resolutie van 24 mei 2012 over efficiënt gebruik van hulpbronnen in Europa,2

– gezien zijn resolutie van 29 september 2011 over de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijk EU-standpunt voorafgaande aan de Conferentie van de Verenigde 
Naties over duurzame ontwikkeling (Rio+20),3

– gezien zijn resolutie van 15 maart 2012 over een routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 2050,4

– gezien zijn resolutie van 10 februari 2011 over innoverende financiering op mondiaal en 
Europees niveau,5

– gezien zijn resolutie van 8 juni 2011 over “Investeren in de toekomst: een nieuw meerjarig 
financieel kader (MFK) voor een concurrerend, duurzaam en integratiegericht Europa’,6

– gezien het voorstel van de Commissie voor een besluit van de Raad tot vaststelling van het 
specifieke programma tot uitvoering van "Horizon 2020" - het kaderprogramma voor 
onderzoek en innovatie (2014-2020) (COM(2011)0811),

– gezien het voorstel aan de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement 
en de Raad inzake de vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie 
(LIFE) (COM(2011)0874),

– gezien zijn resolutie van 12 mei 2011 over de “Innovatie-Unie: voorbereiding van Europa 
op een wereld na de crisis”,7

– gezien zijn resolutie van 14 juni 2012 "Op weg naar een banenrijk herstel",8

– gezien zijn resolutie van 7 september 2010 over de ontwikkeling van het 
werkgelegenheidspotentieel van een nieuwe duurzame economie9,

– gezien zijn resolutie van 11 september 2012 over de rol van vrouwen in de groene 
economie,10

– gezien zijn resolutie van 6 mei 2010 over het witboek van de Commissie: “Aanpassing 
aan de klimaatverandering:  naar een Europees actiekader”,11

– gezien zijn resolutie van 27 september 2011 over het groenboek van de Commissie “Van 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0398.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0223.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0430.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0086.
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0080.
6 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0266.
7 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0236.
8 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0260.
9 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0299.
10 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0321.
11 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0154.
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uitdagingen naar kansen:  naar een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-
financiering van onderzoek en innovatie”,1

– gezien het verslag van de Flash Eurobarometer 315 over “Attitudes of European 
entrepreneurs towards eco-innovation (Houding van Europese ondernemers tegenover 
eco-innovatie), maart 2011”,

– gezien het initiatief voor groene banen (2008) van UNEP, IAO, IOE en ITUC getiteld 
“Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World”,

– gezien het verslag (2009) van Greenpeace en de Europese Raad voor hernieuwbare 
energie (EREC) getiteld “Working for the climate: renewable energy and the green job 
revolution”,

– gezien het verslag van 2007 van de Europese Confederatie van vakbonden (ETUC) en het 
Agentschap voor sociale ontwikkeling (SDA) over “Climate Change and Employment: 
Impact on employment in the European Union-25 of climate change and CO2 emission 
reduction measures by 2030”,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de adviezen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de Commissie 
regionale ontwikkeling (A7-0000/2013),

A. overwegende dat een schoon en gezond milieu een eerste vereiste is voor het behoud van 
welvaart en een hoge levenskwaliteit in Europa, maar dat hiervoor ook de kracht en het 
concurrentievermogen van de economie vereist zijn; 

B. overwegende dat de schaal van de crisis een unieke en historische kans biedt om in onze 
economieën echte verandering teweeg te brengen, door de weg te bereiden voor een 
werkelijk duurzame en sociaal rechtvaardige langetermijnontwikkeling;  

C. overwegende dat de groei van “GreenTech” in de afgelopen jaren heeft laten zien dat 
investeren in groene groei niet een kostbare plicht, maar een enorme economische kans is;  
overwegende dat, hoewel vrijwel elke sector door de recessie zware verliezen heeft 
geleden, de groene sector, ondanks een terugval in de groei, nog steeds groeit; 

D. overwegende dat de huidige hulpbronnenintensieve economie moet worden vervangen 
door een hulpbronnenefficiënte economie, door gevestigde industrieën om te vormen tot 
groene industrieën met een hoge toegevoegde waarde die werkgelegenheid creëren, maar 
tegelijkertijd het milieu beschermen;  

E. overwegende dat milieuvriendelijke oplossingen een nieuwe generatie high-techproducten 
en –diensten, een beter Europees concurrentievermogen en nieuwe hoogwaardige banen 
zullen voortbrengen;  

F. overwegende dat eco-innovatie, met de bevordering van nieuwe processen om 
                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0401.
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productieprocessen schoon te maken, van nieuwe managementmethoden en nieuwe 
technologieën, en nieuwe diensten om bedrijven groener te maken, Europa helpt zijn 
mogelijkheden optimaal te benutten en tegelijkertijd de huidige problemen aan te pakken;  

G. overwegende dat Europa een vooraanstaande rol speelt op het gebied van de ontwikkeling 
van nieuwe technologie;  overwegende dat er veel belemmeringen bestaan voor de 
ontwikkeling en het op grotere schaal gebruiken van milieutechnologieën, zoals het 
vastzitten aan bestaande technologieën, prijssignalen die vaak gunstiger zijn voor minder 
eco-efficiënte oplossingen, moeilijke toegang tot financiering en weinig bewustzijn bij 
consumenten; overwegende dat de uitdaging daarom ligt in de verbetering van de algehele 
milieuprestatie van producten gedurende hun hele levenscyclus, de stimulering van de 
vraag naar betere producten en productietechnieken en hulp aan de consumenten om hun 
keuzes met kennis van zaken te kunnen maken;

H. overwegende dat ecobedrijven nu 3,4 miljoen banen verschaffen en een jaarlijkse omzet 
van naar schatting 319 miljard euro hebben; overwegende dat groene technologie in veel 
landen al de grootste werkgever is of dit spoedig zal zijn; 

I. overwegende dat het "Eco-Innovation Scoreboard 2010” (Eco-IS) in verschillende 
lidstaten een veelbelovende eco-innovatieprestatie laat zien, maar dat desondanks geen 
enkel EU-land of geen enkele groep landen momenteel als model voor de eco-
innovatieprestatie in de EU kan fungeren;  

J. overwegende dat uit het verslag van de Flash Eurobarometer 315 uit 2011, over de 
houding van Europese ondernemers tegenover eco-innovatie, blijkt dat het MKB met 
hogere materiële kosten te kampen heeft, hoewel de meeste bedrijven ter vermindering 
van de materiële kosten nieuwe of aanzienlijk verbeterde eco-innovatieve 
productieprocessen of –methoden hebben ingevoerd, en dat ze ook last hebben van 
onvoldoende toegang tot bestaande subsidies en fiscale stimulansen en van de onzekere 
marktvraag;  

K. overwegende dat het meten van eco-innovatie een belangrijke vereiste is voor het toezicht 
houden op en evalueren van de prestatie en vorderingen van EU-lidstaten op het gebied 
van slimme en duurzame groei, maar dat de gegevens over eco-innovatie beperkt 
beschikbaar zijn en dat de kwaliteit hiervan per indicator sterk verschilt;  

L. overwegende dat beleidsmakers en andere belanghebbenden verschillende opvattingen 
hebben over wat eco-innovatie is en wat het doel hiervan zou moeten zijn;  

M. overwegende dat er voor de definitie van “slimme groene banen” verschillende 
beoordelingscriteria worden gebruikt (bv. bij de definities van IAO, UNEP, CEDEFOP, 
OESO en Eurostat) die tot verschillende statistieken met betrekking tot groene banen en 
groei zouden kunnen leiden;  

N. overwegende dat het nieuwe Horizon 2020-programma voor onderzoek en innovatie van 
de EU voor de periode 2014-2020 het financiële instrument is voor de tenuitvoerlegging 
van de Innovatie-Unie; overwegende dat in het volgende meerjarig financieel kader (MFK 
2014-2020) het eco-innovatie initiatief ook wordt gedekt via LIFE (programma voor het 
milieu en klimaatactie 2014-2020);
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Algemene beleidsmaatregelen voor het creëren van slimme, duurzame groei en banen

1. verzoekt de Commissie te blijven werken aan een EU-brede visie op eco-innovatie in het 
kader van de omschakeling naar een hulpbronnenefficiënte, koolstofarme economie, maar 
zich ook te richten op concrete doelen, prioritaire gebieden en mijlpalen;  

2. verzoekt de Commissie een Europese strategie te ontwikkelen om vaardigheden van de 
beroepsbevolking in overeenstemming te brengen met de behoeften van de groene 
technologiesector, waarbij naar verschillende subsectoren en hun behoeften aan 
gekwalificeerde werknemers moet worden gekeken en een database met groene banen 
voor hoogopgeleid personeel voor de hele EU moet worden ontwikkeld;  

3. is van mening dat innovatieve Europese bedrijven niet alleen subsidies nodig hebben, 
maar ook betere wetgeving, betere banden met de onderzoeksbasis en een betere en meer 
diverse toegang tot middelen en financiering, van subsidies tot leningen en 
aandelenfinanciering; verzoekt de lidstaten en de Commissie derhalve hiervoor op 
nationaal en Europees niveau de juiste voorwaarden te creëren;  

4. benadrukt dat bij het creëren van werkgelegenheid in de groene technologie niet alleen 
moet worden gekeken naar de productie van hernieuwbare energie, de verbetering van 
energie-efficiëntie en de transportsector, omdat groene groei kansen biedt voor alle 
sectoren, die om die reden ontwikkelingsmogelijkheden voor “groene” producten moeten 
onderzoeken en consumenten moeten doordringen van het belang van het kopen hiervan;

5. is van mening dat een nieuwe duurzame economie in de EU waarborgen moet bieden voor 
een evenwichtige economische en sociale ontwikkeling; vraagt om een ambitieus 
duurzaam industriebeleid dat zich vooral richt op een efficiënt gebruik van hulpbronnen; 
benadrukt dat de groene economie uitzicht moet bieden op fatsoenlijke, goed betaalde 
banen en zich daarbij moet richten op de bescherming van het milieu; 

6. is ingenomen met de bestaande universitaire programma’s of 
beroepsopleidingsprogramma’s gericht op ecologische, economische en sociale 
duurzaamheid, en benadrukt dat er in verband met de ontwikkeling van duurzame 
werkgelegenheid aan nieuwe onderwijsbehoeften moeten worden voldaan;  

Het Eco-Innovatie-concept

7. is ingenomen met de mededeling van de Commissie getiteld "Innovatie voor een 
duurzame toekomst – Het actieplan voor eco-innovatie (Eco-AP)" (COM(2011)0899),

8. onderstreept de ruime betekenis van het begrip eco-innovatie waaronder elke vorm van 
innovatie wordt verstaan die op de verwezenlijking van duurzame ontwikkeling gericht is 
door middel van het beperken van de gevolgen voor het milieu of een efficiënter en meer 
verantwoord gebruik van hulpbronnen; 

9. verzoekt de Commissie de verschillende visies op eco-innovatie en de uitdagingen die 
hieraan zijn verbonden in kaart te brengen en een gemeenschappelijk begrip te creëren van 
de verschillende strategische mogelijkheden die eco-innovatie voor de toekomst te bieden 
heeft; 
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10. is van mening dat de Eurostat-definitie van “groene banen” (in de milieugoederen- en -
dienstensector), waarin bijvoorbeeld wordt gesteld dat het belangrijkste doel van “groene” 
technologieën en producten milieubescherming of het beheer van hulpbronnen dient te 
zijn, van nut is om uiteenlopende statistieken te vermijden, maar vindt dat er nog voor de 
gehele EU een uniforme definitie van groene banen en groei moet worden ontwikkeld, 
waarin bijvoorbeeld ook het openbaar vervoer zou moeten worden opgenomen;

11. wijst op de onbenutte mogelijkheden om door eco-innovatie tot milieuverbetering te 
komen, aangezien hiermee naar verwachting een bijdrage wordt geleverd aan de verlaging 
van de emissies van broeikasgassen door middel van onder meer het gebruik van 
gerecycleerde materialen en de productie van kwaliteitsproducten die minder schadelijk 
zijn voor het milieu en milieuvriendelijkere productieprocessen en diensten worden 
bevorderd; wijst op de noodzaak om acties te richten op de knelpunten en obstakels die de 
commerciële exploitatie van eco-innovatie en internationale handel in eco-innovatieve 
producten en diensten in de weg staan; 

12. verzoekt de Commissie een systematische aanpak van eco-innovatiebeleid te ontwikkelen, 
met deugdelijke kadervoorwaarden die gelijke concurrentievoorwaarden voor eco-
innovatie in bedrijven mogelijk maken en een infrastructuur waardoor bedrijven en 
consumenten duurzame keuzes kunnen maken; 

De EU, de lidstaten en de regio’s

13. verzoekt de Commissie en de lidstaten samenwerking tussen ministeries en beleidsniveaus 
aan te moedigen en de uitvoering van eco-innovatiebeleid regelmatig te controleren, 
aangezien dit transversaal beleid is dat geen enkel ministerie en geen enkele instantie 
alleen kan aanpakken;  

14. roept alle belangrijke actoren op tot samenwerking op het gebied van groei, innovatie en 
werkgelegenheid in elke sector, en gebruik te maken van de bestaande instrumenten, te 
weten: technologieplatforms, panels van deskundigen op het gebied van vaardigheden, 
gezamenlijke technologie-initiatieven, leidende markten, clusters en industriële groepen 
van hoog niveau;  

15. roept de Commissie en de lidstaten op tot ontwikkeling van nieuwe wetgeving en 
versterking van de bestaande wetgeving op het gebied van de ontwikkeling en het gebruik 
van hernieuwbare energie en meer energie-efficiëntie, waarbij juridische zekerheid en 
gelijke concurrentievoorwaarden worden geboden en publieke en particuliere 
investeringen worden bevorderd; 

16. verzoekt de lidstaten te zorgen voor een betere coördinatie van dit beleid, en in het 
bijzonder regionale partnerschappen voor groei, innovatie en werkgelegenheid en 
grensoverschrijdende initiatieven te ondersteunen; 

17. verzoekt de Commissie te voorzien in een platform waarmee de lidstaten hun 
inspanningen voor het creëren van nieuwe duurzame werkgelegenheid en groei kunnen 
coördineren;  

18. dringt er bij de lidstaten op aan ervaring en optimale werkmethoden uit te wisselen op het 
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gebied van werkgelegenheidskansen naar aanleiding van de aanpak van de economische, 
sociale en milieueffecten van de klimaatverandering; 

19. beveelt de regionale autoriteiten aan om een ontwikkelingsstrategie goed te keuren 
conform de doelstellingen van de EU 2020-strategie, met het oog op het creëren van 
nieuwe banen in een duurzame economie. 

20. is van oordeel dat de bestaande en voorgestelde EU-milieuwetgeving een groot potentieel 
herbergt voor het scheppen van nieuwe banen op gebieden als lucht-, bodem-, water-, 
energie-, overheidsdiensten-, landbouw-, vervoers-, bos- en milieubeheer en roept de 
lidstaten op tot uitvoering van deze wetgeving; 

21. roept op tot het creëren van sterkere verbanden tussen elementair onderzoek en industriële 
innovatie, en tussen innovatie en het productieproces; dringt er bij de Commissie op aan 
ten behoeve van onderzoek/advies voor elke lidstaat casestudies op het gebied van eco-
innovatie te initiëren; 

Financiering van eco-innovatie

22. roept de Commissie en de lidstaten op alle subsidies en financiële steun voor fossiele 
brandstoffen en ecologisch onduurzaam beleid op de middellange termijn af te schaffen; 

23. is ingenomen met de financieringsmogelijkheden van eco-innovatie in het kader van de 
programma’s COSME, Horizon 2020 en LIFE;

24. verzoekt de Commissie de benodigde instrumenten te implementeren en voldoende 
begrotingsmiddelen toe te kennen om een soepele overgang tussen het CIP- en het 
Horizon 2020-programma op het gebied van eco-innovatie te waarborgen; 

25. wijst erop dat de huidige prioritaire gebieden voor de CIP Eco-innovation Call 2012 
weliswaar beperkt zijn tot een aantal focusgebieden, maar dat het eco-innovatie initiatief 
een transversaal programma is dat eco-innovatieve projecten in verschillende sectoren 
steunt; wijst er daarom nogmaals op dat activiteiten in alle sectoren en bedrijfstakken voor 
financiering in aanmerking behoren te komen; 

26. roept de Commissie in het bijzonder op meer en duidelijk omlijnde, gerichte middelen 
beschikbaar te stellen voor markttoepassingsprojecten, risicokapitaal, netwerken voor en 
internationale expansie van eco-innovatie en het in de handel brengen hiervan in de EU 
door het MKB, wellicht met specifiek voor eco-innovatie vastgestelde begrotingen als 
minimale garantie; 

27. is van mening, aangezien nieuwe bedrijfsmodellen beroering beginnen te brengen in de 
traditionele toeleveringsketens, dat het vermogen om rekening te houden met de 
globalisering en de gevolgen hiervan voor de economie en de toeleveringsketens van de 
EU in de komende financieringsperiode beter tot uiting moet komen in de prioriteiten voor 
het eco-innovatie-initiatief;  

28. benadrukt dat een verhoging van de middelen gepaard moet gaan met een 
vereenvoudiging van de financieringsprocedures;
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29. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Inleiding

In tijden van economische crisis, hoge werkloosheidscijfers, hoge energieprijzen, 
grondstoffenschaarste en afhankelijkheid van invoer, zijn het creëren van duurzame 
werkgelegenheid en economische groei van essentieel belang voor de sociale cohesie. 
Innovatie is een van de middelen om dit doel te verwezenlijken en dient derhalve te worden 
bevorderd.  Dit kan bijvoorbeeld door middel van eco-innovatie, waarbij milieubescherming 
gepaard gaat met groei, concurrentievermogen en het creëren van werkgelegenheid.  

Milieuvriendelijke innovatie is van cruciaal belang voor de vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen, efficiënter gebruik van hulpbronnen als water en grondstoffen, meer gebruik 
van gerecycleerde materialen en de vervaardiging van kwaliteitsproducten met minder 
nadelige gevolgen voor het milieu, om slechts een paar voorbeelden te noemen, alsmede voor 
de ontwikkeling van milieuvriendelijkere productieprocessen en diensten.  

Eco-innovatie komt in vele vormen voor – een nieuw waterfilter om afvalwater te zuiveren, 
dunner en sterker staal dat leidt tot minder afval van materialen of een bedrijfsmodel waarbij 
reparatiediensten worden verkocht in plaats van producten.  Voorbeelden van eco-innovatie 
zijn ook de projecten in veel Europese steden waarbij fietsen en auto’s worden gedeeld, zoals 
het Villo Velo Project in Brussel, België. 

Huidige stand van zaken en toekomstige uitdagingen

De Commissie stimuleert eco-innovatie nu via demonstratie- en markttoepassingsprojecten, 
op de markt gebaseerde financiële instrumenten en publiek-private partnerschappen (PPP’s) 
krachtens het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (CIP). Deze 
instrumenten zijn ook opgenomen in het voorstel voor Horizon 2020 om continuïteit tussen 
CIP en Horizon 2020 te waarborgen. Logischerwijze moeten op eco-innovatiebeleid gerichte 
maatregelen worden ondergebracht in de financiële instrumenten voor aandelen- en 
schuldgarantie van het onderdeel “Toegang tot risicofinanciering” van Horizon 2020.

De eerste oproep tot eco-innovatieprojecten van de Commissie kwam in 2008.  De huidige 
prioritaire gebieden voor de Eco-innovation 2012 Call zijn: recycling van materialen, 
duurzame bouwproducten, de voedsel- en drankenindustrie, de watersector en groene 
bedrijven.  Voor de komende oproepen moet rekening worden gehouden met een uitbreiding 
naar alle sectoren en bedrijfsactiviteiten.  

De groei van “GreenTech” in de afgelopen jaren heeft laten zien dat investeren in groene 
groei een enorme economische kans is.  Hoewel vrijwel elke sector door de recessie zware 
verliezen heeft geleden, groeit de groene sector ondanks een terugval in de groei nog steeds.  
Europese eco-industrieën hebben een jaarlijkse omzet van naar schatting € 319 miljard (2,5 % 
van het bbp van de EU) en bieden momenteel werk aan 3,4 miljoen mensen. Tussen 2004 en
2008 zijn in dit gebied circa 600 000 extra banen gecreëerd.  De jaarlijkse groei van de 
werkgelegenheid was in alle subsectoren tussen 2000 en 2008 ongeveer 7 %. De EU is met 30 
% van de mondiale omzet en 50 % van het mondiale aandeel in het water- en afvalbeheer een 
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belangrijke speler in het eco-innovatieproces.  

In de afgelopen jaren zijn er ongeveer een miljoen nieuwe groene banen gecreëerd en in veel 
landen is GreenTech (ook wel ‘Clean Tech’ genoemd) reeds een van de grootste 
werkverschaffers in de Europese economie.  Tot 2020 zal de mondiale omzet in de 
GreenTech-sector naar verwachting verdubbelen tot €3100 miljard. In Duitsland is deze 
sector al goed voor 8 % van het bbp, en dit percentage zal naar verwachting nog stijgen tot 14 
% in 2020. In Oostenrijk werkt bijvoorbeeld 4,8 % van alle werknemers in de groene sector, 
die ondanks de economische crisis van 2010 tot 2011 met 0,6 % is gestegen.  

Als het gaat om groene banen en groene groei worden er in de EU zeer uiteenlopende 
interpretaties gehanteerd.  Onder groene banen werden vroeger altijd de banen verstaan die 
betrekking hebben op bescherming van de biodiversiteit en de natuurlijke omgeving;  
tegenwoordig vallen hier ook andere terreinen onder zoals koolstofarme technologieën, 
energie-efficiëntie en CO2-financiering.  De term “groene banen” wordt in verschillende 
contexten voor verschillende doeleinden gebruikt. Dit kan leiden tot vertekening van de 
statistieken over groene groei.  De Europese Commissie hanteert een ruimere definitie dan 
EUROSTAT, dat stelt dat milieubescherming of het beheer van hulpbronnen het belangrijkste 
doel van “groene” technologieën en producten dient te zijn.  Om misleidende statistieken over 
groene banen en groeiontwikkeling te voorkomen, dient er daarom een duidelijk 
geformuleerde en beperktere EU-brede definitie van groene banen en groene groei te worden 
uitgewerkt.  Het opnemen van openbaar vervoer in de definitie van de milieugoederen- en –
dienstensector zou een eerste stap naar een duidelijkere en betere definitie zijn.  Een 
verbeterde definitie zou ook enkele minimumnormen voor arbeidsvoorwaarden moeten 
bevatten.  Om te zorgen voor significante gegevens zouden verder de netto 
werkgelegenheidseffecten voor het creëren van groene banen en groei moeten worden 
berekend. 

Bij de steun aan nieuwe processen, technologieën en diensten die bedrijven duurzamer maken 
en nieuwe groene banen creëren, zouden de Europese wetgever en de lidstaten en bedrijven 
bovendien moeten bedenken dat het bij eco-innovatie niet gaat om het creëren van groene 
banen tegen elke prijs.  Sociaal deugdelijke en billijke arbeidsvoorwaarden en ecologische, 
economische en sociale duurzaamheid zouden steeds leidende beginselen moeten zijn.  

Financiering voor eco-innovatie

De EU heeft een reeks instrumenten ontwikkeld die gericht zijn op milieu-innovatie en -
ondernemerschap.  Voor bevordering van eco-innovatie is momenteel € 433 miljoen 
beschikbaar krachtens het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (CIP) 
van de EU.  Er zijn nu ook financieringsmogelijkheden voor milieudiensten en –
technologieën krachtens het EU-financieringsprogramma LIFE+, dat medefinanciering biedt 
voor projecten die bijdragen aan het ontwikkelen en demonstreren van innovatieve 
beleidsbenaderingen, technologieën, methoden en instrumenten, voornamelijk gericht op de 
publieke sector.  Momenteel is bijna 200 miljoen euro gereserveerd voor steun aan 
markttoepassingsprojecten op het gebied van eco-innovatie, om aansluiting te zoeken bij het 
bedrijfsleven.

Het nieuwe Horizon 2020-programma voor onderzoek en innovatie van de EU, dat van 2014-
2020 loopt, is het financiële instrument voor de tenuitvoerlegging van de Innovatie-Unie; In 
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het volgende meerjarig financieel kader (MFK 2014-2020) wordt het eco-innovatie-initiatief 
ook gedekt via LIFE (programma voor het milieu en klimaatactie 2014-2020), voor zover er 
geen overlapping is met Horizon 2020.


