
PR\937458SK.doc PE513.016v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

2012/2294(INI)

30.5.2013

NÁVRH SPRÁVY
k ekologickým inováciám – zamestnanosť a rast prostredníctvom politiky 
v oblasti životného prostredia
(2012/2294(INI))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajkyňa: Karin Kadenbach



PE513.016v01-00 2/12 PR\937458SK.doc

SK

PR_INI

OBSAH

strana

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU.....................................................3

DÔVODOVÁ SPRÁVA ......................................................................................................10



PR\937458SK.doc 3/12 PE513.016v01-00

SK

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o ekologickým inováciách – zamestnanosť a rast prostredníctvom politiky v oblasti 
životného prostredia

(2012/2294(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európa 2020: Stratégia na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Inovácie pre udržateľnú budúcnosť - Akčný 
plán ekologických inovácií (EkoAP) (COM(2011)0899),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020: 
Únia inovácií (COM(2010)0546),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európa efektívne využívajúca zdroje –
hlavná iniciatíva v rámci stratégie Európa 2020 (COM(2011)0021),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Podnecovanie technológií pre trvalo 
udržateľný rozvoj: akčný plán environmentálnych technológií pre Európsku úniu 
(COM)(2004)0038),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Strategická vízia pre európske normy: 
smerom k posilneniu a urýchleniu udržateľného rastu európskeho hospodárstva do roku 
2020 (COM(2011)0311),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Rio+20: Na ceste k ekologickému 
hospodárstvu a lepšiemu riadeniu (COM(2011)0363),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Plán prechodu na konkurencieschopné 
nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 (COM(2011)0112),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Program pre nové zručnosti a nové 
pracovné miesta: Európsky príspevok k plnej zamestnanosti (COM(2010)0682),

– so zreteľom na návrh nariadenia Komisie, ktorým sa zriaďuje Horizont 2020 – rámcový 
program pre výskum a inovácie (2014-2020) (COM(2011)0809),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Horizont 2020 – rámcový program pre 
výskum a inovácie (COM(2011)0808),

– so zreteľom na bielu knihu Komisie s názvom Adaptácia na zmenu klímy: Európsky 
rámec opatrení (COM(2009)0147

– so zreteľom na Zelenú knihu Komisie s názvom Od výziev k príležitostiam:  Vytváranie 
spoločného strategického rámca financovania výskumu a inovácií EÚ (COM(2011)0048),
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– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. novembra 2010 o európskych partnerstvách v oblasti 
inovácií v rámci hlavnej iniciatívy s názvom Únia inovácií1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. mája 2012 o Európe efektívne využívajúcej zdroje2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 29. septembra 2011 o vypracovaní spoločnej pozície EÚ 
pred konferenciou Organizácie Spojených národov o trvalo udržateľnom rozvoji 
(Rio+20)3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. marca 2012 o pláne prechodu na 
konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 20504,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. februára 2011 o inovačnom financovaní na 
celosvetovej a európskej úrovni5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júna 2011 o Európskom záujme: nový viacročný 
finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu Európu6;

– so zreteľom na návrh Komisie na rozhodnutie Rady, ktorým sa zriaďuje špecifický 
program na vykonávanie programu Horizont 2020 – Rámcový program pre výskum a 
inovácie (2014 - 2020) (COM(2011)0809),

– so zreteľom na návrh Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa 
vytvára program na ochranu životného prostredia a klímy (COM(2011)0874),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. mája 2011 o oznámení Komisie: transformácia 
Európy pre svet po kríze7,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. júna 2012 s názvom Smerom k oživeniu 
hospodárstva sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest8,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. septembra 2010 o rozvoji potenciálu zamestnanosti 
v novom udržateľnom hospodárstve9,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. septembra 2012 o úlohe žien v ekologickom 
hospodárstve10,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. mája 2010 o bielej knihe Komisie: Adaptácia na 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2010)0398.
2 Prijaté texty, P7_TA(2012)0223.
3 Prijaté texty, P7_TA(2011)0430.
4 Prijaté texty, P7_TA(2012)0086.
5 Prijaté texty, P7_TA(2010)0080.
6 Prijaté texty, P7_TA(2011)0266.
7 Prijaté texty, P7_TA(2011)0236.
8 Prijaté texty, P7_TA(2012)0260.
9 Prijaté texty, P7_TA(2010)0299.
10 Prijaté texty, P7_TA(2012)0321.



PR\937458SK.doc 5/12 PE513.016v01-00

SK

zmenu klímy: európsky rámec opatrení1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 27. septembra 2011 o zelenej knihe Komisie s názvom 
Od výziev k príležitostiam: vytváranie spoločného strategického rámca financovania 
výskumu a inovácií EÚ2,

– so zreteľom na správu Flash Eurobarometer č. 315: Postoj európskych podnikateľov k 
ekologickým inováciám, marec 2011,

– so zreteľom na iniciatívu UNEP, ILO, IOE a ITUC z roku 2008 o ekologických 
pracovných miestach názvom Ekologické pracovné miesta: dôstojná práca v  udržateľnom 
nízkouhlíkovom svete,

– so zreteľom na na správu organizácie Greenpeace a Európskej rady pre obnoviteľnú 
energiu (EREC) z roku 2009 s názvom Činnosti zamerané na ochranu klímy:  revolúcia v 
oblasti obnoviteľných energií a ekologických pracovných miest,

– so zreteľom na na správu Európskej konfederácie odborových zväzov (ETUC) a Agentúry 
pre sociálny rozvoj (SDA) z roku 2007 na tému Zmena klímy a zamestnanosť: vplyv 
zmeny klímy a opatrení zameraných na zníženie emisií CO2 do roku 2030 na 
zamestnanosť v EÚ 25,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre regionálny 
rozvoj (A7–0000/2013),

A. keďže čisté a zdravé životné prostredie, ako aj sila a konkurencieschopnosť hospodárstva, 
sú predpokladom pre zachovanie prosperity a vysokej kvality života v Európe; 

B. keďže rozsah krízy predstavuje jedinečnú a historickú šancu na transformačnú zmenu v 
našich hospodárstvach, ktorá umožní skutočne udržateľný a sociálne spravodlivý 
dlhodobý rozvoj; 

C. kedže rast v oblasti ekologických technológií v posledných rokoch ukázal, že investovanie 
do ekologických technológií nie je drahá povinnosť ale obrovská hospodárska príležitosť; 
keďže napriek tomu, že skoro každý sektor utrpel velké straty ako následok recesie, 
ekologický sektor utrpel pokles v raste ale stále rastie;

D. keďže je potrebné nahradiť súčasné hospodárstvo, ktoré intenzívne využíva zdroje, takým, 
ktoré ich využíva efektívne, a to transformáciou zriadených hospodárstiev na ekologické 
hospodárstva s vysokou pridanou hodnotou, ktoré budú vytvárať pracovné miesta a 
zároveň chrániť životné prostredie; 

E. keďže ekologické riešenia prilákajú novú generáciu výrobcov a služieb v oblasti 
špičkových technológií, zvýšia európsku konkurencieschopnosť a vytvoria nové vysoko 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2010)0154.
2 Prijaté texty, P7_TA(2011)0401.
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špecializované pracovné miesta;  

F. keďže podporovaním nových postupov pri očisťovaní výrobných procesov, nových metód 
riadenia, nových technológií a nových služieb s cieľom urobiť obchodovanie 
ekologickejšie, ekologická inovácia pomáha Európe naplno využiť možnosti a zároveň  
riešiť aktuálne výzvy; 

G. keďže Európa je lídrom vo vývoji nových technológií; keďže existuje mnoho prekážok vo 
vývoji a širšom využití enviromentálnych technológií, ako napríklad závislosť na 
existujúcich technológiách, cenové signály, ktoré zvyčajne zvýhodňujú menej ekologické 
riešenia, sťažený prístup k financiám a nízka uvedomelosť spotrebiteľa; keďže výzvou je 
preto zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti výrobkov počas ich celého životného 
cyklu, podporiť dopyt po lepších výrobkoch a výrobných technológiách a pomôcť 
spotrebiteľom informovane sa rozhodnúť;

H. keďže ekologické priemyselné odvetvia v súčasnosti poskytujú 3,4 milióna pracovných 
miest a odhadovaný ročný obrat dosahuje 319 miliárd EUR; keďže v mnohých krajinách 
ekologické technológie už sú alebo čoskoro budú najväčším zamestnávateľom; 

I. keďže výsledková tabuľka ekologikej inovácie (Eco-IS) ukazuje priaznivý výkon v oblasti 
ekologickej inovácie v niekoľkých členských štátoch, ale napriek tomu žiadna krajina 
Únie alebo skupina krajín nemôže slúžiť ako vzor pre výkon v oblasti ekologickej 
inovácie v EÚ; 

J. keďže správa Flash Eurobarometer č. 315 z roku 2011 o postoji európskych podnikateľov 
k ekologickým inováciám poukazuje na to, že MSP čelia zvýšeným materiálnym 
nákladom, aj keď väčšina zaviedla nové alebo značne vylepšené ekologicky inovatívne 
výrobné procesy a metódy s cieľom znížiť materiálne náklady, a že MSP takisto čelia 
problému nedostatočného prístupu k jestvujúcim dotáciám a daňovým výhodám a 
neistému trhovému dopytu; 

K. keďže hodnotenie ekologickej inovácie je kľúčovou požiadavkou pri monitorovaní a 
hodnotení výkonu a pokroku členských štátov v procese inteligentného a udržateľného 
rastu v Európe, ale dostupnosť údajov o ekologickej inovácii je limitovaná a ich kvalita 
značne kolíše v závislosti od ukazovateľov; 

L. keďže tvorcovia politiky a iné zúčastnené strany chápu rôzne čo ekologická inovácia je a 
čo má byť jej cieľom;   

M. keďže sa pri definovaní inteligentných ekologických pracovných miest používajú rozličné 
hodnotiace kritériá (napr. definície ILO, UNEP, CEDEFOP, OECD alebo Eurostatu), čo 
môže viesť ku skresleným štatistickým údajom o ekologických pracovných miestach a 
raste; 

N. keďže Horizont 2020, nový program EÚ v oblasti výskumu a inovácie, je finančným 
nástrojom na uskutočnenie iniciatívy Inovácia v Únii na obdobie 2014 – 2020; keďže v 
rámci nasledujúceho viacročného finančného rámca (VFR 2014 – 2020) je iniciatíva 
ekologickej inovácie takisto krytá programom LIFE (program na ochranu životného 
prostredia a klímy 2014 – 2020);
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Všeobecné politiky na vytvorenie inteligentného, udržateľného rastu a pracovných miest

1. vyzýva Komisiu, aby pokračovala pracovať na celoeurópskej vízii ekologickej inovácie v 
kontexte posunu k nízkouhlíkovému hospodárstvu, ktoré efektívne využíva zdroje, ale aby 
sa aj sústredila na konkrétne ciele, prioritné oblastu a míľniky;  

2. vyzýva Komisiu, aby vytvorila európsku stratégiu na prispôsobenie kvalifikácií pracovnej 
sily potrebám sektora ekologických technológií, preskúmaním rôznych podsektorov a ich 
potrieb kvalifikovaných pracovníkov, ako aj aby vytvorila celoeurópsku databázu 
ekologických vysoko špecializovaných pracovných miest; 

3. domnieva sa, že inovačné európske spoločnosti nepotrebujú len dotácie, ale aj lepšie 
právne predpisy, lepšie prepojenie s výskumnou základňou a lepšie a rozmanitejšie 
financovanie a lepší prístup k nemu, a to od grantov po pôžičky a financovanie zo 
súkromného kapitálu; preto vyzýva členské štáty a Komisiu, aby vytvorili primerané 
podmienky na štátnej a európskej úrovni; 

4. zdôrazňuje, že vytváranie pracovných miest v oblasti ekologických technológií by sa 
nemalo obmedzovať na výrobu obnoviteľnej energie, zvyšovanie energetickej účinnosti a 
na dopravný sektor, keďže ekologický rast predstavuje príležitosť pre všetky odvetvia, 
ktoré by preto mali preskúmať možnosti ako vyzdvihnúť dôležitosti kupovania 
ekologických výrobkov a zvýšiť uvedomelosť spotrebiteľa o nej;

5. domnieva sa, že nové udržateľné hospodárstvo EÚ musí zabezpečiť vyvážený 
hospodársky a sociálny rozvoj; žiada vypracovanie ambicióznej udržateľnej priemyselnej 
politiky s dôrazom na efektívnosť využívania zdrojov; zdôrazňuje, že ekologické 
hospodárstvo musí ponúkať vyhliadky na dôstojné a dobre platené pracovné miesta 
so zameraním na ochranu životného prostredia; 

6. víta súčasné univerzitné programy alebo pracovné školiace programy, ktoré sú zamerané 
na ekologickú, hospodársku a sociálnu udržateľnosť, a zdôrazňuje, že treba plniť nové 
vzdelávacie potreby v rámci rozvoja udržateľných pracovných miest; 

Koncepcia ekologickej inovácie

7. víta oznámenie Komisie s názvom Inovácie pre udržateľnú budúcnosť - Akčný plán 
ekologických inovácií (EkoAP) (COM(2011)0899),

8. zdôrazňuje široký rozmer koncepcie ekologickej inovácie, keďže sa vymedzuje ako 
akákoľvek forma inovácie, ktorej cieľom je pokrok smerom k dosiahnutiu trvalo 
udržateľného rozvoja tým, že sa zníži vplyv na životné prostredie a zabezpečí sa 
efektívnejšie a zodpovednejšie využívanie zdrojov; 

9. vyzýva Komisiu, aby zmapovala rôzne percepcie ekologickej inovácie a s nimi spojené 
výzvy, a aby vytvorila jednotné chápanie rôznych strategických príležitostí, ktoré 
ekologická inovácia ponúka pre budúcnosť;

10. považuje vymedzenie ekologických pracovných miest Eurostatom (v sektore 
ekologických výrobkov a služieb), v ktorom sa napríklad uvádza, že ekologické 
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technológie a výrobky musia mať za hlavný cieľ ochranu životného prostredia alebo 
manažment zdrojov, za užitočné, pokiaľ ide o vyhýbanie sa skresleným štatistickým 
údajom, zároveň však považuje za potrebné ďalej rozvinúť celoeurópsku jednotnú 
definíciu ekologických pracovných miest a rastu, ktorá by napríklad takisto zahrňovala 
verejný dopravný sektor;

11. zdôrazňuje nevyužitý potenciál ekologických inovácií z hľadiska životného prostredia, 
pretože sa očakáva, že pomôžu znížiť emisie skleníkových plynov okrem iného aj 
prostredníctvom intenzívnejšieho využívania recyklovaných materiálov a výroby 
kvalitných výrobkov s menším vplyvom na životné prostredie, ako aj uľahčenia 
ekologickejších výrobných procesov a služieb; zdôrazňuje potrebu cielených opatrení 
zameraných na prekážky a bariéry, ktoré sťažujú obchodovanie s ekologickými 
inováciami a pri internacionalizácii takýchto výrobkov a služieb; 

12. vyzýva Komisiu, aby vytvorila systematický prístup k politike ekologickej inovácie, s 
jasnými rámcovými podmienkami, ktoré zabezpečia rovnaké podmienky pre ekologickú 
inováciu v podnikoch a infraštruktúru, ktorá dovolí podnikom a spotrebiteľom robiť 
udržateľné rozhodnutia;

EÚ, členské štáty a regióny

13. keďže ekologická inovácia je prierezová politická oblasť, ktorú samostatne nevyrieši 
žiadne ministerstvo či agentúra, vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili spoluprácu 
medzi ministerstvami a politickými oblasťami a aby pravidelne monitorovali vykonávanie 
príslušných politík;  

14. vyzýva všetkých kľúčových hráčov, aby spolupracovali na raste, inovácii a pracovných 
miestach v každom sektore a aby využívali existujúce nástroje, konkrétne: technologické 
platformy, panely kvalifikovaných odborníkov, spoločné technologické iniciatívy, vedúce 
trhy, klastre a priemyselné skupiny na vysokej úrovni; 

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby navrhli nové a posilnili existujúce právne predpisy v 
oblasti rozvoja a využívania obnoviteľných energií a zvyšovania energetickej účinnosti, 
poskytujúc právnu istotu a zabezpečujúc rovnaké podmienky, a aby zvýšili verejné a 
súkromné investície;

16. vyzýva členské štáty na zlepšenie koordinácie týchto politík, a konkrétne na podporu 
regionálnych partnerstiev v raste, inovácii a pracovných miestach, ako aj v cezhraničných 
iniciatívach;

17. vyzýva Komisiu, aby poskytla platformu, ktorá umožní členským štátom koordinovať ich 
snahy pri tvorbe nových udržateľných pracovných miest a rastu; 

18. naliehavo vyzýva členské štáty, aby si vymieňali skúsenosti a osvedčené postupy v oblasti 
pracovných príležitostí pri riešení problémov súvisiacich s ekonomickým, sociálnym 
a environmentálnym dosahom zmeny klímy; 

19. odporúča, aby regionálne orgány prijali stratégie rozvoja v súlade s cieľmi stratégie 
EÚ 2020, v záujme vytvorenia nových pracovných miest v udržateľnom hospodárstve. 
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20. zastáva názor, že existujúce a navrhované právne predpisy Únie v oblasti životného 
prostredia majú značný potenciál na vytvorenie nových pracovných miest v oblastiach ako 
sú napríklad vzdušné, pozemné, vodné, energetické a verejné služby, manažment 
poľnohospodárstva, dopravy, lesného hospodárstva a životného prostredia, a vyzýva 
členské štáty, aby tieto právne predpisy vykonávali; 

21. požaduje vytvorenie pevnejšej väzby medzi základným výskumom a priemyselnými 
inováciami a medzi inováciami a výrobným procesom; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
inicializovala výskumové/konzultačné prípadové štúdie v oblasti ekologickej inovácie pre 
každý členský štát; 

Financovanie ekologických inovácií

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v strednodobom časovom horizonte znížili všetky 
dotácie a finančnú pomoc pre fosílne palivá a environmentálne neudržateľné politiky;

23. víta možnosti podpory ekologickej inovácie v rámci programov COSME, Horizont 2020 a 
LIFE;

24. vyzýva Komisiu, aby uplatnila potrebné nástroje a aby vymedzila dostatočné rozpočtové 
zdroje s cieľom zabezpečiť ľahký prechod z programu CIP na Horizont 2020, pokiaľ ide o 
ekologickú inováciu;

25. upozorňuje, že hoci sú súčasné prioritné oblasti pre predkladané návrhy týkajúce sa 
ekologických inovácií v rámci programu CIP v roku 2012 obmedzené na niekoľko 
kľúčových okruhov, iniciatíva pre ekologické inovácie je prierezový program, ktorý 
podporuje projekty ekologických inovácií v rozličných odvetviach; preto opätovne 
zdôrazňuje, že všetky odvetvia a obchodné činnosti by mali mať nárok na využívanie 
financovania; 

26. vyzýva Komisiu, konkrétne, aby naprogramovala jasne definované, cielené a posilnené 
zdroje pre projekty trhového uplatnenia, rizikový kapitál, budovanie siete a 
internacionalizáciu ekologických inovácií a ich komercializáciu zo strany MSP v EÚ, 
prípadne s minimálnou zárukou v podobe rozpočtov vyčlenených výhradne pre 
ekologickú inováciu;

27. verí, že keďže nové obchodné modely začínajú meniť tradičné dodávateľské siete, 
schopnosť zohľadniť globalizáciu a jej následky na hospodárstvo Únie a dodávateľské 
reťazce v nasledujúcom finančnom období by sa mala lepšie odzrkadliť na prioritách 
iniciatívy ekologickej inovácie; 

28. zdôrazňuje, že zvýšenie prostriedkov musí byť spojené so zjednodušením postupov 
financovania;

29. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

V časoch hospodárskej krízy, vysokej miery nezamestnanosti, vysokých cien energie, 
nedostatku nerastných surovín a závislosti na dovážanom tovare sú tvorba udržateľných 
pracovných miest a hospodársky rast nevyhnutné na zaistenie sociálnej súdržnosti. Inovácia je 
jedným z kľúčových faktorov na dosiahnutie tohto cieľa a preto by sa mala podporovať. 
Jednou z možností je podpora ekologickej inovácie, ktorá predstavuje koncept zlučujúci 
ochranu životného prostredia s rastom, konkurencieschopnosťou a tvorbou pracovných miest. 

Ekologické inovácie sú nevyhnutné napríklad pri znižovaní emisií skleníkových plynov, pri 
efektívnejšom využívaní zdrojov ako voda a nerastné suroviny, pri zvyšovaní využitia 
recyklovaných materiálov a pri výrobe kvalitných produktov s menším vplyvom na životné 
prostredie, ako aj pri vytváraní ekologickejších výrobných procesov a služieb. 

Ekologická inovácia môže mať rôzne podoby - nový vodný filter na čistenie odpadovej vody, 
tenšia a pevnejšia oceľ, aby sa zredukoval materiálový odpad, alebo obchodný model 
zameraný na predaj opravných služieb namiesto predaja výrobkov. Príkladmi ekologickej 
inovácie sú taktiež projekty zdieľania bicyklov a áut v mnohých európskych mestách, ako 
napríklad projekt Villo Velo v Bruseli, Belgicku. 

Súčasný stav a budúce výzvy

Komisia momentálne propaguje ekologickú inováciu formou demonštračných projektov 
a projektov trhového uplatnenia, trhových finančných nástrojov a verejno-súkromných 
partnerstiev (Public-Private Partnership (PPPs)) v rámci Rámcového program pre 
konkurencieschopnosť a inováciu (Competitiveness and Innovation Framework Programme 
(CIP)). Tieto nástroje sú taktiež zahrnuté v návrhu programu Horizont 2020 na zabezpečenie 
kontinuity medzi programom CIP a Horizont 2020. Logicky, v rámci programu Horizont 
2020, opatrenia zamerané na politiku ekologickej inovácie by sa mali stať súčasťou 
kapitálových a úverových garančných finančných nástrojov, ktoré sú združené pod názvom 
Prístup k prostriedkom financovania rizika.

Komisia prvýkrát predložila výzvu týkajúcu sa ekologickej inovácie v roku 2008  Súčasné 
prioritné oblasti výziev týkajúcich sa ekologickej inovácie predložených v roku 2012 sú: 
recyklácia materiálov, udržateľné stavebné výrobky, potravinový a nápojový priemysel, 
vodný sektor a ekologický obchod. Pri budúcich výzvach by sa malo brať do úvahy rozšírenie 
na všetky sektory a obchodné aktivity. 

Rast v oblasti ekologických technológií v posledných rokoch ukázal, že investovanie do 
ekologických technológií je obrovská hospodárska príležitosť; Kým skoro každý sektor utrpel 
veľké straty ako následok recesie, ekologický sektor, aj napriek malým stratám stále rastie; 
Európske ekologické hospodárstva majú odhadovaný ročný obrat 319 miliárd EUR (2,5% 
HDP EÚ) a momentálne zamestnávajú 3,4 milióna ľudí. Medzi rokmi 2004 a 2008 sa v tejto 
oblasti vytvorilo okolo 600 000 ďalších pracovných miest. Ročná miera rastu zamestnanosti 
vo všetkých podsektoroch medzi rokmi 2000 a 2008 bola zhruba 7%. EÚ je silným hráčom v 
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procese ekologickej inovácie s 30 % podielom z celosvetového obratu a s 50 % podielom z 
celosvetového manažmentu vody a odpadu. 

Za posledné roky bolo vytvorených približne milión nových ekologických pracovných miest a 
v mnohých krajinách sú už zelené technológie (GreenTech, takisto známe pod názvom Clean 
Tech) jedným z najväčších zamestnávateľov v rámci európskeho hospodárstva. Do roku 2020 
sa v ekologickom sektore očakáva zdvojnásobenie celosvetového obratu na 3100 miliárd 
EUR. V Nemecku tento sektor už prispieva 8 % do HDP, čo sa do roku 2020 má zvýšiť na 
14 %. Napríklad v Rakúsku 4,8 % všetkých zamestnancov pracuje v ekologickom sektore, 
ktorý i napriek kríze narástol z roku 2010 na 2011 o 0,6%. 

V EÚ existuje široké spektrum rozdielnych interpretácií, čo sa týka ekologických pracovných 
miestach a rastu. Za ekologické pracovné miesta boli považované tie, ktoré sa týkali ochrany 
biodiverzity a životného prostredia; dnes zahrňujú aj iné oblasti ako napríklad nízkouhlíkové 
technológie, energetickú účinnosť a finančné prostriedky z obchodovania s uhlíkom. Termín 
ekologické pracovné miesta (green jobs) sa používa v rôznych kontextoch na rôzne účely. 
Toto môže viesť ku skresleným štatistickým údajom o ekologických pracovných miestach. 
Európska komisia používa širšiu definíciu ako Eurostat, ktorá hovorí, že ekologické 
technológie a výrobky musia mať za hlavný cieľ ochranu životného prostredia alebo 
manažment zdrojov. Z tohto dôvodu a s cieľom vyhnúť sa skresleným štatistickým údajom o 
ekologických pracovných miestach a rozvoji rastu by sa mala vypracovať jasne formulovaná 
a viac limitovaná celoeurópska definícia ekologických technológií a ekologického rastu. 
Prvým krokom k bližšie objasnenej a vylepšenej definícii by bolo zahrnutie verejnej dopravy 
do definície sektoru environmentálnych výrobkov a služieb. Vylepšená definícia by takisto 
mala zahŕňať určité minimálne normy pracovných podmienok. V rámci zabezpečenia 
dôležitých údajov by sa ďalej mali vypočítať čisté účinky na zamestnanosť pri tvorbe 
ekologických pracovných miest a rast.

Navyše, európsky zákonodarcovia ako aj členské štáty a firmy, ktoré podporujú nové procesy, 
technológie a služby s cieľom zmeniť podniky na udržateľnejšie a vytvoriť nové ekologické 
pracovné miesta, by si mali uvedomiť, že ekologická inovácia nie je o vytváraní pracovných 
miest za každú cenu. Riadiacimi zásadami by stále mali byť spoločensky prijateľné a 
spravodlivé pracovné podmienky ako aj branie do úvahy ekologickej, hospodárskej a 
sociálnej udržateľnosti. 

Financovanie ekologických inovácií

EÚ vyvinula paletu nástrojov, ktoré sú zamerané na ekologickú inováciu a podnikanie. Na 
podporu ekologickej inovácie ja momentálne k dispozícii 433 miliárd EUR v rámci 
európskeho Rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inováciu (CIP). Momentálne 
existujú možnosti financovania ekologických služieb a technológií v rámci programu 
financovania LIFE+, ktorý spolufinancuje projekty prispievajúce k vývoju a demonštráciám 
inovatívnych prístupov v politikách, technológiách, metódach a nástrojoch, a ktoré sú najmä 
určené verejnému sektoru. V súčasnosti bolo vyhradených 200 miliónov EUR na podporu 
projektov trhového uplatnenia o ekologickej inovácii, určených podnikateľskému sektoru.

Horizont 2020, nový program EÚ v oblasti výskumu a inovácie je finančným nástrojom na 
uskutočnenie iniciatívy Inovácia v únii na obdobie 2014 - 2020. V rámci nasledujúceho 
viacročného finančného rámca (VFR 2014 - 2020) je iniciatíva ekologickej inovácie takisto 
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krytá programom LIFE (Program na ochranu životného prostredia a klímy 2014 - 2020) do 
takej miery, aby sa neprekrývali s programom Horizont 2020.


