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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la ecoinovare - locuri de muncă și creștere economică prin intermediul 
politicii de mediu

(2012/2294(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Europa 2020: o strategie europeană 
pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii” (COM(2010)2020),

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Inovare pentru un viitor durabil – Planul 
de acțiune privind ecoinovarea (EcoAP)” (COM(2011)0899),

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Inițiativă emblematică a Strategiei 
Europa 2020: O Uniune a inovării” (COM(2010)0546),

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „O Europă eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor – inițiativă emblematică a Strategiei Europa 2020” 
(COM(2011)0021),

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Stimularea tehnologiilor pentru 
dezvoltare durabilă: un plan de acțiune în domeniul tehnologiilor ecologice pentru 
Uniunea Europeană” (COM(2004)0038),

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „O viziune strategică pentru standardele 
europene: avansând în direcția îmbunătățirii și accelerării creșterii durabile a economiei 
europene până în 2020” (COM(2011)0311),

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Rio+20: către economia ecologică și o 
mai bună guvernanță” (COM(2011)0363),

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Foaie de parcurs pentru trecerea la o 
economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050” 
(COM(2011)0112),

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „O agendă pentru noi competențe și 
locuri de muncă: o contribuție europeană la ocuparea integrală a forței de muncă” 
(COM(2010)0682),

– având în vedere propunerea de regulament a Comisiei de instituire a Programului-cadru 
pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-2020) (COM(2011)0809),

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Orizont 2020 - Programul-cadru pentru 
cercetare și inovare” (COM(2011)0808),

– având în vedere cartea albă a Comisiei intitulată „Adaptarea la schimbările climatice: 
către un cadru de acțiune la nivel european” (COM(2009)0147),

– având în vedere cartea verde a Comisiei intitulată „De la provocări la oportunități: către 
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crearea unui cadru strategic comun pentru finanțarea cercetării și inovării în UE” 
(COM(2011)0048),

– având în vedere Rezoluția sa din 11 noiembrie 2010 referitoare la parteneriatele europene 
pentru inovare în cadrul inițiativei emblematice „O Uniune a inovării”1,

– având în vedere Rezoluția sa din 24 mai 2012 referitoare la o Europă eficientă din punctul 
de vedere al utilizării resurselor2,

– având în vedere Rezoluția sa din 29 septembrie 2011 referitoare la elaborarea unei poziții 
comune a UE înaintea Conferinței Organizației Națiunilor Unite privind dezvoltarea 
durabilă (Rio+20)3,

– având în vedere Rezoluția sa din 15 martie 2012 referitoare la o foaie de parcurs pentru 
trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de carbon până în 20504,

– având în vedere Rezoluția sa din 10 februarie 2011 referitoare la metodele inovatoare de 
finanțare la nivel european și mondial5,

– având în vedere Rezoluția sa din 8 iunie 2011 privind investiția în viitor: un nou cadru 
financiar multianual pentru o Europă competitivă, sustenabilă și favorabilă incluziunii6,

– având în vedere propunerea Comisiei de decizie a Consiliului de instituire programului 
specific de punere în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 
2020 (2014-2020) (COM(2011)0811),

– având în vedere propunerea Comisiei de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) 
(COM(2011)0874),

– având în vedere Rezoluția sa din 12 mai 2011 referitoare la inițiativa „O Uniune a 
inovării: Transformarea Europei pentru o lume post-criză”7,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 iunie 2012 pe tema „Către o redresare generatoare de 
locuri de muncă”8,

– având în vedere Rezoluția sa din 7 septembrie 2010 referitoare la dezvoltarea potențialului 
de creare de locuri de muncă al unei noi economii durabile9,

– având în vedere Rezoluția sa din 11 septembrie 2012 referitoare la rolul femeilor în 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2010)0398.
2 Texte adoptate, P7_TA(2012)0223.
3 Texte adoptate, P7_TA(2011)0430.
4 Texte adoptate, P7_TA(2012)0086.
5 Texte adoptate, P7_TA(2011)0080.
6 Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.
7 Texte adoptate, P7_TA(2011)0236.
8 Texte adoptate, P7_TA(2012)0260.
9 Texte adoptate, P7_TA(2010)0299.
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economia ecologică1,

– având în vedere Rezoluția sa din 6 mai 2010 privind Cartea albă a Comisiei: „Adaptarea la 
schimbările climatice: către un cadru de acțiune la nivel european”2,

– având în vedere Rezoluția sa din 27 septembrie 2011 referitoare la Cartea verde: „De la 
provocări la oportunități: către crearea unui cadru strategic comun pentru finanțarea 
cercetării și inovării în UE”3,

– având în vedere raportul din Eurobarometrul Flash nr. 315 privind „Atitudinea 
antreprenorilor europeni față de ecoinovare, martie 2011”

– având în vedere inițiativa din 2008 a UNEP, OIM, IOE și ITUC intitulată „Locuri de 
muncă ecologice: pentru o muncă decentă într-o lume ecologică, cu emisii scăzute de 
carbon”,

– având în vedere raportul din 2009 al Greenpeace și al Consiliului european pentru energie 
regenerabilă (EREC) intitulat „Să lucrăm pentru climă: energia regenerabilă și revoluția 
locurilor de muncă ecologice”,

– având în vedere raportul din 2007 al Confederației europene a sindicatelor (ETUC) și al 
Agenției pentru dezvoltare socială intitulat „Schimbările climatice și ocuparea forței de 
muncă: impactul schimbărilor climatice și al măsurilor de reducere a emisiilor de CO2
asupra ocupării forței de muncă în UE-25 până în 2030”,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și al Comisiei pentru 
dezvoltare regională (A7-0000/2013),

A. întrucât un mediu curat și sănătos este o condiție necesară pentru menținerea prosperității 
și a unei calități ridicate a vieții în Europa, dar la fel de importante sunt și forța și 
competitivitatea economiei;

B. întrucât amploarea crizei reprezintă o oportunitate unică și istorică pentru a determina 
schimbări transformatoare în economie, netezind calea pentru o dezvoltare pe termen lung 
cu adevărat sustenabilă și echitabilă din punct de vedere social; 

C. întrucât creșterea tehnologiilor verzi în ultimii ani a demonstrat că investițiile în creșterea 
verde nu este o sarcină costisitoare, ci o imensă oportunitate economică; întrucât deși
aproape toate sectoarele au suferit mari pierderi din cauza recesiunii, sectorul verde a 
cunoscut o scădere a creșterii, dar continuă să crească;

D. întrucât este necesar să se înlocuiască actuala economie care utilizează intens resursele cu 
o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, prin transformarea 
industriilor tradiționale în industrii verzi, cu o valoare adăugată ridicată, care creează 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2012)0321.
2 Texte adoptate, P7_TA(2010)0154.
3 Texte adoptate, P7_TA(2011)0401.
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locuri de muncă și totodată protejează mediul; 

E. întrucât soluțiile favorabile mediului vor atrage o nouă generație de producții și servicii de 
înaltă tehnologie, vor crește competitivitatea europeană și vor crea noi locuri de muncă de 
înaltă calificare; 

F. întrucât prin sprijinirea de noi procese pentru curățarea proceselor de producție, de noi 
metode de management și de noi tehnologii, precum și de noi servicii pentru a face 
întreprinderile mai verzi, ecoinovarea ajută Europa să își exploateze din plin 
oportunitățile, abordând totodată provocările actuale; 

G. întrucât Europa este lider în dezvoltarea de noi tehnologii; întrucât există numeroase 
bariere în calea dezvoltării și a unei utilizări pe scară mai largă a tehnologiilor ecologice, 
cum ar fi integrarea în tehnologiile existente, semnalele de preț care tind să favorizeze 
soluțiile mai puțin eficiente din punct de vedere ecologic, accesul dificil la finanțare și un 
nivel scăzut de sensibilizare în rândul consumatorilor; întrucât provocarea constă, prin 
urmare, în îmbunătățirea performanței ecologice globale a produselor pe durata ciclului 
lor de viață, în sporirea cererii de produse și tehnologii de producție mai bune și în 
ajutarea consumatorilor să facă alegeri în cunoștință de cauză;

H. întrucât industriile ecologice oferă în prezent 3,4 milioane de locuri de muncă și au o cifră 
de afaceri anuală de 319 miliarde de euro;  întrucât, în numeroase țări, tehnologia verde 
este deja sau va fi în curând cel mai mare angajator; 

I. întrucât Tabloul de bord privind ecoinovarea (Eco-IS) pentru anul 2010 indică o 
performanță favorabilă a ecoinovării în mai multe state membre, dar în ciuda acestui fapt, 
nicio țară sau grup de țări din UE nu poate servi drept model în prezent pentru 
performanța ecoinovărilor în UE; 

J. întrucât raportul din Eurobarometrul Flash nr. 315 din 2011, privind atitudinea 
antreprenorilor europeni față de ecoinovare, arată faptul că IMM-urile se confruntă cu o 
creștere a costurilor materialelor, cu toate că majoritatea au introdus procese sau metode 
de producție ecoinovatoare noi sau semnificativ îmbunătățite în vederea reducerii 
costurilor materialelor, și că acestea se confruntă cu problema unui acces insuficient la 
subvențiile și stimulentele fiscale existente și cu cereri incerte din partea pieței; 

K. întrucât măsurarea ecoinovării este o cerință esențială pentru monitorizarea și evaluarea 
performanței și progresului statelor membre ale UE în ceea ce privește creșterea 
inteligentă și sustenabilă în Europa, însă disponibilitatea datelor despre ecoinovare este 
limitată și calitatea acestora diferă semnificativ în funcție de indicatori; 

L. întrucât factorii de decizie politică și alte părți interesate au percepții diferite în legătură cu 
ceea ce înseamnă ecoinovarea și ce ar trebui să urmărească aceasta; 

M. întrucât există diferite criterii de evaluare utilizate pentru a defini „locurile de muncă verzi 
inteligente” (de exemplu definițiile date de OIM, UNEP, CEDEFOP, OCDE sau de 
Eurostat), ceea ce ar putea determina statistici divergente cu privire la locurile de muncă 
verzi și creștere; 

N. întrucât în perioada 2014-2020, noul program al UE Orizont 2020 pentru cercetare și 
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inovare reprezintă instrumentul financiar pentru punerea în aplicare a Uniunii inovării; 
întrucât în următorul cadru financiar multianual (CFM 2014-2020), inițiativa privind 
ecoinovarea este acoperită și de LIFE (programul pentru mediu și politici climatice 2014-
2020),

Politici generale pentru a crea creștere și locuri de muncă inteligente, sustenabile

1. invită Comisia să lucreze în continuare la o viziune la nivelul UE privind ecoinovarea în 
contextul trecerii la o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și cu 
emisii scăzute de carbon, dar să se concentreze și asupra unor ținte, domenii prioritare și 
etape concrete; 

2. invită Comisia să dezvolte o strategie europeană pentru a adapta competențele forței de 
muncă la nevoile sectorului de tehnologii verzi, luând în considerare diferite subsectoare 
și nevoile acestora de lucrători calificați, precum și pentru a dezvolta o bază de date la 
nivelul UE pentru locuri de muncă verzi care presupun un nivel de calificare înalt; 

3. consideră că întreprinderile europene inovatoare nu au nevoie numai de subvenții, ci și de 
o legislație mai bună, de legături mai bune cu baza de cercetare și de un acces mai bun și 
mai divers la fonduri și la finanțare, de la subvenții până la împrumuturi și participații; 
invită, prin urmare, statele membre și Comisia să creeze condiții adecvate la nivel național 
și european; 

4. subliniază că crearea locurilor de muncă în domeniul tehnologiilor verzi nu ar trebui să se 
limiteze la producția de energie regenerabilă, creșterea eficienței energetice și sectorul 
transporturilor, deoarece creșterea verde este o oportunitate pentru toate sectoarele, motiv 
pentru care acestea ar trebui să analizeze opțiunile de dezvoltare și să sensibilizeze 
consumatorii cu privire la importanța cumpărării de produse „verzi”;

5. consideră că o nouă economie durabilă a UE trebuie să asigure o dezvoltare economică și 
socială echilibrată; solicită o politică industrială sustenabilă ambițioasă, cu accent asupra 
eficienței resurselor; subliniază faptul că economia verde trebuie să ofere perspective de 
locuri de muncă decente, bine plătite, cu accent pe protecția mediului; 

6. salută programele universitare existente și programele de formare la locul de muncă axate 
pe sustenabilitatea ecologică, economică și socială și subliniază că trebuie îndeplinite noi 
nevoi în domeniul educației în ceea ce privește dezvoltarea de locuri de muncă 
sustenabile; 

Conceptul de ecoinovare

7. salută comunicarea Comisiei intitulată „Inovare pentru un viitor durabil – Planul de 
acțiune privind ecoinovarea (EcoAP)” (COM(2011)0899);

8. subliniază dimensiunea amplă a conceptului de ecoinovare, având în vedere că acesta este 
definit drept orice formă de inovare care urmărește realizarea de progrese în ceea ce 
privește dezvoltarea sustenabilă, prin reducerea impactului asupra mediului sau prin 
utilizarea mai eficientă și mai responsabilă a resurselor; 

9. invită Comisia să delimiteze diferite percepții legate de ecoinovare și provocările aferente 
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și să elaboreze o viziune comună asupra diferitelor oportunități strategice pe care le oferă 
ecoinovarea pentru viitor;

10. consideră că definiția dată de Eurostat pentru „locurile de muncă verzi” (în sectorul 
bunurilor și serviciilor ecologice), în care se prevede, de exemplu, că tehnologiile și 
produsele „verzi” trebuie să aibă ca prim obiectiv un scop legat de protecția mediului sau 
gestionarea resurselor, este utilă pentru a evita statisticile divergente, însă consideră că 
este necesar să se dezvolte în continuare o definiție uniformă la nivelul UE în ceea ce 
privește creșterea și locurile de muncă verzi, care să includă, de exemplu, și sectorul 
transporturilor publice;

11. subliniază potențialele beneficii ecologice încă neexploatate ale ecoinovării, dat fiind 
faptul că se preconizează că aceasta va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră, printre altele, prin intermediul utilizării pe scară mai largă a materialelor reciclate și 
al dezvoltării unor produse de calitate cu un impact redus asupra mediului, precum și prin 
facilitarea unor procese de producție și a unor servicii mai ecologice; subliniază faptul că 
este nevoie de adoptarea unor măsuri pentru combaterea blocajelor și a obstacolelor care 
stau în calea comercializării ecoinovării și a internaționalizării acestor servicii și produse; 

12. invită Comisia să dezvolte o abordare sistematică a politicii în domeniul ecoinovării, cu 
condiții-cadru solide care să permită o concurență echitabilă pentru ecoinovare în 
întreprinderi și o infrastructură care să le permită întreprinderilor și consumatorilor să 
aleagă opțiuni sustenabile;

UE, statele membre și regiunile

13. dat fiind faptul că ecoinovarea este un domeniu de politică transversal care nu poate fi 
abordat independent de un singur minister sau de o agenție, invită Comisia și statele 
membre să încurajeze cooperarea dintre ministere și la diferite niveluri politice, precum și 
să monitorizeze în mod regulat punerea în aplicare a politicilor respective; 

14. invită toți actorii-cheie să colaboreze pentru a obține creștere, inovare și locuri de muncă 
în fiecare sector și să utilizeze instrumentele existente, cum ar fi: platformele tehnologice, 
grupurile de experți în competențe, inițiativele tehnologice comune, piețele-pilot, 
clusterele și grupurile industriale de nivel înalt; 

15. invită Comisia și statele membre să elaboreze noi acte legislative și să consolideze 
legislația existentă în domeniul dezvoltării și utilizării energiilor regenerabile și al creșterii 
eficienței energetice, pentru a oferi certitudine juridică și condiții de concurență echitabile 
și pentru a stimula investițiile publice și private;

16. invită statele membre să îmbunătățească coordonarea acestor politici și, în special, să 
sprijine parteneriatele regionale pentru creștere, inovare și locuri de muncă, precum și 
inițiativele transfrontaliere;

17. invită Comisia să pună la dispoziție o platformă care să le permită statelor membre să își 
coordoneze eforturile de a crea creștere și noi locuri de muncă sustenabile; 

18. îndeamnă statele membre să facă schimb de experiență și de cele mai bune practici în 
domeniul oportunităților de ocupare a forței de muncă în contextul abordării impactului 
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schimbărilor climatice la nivel economic, social și de mediu; 

19. recomandă autorităților regionale să adopte strategii de dezvoltare în concordanță cu 
obiectivele strategiei UE 2020 în vederea creării de noi locuri de muncă într-o economie 
sustenabilă; 

20. este de opinie că legislația existentă și propusă la nivelul UE în materie de mediu are un 
potențial semnificativ de a crea locuri de muncă în domenii precum aerul, solul și apa, 
energia, serviciile publice, agricultura, transporturile, silvicultura și managementul de 
mediu și invită statele membre să pună în aplicare această legislație;

21. solicită crearea unor legături mai puternice între cercetarea de bază și inovarea industrială 
și între inovare și procesul de producție; îndeamnă Comisia să lanseze studii de caz 
privind cercetarea/consultanța în domeniul ecoinovării în fiecare stat membru; 

Finanțarea ecoinovării

22. invită Comisia și statele membre să elimine pe termen mediu toate subvențiile și sprijinul 
financiar pentru combustibilii fosili și politicile nesustenabile din punctul de vedere al 
mediului;

23. salută posibilitățile de finanțare a ecoinovării în cadrul programelor COSME, Orizont 
2020 și LIFE;

24. invită Comisia să pună în aplicare instrumentele necesare și să aloce suficiente resurse 
bugetare pentru a asigura o tranziție lină între programele CIP și Orizont 2020 în ceea ce 
privește ecoinovarea;

25. subliniază că, deși domeniile prioritare actuale vizate în ceea ce privește cererea de oferte 
pentru proiecte de ecoinovare pentru 2012 în cadrul CIP se limitează la o serie de domenii 
de interes, inițiativa privind ecoinovarea este un program transversal, care sprijină proiecte 
ecoinovatoare din diferite sectoare; reiterează, prin urmare, că toate sectoarele și 
activitățile economice ar trebui să fie eligibile pentru finanțare; 

26. invită Comisia, în mod special, să aloce resurse clar definite, punctuale și sporite pentru 
proiectele de primă aplicare comercială, capitalul de risc, punerea în rețea și 
internaționalizarea ecoinovațiilor și comercializarea lor în UE de către IMM-uri, eventual 
cu resurse bugetare rezervate pentru ecoinovare ca o minimă garanție;

27. având în vedere faptul că noile modele comerciale încep să schimbe radical lanțurile de 
aprovizionare tradiționale, consideră că abilitatea de a ține seama de globalizare și de 
efectele acesteia asupra economiei UE și a lanțurilor de aprovizionare în următoarea 
perioadă de finanțare ar trebui să se reflecte mai bine în prioritățile inițiativei de 
ecoinovare; 

28. accentuează faptul că suplimentarea fondurilor trebuie să fie însoțită de o simplificare a 
procedurilor de finanțare;

29. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

În această perioadă marcată de criza economică, rate ridicate ale șomajului, prețuri ridicate ale 
energiei, raritatea materiilor prime și dependența de importuri, crearea unor locuri de muncă 
sustenabile și creșterea economică sunt esențiale pentru a asigura coeziunea socială. Inovarea 
este unul dintre principalele elemente pentru realizarea acestui obiectiv și ar trebui, prin 
urmare, să fie promovată. O modalitate o reprezintă ecoinovarea, un concept care combină 
protecția mediului cu creștere, competitivitate și crearea de locuri de muncă. 

Inovațiile favorabile mediului sunt esențiale pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, 
pentru a utiliza mai eficient resursele precum apa și materiile prime, pentru a crește utilizarea 
materialelor reciclate și pentru a fabrica produse de calitate cu un impact mai redus asupra 
mediului, ca să menționăm doar câteva exemple, dar și pentru a dezvolta procese de producție 
și servicii mai ecologice. 

Ecoinovarea poate însemna multe lucruri: un nou filtru de apă pentru curățarea apelor uzate, 
un oțel mai subțire și mai rezistent pentru a reduce risipa de material sau un model de afaceri 
axat pe servicii de reparație și nu pe produse.  Alte exemple de ecoinovare sunt proiectele de 
partajare a bicicletelor și autoturismelor în numeroase orașe europene, cum ar fi proiectul 
Villo Velo din Bruxelles, Belgia. 

Situația actuală și viitoare provocări

Comisia promovează în prezent ecoinovarea prin proiecte demonstrative și de primă aplicare 
comercială, instrumente financiare bazate pe piață și parteneriate de tip public-privat (PPP) 
prin intermediul Programului-cadru pentru competitivitate și inovare (CIP). Aceste 
instrumente sunt incluse și în propunerea Orizont 2020 pentru a asigura continuitatea dintre 
CIP și Orizont 2020. În mod logic, măsurile orientate către politica de ecoinovare ar trebui să 
fie integrate în instrumentele financiare privind capitalul propriu și garantarea datoriilor 
propuse în secțiunea „Accesul la finanțarea de risc” din cadrul programului Orizont 2020.

Comisia a lansat primul apel pentru prezentarea unor proiecte de ecoinovare în 2008.  
Domeniile prioritare ale cererii de oferte pentru proiecte de ecoinovare pentru 2012 sunt 
următoarele: reciclarea materialelor, produsele de construcții sustenabile, industria 
alimentelor și băuturilor, sectorul apei și întreprinderile verzi. În cadrul următoarelor cereri de 
oferte ar trebui să se ia în considerare extinderea la toate sectoarele și activitățile comerciale. 

Creșterea tehnologiilor verzi în ultimii ani a demonstrat că investițiile în creșterea verde este o 
imensă oportunitate economică. Cu toate că aproape toate sectoarele au suferit mari pierderi 
din cauza recesiunii, sectorul verde, deși a cunoscut o scădere a creșterii, continuă să crească. 
Ecoindustriile europene au o cifră de afaceri anuală estimată la 319 miliarde de euro (2,5% 
din PIB-ul UE) și în prezent oferă locuri de muncă pentru 3,4 milioane de persoane. În jur de 
600 000 de locuri de muncă suplimentare au fost create în acest domeniu între anii 2004 și 
2008. Rata de creștere anuală a ocupării forței de muncă în toate subsectoarele între anii 2000 
și 2008 a fost de aproximativ 7%. UE este un actor puternic în cadrul procesului de 
ecoinovare, fiind responsabilă pentru 30% din cifra de afaceri globală și deținând 50% din 
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cota globală în domeniul gestionării apelor și deșeurilor.

În ultimii ani, circa un milion de locuri de muncă verzi au fost create, iar în numeroase țări, 
tehnologiile verzi (cunoscute și sub denumirea de tehnologii curate) reprezintă deja unul 
dintre cei mai mari angajatori ai economiei europene. Până în 2020, se preconizează că cifra 
de afaceri globală în sectorul tehnologiilor verzi se va dubla la 3 100 de miliarde de euro. În 
Germania, acest sector are deja o contribuție de 8% la PIB, cifră care se așteaptă să crească la 
14% până în 2020. În Austria, de exemplu, 4,8% dintre toți angajații lucrează în sectorul 
locurilor de muncă verzi care, în ciuda crizei economice, a crescut cu 0,6% în perioada 2010-
2011. 

În ceea ce privește locurile de muncă verzi și creșterea, există o serie de interpretări diferite în 
UE. Erau considerate locuri de muncă verzi cele care implicau protejarea biodiversității și a 
mediului înconjurător; în prezent, ele includ și alte domenii, cum ar fi tehnologiile cu emisii 
scăzute de carbon, eficiența energetică și finanțarea carbonului. Termenul de „locuri de 
muncă verzi” este utilizat în scopuri diferite în contexte diferite. Acest lucru poate duce la 
denaturarea statisticilor privind creșterea verde. Comisia Europeană utilizează o definiție mai 
amplă decât EUROSTAT, în care se prevede că produsele și tehnologiile „verzi” trebuie să 
urmărească în primul rând un scop legat de protecția mediului sau de gestionarea resurselor. 
Astfel, pentru a evita ca statisticile referitoare la evoluția locurilor de muncă verzi și a 
creșterii să creeze confuzie, ar trebui să fie elaborată o definiție a locurilor de muncă verzi și a 
creșterii care să fie clar formulată și mai limitată și care să se aplice la nivelul întregii UE. Un 
prim pas către o definiție mai clară și mai bună l-ar reprezenta integrarea transporturilor 
publice în definiția sectorului de bunuri și servicii de mediu. O definiție îmbunătățită ar trebui 
să includă și standarde minime privind condițiile de muncă. În plus, pentru a se asigura date 
semnificative, ar trebui calculate efectele nete pe care le au crearea de locuri de muncă verzi și 
creșterea verde asupra ocupării forței de muncă.

În plus, prin sprijinirea de noi procese, tehnologii și servicii care fac întreprinderile mai 
sustenabile și creează locuri de muncă verzi, legiuitorul european, statele membre și 
întreprinderile ar trebui să țină seama de faptul că ecoinovarea nu înseamnă crearea unor 
locuri de muncă verzi cu orice preț. Condițiile de muncă echitabile și solide din punct de 
vedere social, precum și aspectele legate de sustenabilitatea ecologică, economică și socială ar 
trebui să fie întotdeauna principii directoare. 

Finanțarea ecoinovării

UE a dezvoltat o serie de instrumente orientate către inovarea și antreprenoriatul ecologice. În 
prezent, prin intermediul Programului-cadru al UE pentru competitivitate și inovare (CIP) 
sunt disponibile 433 de milioane de euro pentru promovarea ecoinovării. În momentul de față, 
există și posibilități de finanțare a serviciilor și tehnologiilor de mediu în cadrul programului 
UE de finanțare LIFE+, prin care se cofinanțează proiecte care contribuie la dezvoltarea și 
demonstrarea unor abordări politice, tehnologii, metode și instrumente inovatoare, adresate în 
principal sectorului public. Actualmente aproape 200 de milioane de euro au fost alocate
pentru sprijinirea proiectelor de primă aplicare comercială în domeniul ecoinovării, pentru a 
răspunde nevoilor sectorului comercial.

În perioada 2014-2020, noul program al UE Orizont 2020 pentru cercetare și inovare 
reprezintă instrumentul financiar pentru punerea în aplicare a Uniunii inovării. În următorul 
cadru financiar multianual (CFM 2014-2020), inițiativa privind ecoinovarea este acoperită și 
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de LIFE (programul pentru mediu și politici climatice 2014-2020), în măsura în care nu există 
suprapuneri cu Orizont 2020.


