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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o ekoloških inovacijah – delovna mesta in rast z okoljsko politiko

(2012/2294(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Evropa 2020 – Strategija za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast“ (COM(2010)2020),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Inovativnost za trajnostno prihodnost –
Akcijski načrt za ekološke inovacije (Eco-AP)“ (COM(2011)0899),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Vodilna pobuda iz strategije Evropa 2020 
– Unija inovacij“ (COM(2010)0546),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Evropa, gospodarna z viri – vodilna 
pobuda iz strategije Evropa 2020“ (COM(2011)0021),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Stimulating technologies for sustainable 
development: An Environmental Technologies Action Plan for the European Union“ 
(Spodbujanje tehnologij za trajnostni razvoj: akcijski načrt okoljskih tehnologij za 
Evropsko unijo) (COM(2004)0038),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Strateška vizija za evropske standarde: za 
boljšo in hitrejšo trajnostno rast evropskega gospodarstva do leta 2020“ 
(COM(2011)0311),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Vrh Rio+20: na poti k okolju prijaznemu 
gospodarstvu in boljšemu upravljanju“ (COM(2011)0363),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Načrt za prehod na konkurenčno 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050“ (COM(2011)0112),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Program za nova znanja in spretnosti ter 
delovna mesta: evropski prispevek k polni zaposlenosti“ (COM(2010)0682),

– ob upoštevanju predloga Komisije za uredbo o okvirnem programu za raziskave in 
inovacije (2014–2020) Obzorje 2020 (COM(2011)0809),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Obzorje 2020 – Okvirni program za 
raziskave in inovacije“ (COM(2011)0808),

– ob upoštevanju bele knjige z naslovom „Prilagajanje podnebnim spremembam: 
evropskemu okviru za ukrepanje naproti“ (COM(2009)0147),

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije z naslovom: „Spremeniti izzive v priložnosti: na 
poti k skupnemu strateškemu okviru za financiranje raziskav in inovacij v EU“ 
(COM(2011)0048), 
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. novembra 2010 o evropskih partnerstvih za 
inovacije v okviru vodilne pobude Unija inovacij,1

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. maja 2012 o Evropi, gospodarni z viri,2

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. septembra 2011 o oblikovanju skupnega stališča 
EU pred konferenco Združenih narodov o trajnostnem razvoju (Rio+20),3

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. marca 2012 o načrtu za prehod na konkurenčno 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050,4

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. februarja 2011 o inovativnem financiranju na 
svetovni in evropski ravni,5

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: novi večletni 
finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo,6

– ob upoštevanju predloga Komisije za sklep Sveta o uvedbi posebnega programa za 
izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) Obzorje 2020 
(COM(2011)0811),

– o predlogu Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa 
za okoljske in podnebne ukrepe (LIFE) (COM(2011)0874),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. maja 2011 o Uniji inovacij: preoblikovanje 
Evrope za obdobje po krizi,7

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. junija 2012 o okrevanju s številnimi novimi 
delovnimi mesti,8

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. septembra 2010 o razvijanju zaposlitvenih 
možnosti novega trajnostnega gospodarstva9,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. septembra 2012 o vlogi žensk v zelenem 
gospodarstvu,10

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. maja 2010 o beli knjigi Komisije z naslovom 
„Prilagajanje podnebnim spremembam: evropskemu okviru za ukrepanje naproti“,11

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0398.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0223.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0430.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0086.
5 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0080.
6 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.
7 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0236.
8 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0260.
9 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0299.
10 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0321.
11 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0154.
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 27. septembra 2011 o zeleni knjigi Spremeniti 
izzive v priložnosti: na poti k skupnemu strateškemu okviru za financiranje raziskav in 
inovacij v EU,1

– ob upoštevanju poročila Flash Eurobarometer št. 315 o mnenju evropskih podjetnikov o 
ekoloških inovacijah, marec 2011,

– ob upoštevanju pobude Programa ZN za okolje, Mednarodne organizacije dela, 
Mednarodne organizacije delodajalcev in Mednarodne sindikalne konfederacije o zelenih 
delovnih mestih z naslovom: „Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-
Carbon World“ (Zelena delovna mesta: na poti k dostojnemu delu v trajnostnem, 
nizkoogljičnem svetu),

– ob upoštevanju poročila organizacije Greenpeace in Evropskega sveta za obnovljive vire 
energije (EREC) iz leta 2009 z naslovom: „Working for the climate: renewable energy 
and the green job revolution“ (Delo za podnebje: energija iz obnovljivih virov in 
(r)evolucija zelenih delovnih mest),

– ob upoštevanju poročila Evropske konfederacije sindikatov in Agencije za socialni razvoj 
z naslovom: „Climate Change and Employment: Impact on employment in the European 
Union-25 of climate change and CO2 emission reduction measures by 2030“ (Klimatske 
spremembe in zaposlovanje: vpliv klimatskih sprememb in ukrepov za zmanjšanje emisij 
CO2 na zaposlovanje v EU25 do leta 2030), 

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj 
Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in Odbora za regionalni razvoj (A7-
0000/2013),

A. ker je čisto in zdravo okolje pogoj za ohranjanje blaginje in visoke kakovosti življenja v 
Evropi, vendar pa to velja tudi za moč in konkurenčnost gospodarstva;

B. ker obseg krize ponuja edinstveno in zgodovinsko priložnost za korenito spremembo naših 
gospodarstev, tako da bi tlakovali pot za resnično trajnosten in socialno pravičen 
dolgoročni razvoj;

C. ker je vzpon zelenih tehnologij v zadnjih letih pokazal, da vlaganje v zeleno rast ni draga 
dolžnost, temveč velika gospodarska priložnost; ker se je zeleni sektor sicer soočil s 
počasnejšo rastjo, a še naprej raste, medtem ko so skoraj vsi sektorji zaradi recesije utrpeli 
velike izgube;

D. ker je treba sedanje gospodarstvo, ki intenzivno izkorišča vire, nadomestiti z 
gospodarstvom, ki bo gospodarno z viri, pri čemer je treba uveljavljene panoge 
preoblikovati v zelene panoge z visoko dodano vrednostjo, ki ustvarjajo nova delovna 
mesta ob hkratnem varovanju okolja;

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0401.
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E. ker bodo okolju prijazne rešitve pritegnile novo generacijo tehnološko naprednih 
proizvodnih panog in storitev, povečale konkurenčnost Evrope in ustvarile nova visoko 
kvalificirana delovna mesta;

F. ker ekološke inovacije, ki podpirajo nove procese za čistejše proizvodne procese, nove 
metode upravljanja in nove tehnologije ter nove storitve za bolj zelena podjetja, Evropi 
omogočajo, da kar najbolje izkoristi priložnosti ob hkratnem soočanju s trenutnimi izzivi;

G. ker je Evropa v konici razvoja novih tehnologij; ker razvoj in širšo uporabo okoljskih 
tehnologij ovira veliko dejavnikov, kot so priklenjenost na obstoječe tehnologije, cenovni 
signali, ki bolj spodbujajo ekološko manj učinkovite rešitve, otežen dostop do financiranja 
in slaba ozaveščenost potrošnikov; ker je zato izziv izboljšati okoljsko učinkovitost 
proizvodov v njihovem celotnem življenjskem krogu, povečati povpraševanje po boljših 
proizvodih in proizvodnih tehnologijah ter potrošnikom pomagati pri sprejemanju 
premišljenih odločitev;

H. ker ekološke panoge danes zagotavljajo 3,4 milijona delovnih mest in po ocenah ustvarijo 
319 milijard EUR letnega prometa; ker v mnogih državah sektor zelenih tehnologij že je 
ali kmalu bo sektor, ki zaposluje največ ljudi;

I. ker preglednica dosežkov ekoloških inovacij 2010 (Eco-IS) kaže, da je več držav članic 
delovalo učinkovito na področju ekoloških inovacij, vendar pa kljub temu nobena 
posamezna država ali skupina držav v EU trenutno ne more služiti kot zgled učinkovitosti 
z vidika ekoloških inovacij v EU;

J. ker poročilo Flash Eurobarometer št. 315 iz leta 2011 o odnosu evropskih podjetnikov do 
ekoloških inovacij kaže, da se mala in srednja podjetja soočajo z višjimi materialnimi 
stroški, čeprav jih je večina uvedla nove ali bistveno boljše ekološko inovativne 
proizvodne procese ali metode z namenom znižanja materialnih stroškov, in da se poleg 
tega soočajo tudi z nezadostnim dostopom do obstoječih subvencij in davčnih spodbud ter 
z negotovim povpraševanjem na trgu;

K. ker je merjenje ekoloških inovacij ključnega pomena za spremljanje in ocenjevanje 
učinkovitosti in napredka držav članic EU na poti k pametni in trajnostni rasti v Evropi, 
vendar so podatki o ekoloških inovacijah omejeni in se njihova kakovost močno razlikuje 
za posamezne kazalnike;

L. ker oblikovalci politik in druge zainteresirane strani različno razumejo, kaj so ekološke 
inovacije in čemu bi morale biti namenjene;

M. ker se za presojo opredelitve „pametnih zelenih delovnih mest“ uporabljajo različna 
merila (npr. v okviru opredelitev pojma znotraj Mednarodne organizacije dela, Programa 
ZN za okolje, Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja, OECD ali 
Eurostata), kar bi lahko privedlo do razhajajočih se statističnih podatkov o zelenih 
delovnih mestih in zeleni rasti;

N. ker je novi program EU Obzorje 2020 za raziskave in inovacije finančni instrument za 
izvajanje Unije inovacij za obdobje 2014–2020; ker je pobuda o ekoloških inovacijah v 
naslednjem večletnem finančnem okviru (VFO 2014–2020) zajeta tudi v programu LIFE 
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(Program za okoljske in podnebne ukrepe 2014–2020);

Splošne politike za ustvarjanje pametne, trajnostne rasti in delovnih mest

1. poziva Komisijo, naj si še naprej prizadeva za vizijo EU na področju ekoloških inovacij v 
kontekstu prehoda na z viri gospodarno nizkoogljično gospodarstvo, vendar naj se hkrati 
osredotoči na konkretne cilje, prednostna področja in ključne točke;

2. poziva Komisijo, naj razvije evropsko strategijo za usklajevanje znanj in spretnosti 
delovne sile s potrebami sektorja zelenih tehnologij, pri čemer naj upošteva različne 
podsektorje in njihove potrebe po kvalificiranih delavcih ter razvija podatkovno zbirko o 
visoko kvalificiranih zelenih delovnih mestih v celotni EU;

3. meni, da inovativna evropska podjetja ne potrebujejo le subvencij, ampak tudi boljšo 
zakonodajo, boljše povezave do raziskovalne baze ter boljši in bolj raznolik dostop do 
sredstev in financiranja, od subvencij in posojil do lastniškega financiranja; zato poziva 
države članice in Komisijo, naj ustvarijo ustrezne pogoje na nacionalni in evropski ravni;

4. poudarja, da ustvarjanje novih delovnih mest v sektorju zelenih tehnologij ne bi smelo biti 
omejeno na proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, povečanje energetske učinkovitosti 
in prometni sektor, saj je zelena rast priložnost za vse sektorje, ki bi morali zato 
raziskovati možnosti razvoja in ozaveščati potrošnike o pomembnosti kupovanja „zelenih“ 
proizvodov;

5. meni, da mora novo trajnostno gospodarstvo EU zagotoviti uravnotežen gospodarski in 
družbeni razvoj; poziva k ambiciozni trajnostni industrijski politiki s poudarkom na 
učinkoviti rabi virov; poudarja, da mora zeleno gospodarstvo omogočati dostojna, dobro 
plačana delovna mesta s poudarkom na varstvu okolja;

6. pozdravlja obstoječe univerzitetne programe ali programe poklicnega usposabljanja, ki se 
osredotočajo na ekološko, gospodarsko in družbeno trajnost, in poudarja, da je treba 
zadovoljiti nove potrebe na področju izobraževanja za razvoj trajnostnih delovnih mest;

Koncept ekoloških inovacij

7. pozdravlja sporočilo Komisije z naslovom „Inovativnost za trajnostno prihodnost –
Akcijski načrt za ekološke inovacije (Eco-AP)“ (COM (2011) 0899);

8. poudarja širino pojma ekoloških inovacij, saj ta pomeni vse oblike inovacij, katerih cilj je 
napredek v smeri trajnostnega razvoja in ki prispevajo k zmanjševanju negativnih vplivov 
na okolje ali k učinkovitejšemu in odgovornejšemu izkoriščanju virov;

9. poziva Komisijo, naj oriše različna dojemanja ekoloških inovacij in povezanih izzivov ter 
oblikuje skupno razumevanje različnih strateških priložnosti za prihodnost, ki jih ponujajo 
ekološke inovacije;

10. meni, da je opredelitev „zelenih delovnih mest“ (v sektorju okoljskih dobrin in storitev), 
ki jo uporablja Eurostat in ki npr. določa, da morajo biti „zelene“ tehnologije in proizvodi 
v prvi vrsti namenjeni varstvu okolja ali upravljanju virov, koristna za izogibanje 
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razhajajočim se statističnim podatkom, vendar meni, da je treba nadalje razviti enotno 
opredelitev zelenih delovnih mest in rasti za celotno EU, ki bi npr. vključevala sektor 
javnega prevoza;

11. poudarja, da je potencial ekoloških inovacij v smislu okoljskih koristi še vedno 
neizkoriščen, saj naj bi pripomogle k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, med drugim 
z večjo uporabo recikliranih materialov in proizvodnjo kakovostnih izdelkov z manjšim 
vplivom na okolje ter s spodbujanjem okolju prijaznejših proizvodnih postopkov in 
storitev; poudarja, da je treba opredeliti ciljne ukrepe za odpravo ozkih grl in ovir, ki 
preprečujejo trženje ekoloških inovacij ter internacionalizacijo takih proizvodov in 
storitev;

12. poziva Komisijo, naj razvije sistematičen pristop k politiki na področju ekoloških inovacij 
ter vzpostavi ustrezen okvir za omogočanje enakopravnih pogojev za ekološke inovacije v 
podjetjih in infrastrukturo, ki podjetjem in potrošnikom omogoča trajnostno izbiro;

EU, države članice in regije

13. ker so ekološke inovacije prečno področje politik, ki ga nobeno ministrstvo ali agencija ne 
more urejati samo, poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo sodelovanje med 
ministrstvi in ravnmi politik ter redno spremljajo izvajanje zadevnih politik;

14. poziva vse ključne akterje, naj sodelujejo pri zagotavljanju rasti, inovacij in delovnih mest 
v vseh sektorjih ter izkoristijo obstoječe instrumente: tehnološke platforme, strokovne 
skupine za znanja in spretnosti, skupne tehnološke pobude, vodilne trge, grozde in 
industrijske skupine na visoki ravni;

15. poziva Komisijo in države članice, naj pripravijo novo in okrepijo obstoječo zakonodajo 
na področju razvoja in uporabe obnovljivih virov energije ter povečanja energetske 
učinkovitosti, tako da se zagotovi pravna varnost in enakopravni pogoji ter spodbudijo 
javne in zasebne naložbe;

16. poziva države članice, naj bolje usklajujejo te politike ter zlasti podprejo regionalna 
partnerstva za rast, inovacije in delovna mesta ter čezmejne pobude;

17. poziva Komisijo, naj vzpostavi platformo, da bodo lahko države članice usklajevale svoja 
prizadevanja za ustvarjanje novih trajnostnih delovnih mest in rasti;

18. odločno poziva države članice, naj pri obravnavanju gospodarskega, socialnega in 
okoljskega vpliva podnebnih sprememb med seboj izmenjujejo izkušnje in zglede 
najboljše prakse na področju zaposlitvenih možnosti;

19. priporoča, naj regionalni organi sprejmejo razvojne strategije v skladu s cilji strategije 
EU 2020, da bi ustvarili nova delovna mesta v trajnostnem gospodarstvu;

20. meni, da lahko obstoječa in predlagana okoljska zakonodaja EU znatno prispeva k 
ustvarjanju novih delovnih mest na področjih, kot so upravljanje zraka, tal in voda, 
energije, javnih storitev, kmetijstva, prometa, gozdarstva in okolja, in poziva države 
članice, naj izvajajo to zakonodajo;
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21. poziva k razvoju tesnejših povezav med temeljnimi raziskavami in industrijskimi 
inovacijami ter med inovacijami in proizvodnim procesom; poziva Komisijo, naj uvede 
raziskovalne/svetovalne študije primerov na področju ekoloških inovacij za vsako državo 
članico;

Financiranje ekoloških inovacij

22. poziva Komisijo in države članice, naj na srednji rok odpravijo vse subvencije in finančno 
podporo za fosilna goriva in okoljsko netrajnostne politike;

23. pozdravlja možnosti financiranja ekoloških inovacij v okviru programov COSME, 
Obzorje 2020 in LIFE;

24. poziva Komisijo, naj izvaja potrebne instrumente in dodeli zadostne proračunske vire za 
zagotavljanje nemotenega prehoda z okvirnega programa za konkurenčnost in inovacije 
(CIP) na program Obzorje 2020 na področju ekoloških inovacij;

25. poudarja, da je pobuda o ekoloških inovacijah prečni program, ki podpira ekološko 
inovativne projekte v različnih sektorjih, čeprav so prednostna področja razpisa CIP na 
področju ekoloških inovacij za leto 2012 omejena na nekatera poglavitna področja; zato 
ponovno poudarja, da bi morali biti do financiranja upravičeni vsi sektorji in poslovne 
dejavnosti;

26. poziva Komisijo, naj zlasti predvidi jasno opredeljene, usmerjene in okrepljene vire za 
projekte vzorčnega testiranja trga, tvegani kapital, mreženje in internacionalizacijo 
ekoloških inovacij ter njihovo uvedbo na trg EU s strani malih in srednjih podjetij, pri 
čemer bi morali biti minimalno jamstvo ločeni proračunski zneski za ekološke inovacije;

27. ker novi poslovni modeli začenjajo spreminjati tradicionalne dobavne verige, meni, da bi 
morale prednostne naloge pobude o ekoloških inovacijah v prihodnjem obdobju 
financiranja bolje odražati zmožnost upoštevanja globalizacije in njenih vplivov na 
gospodarstvo in dobavne verige EU;

28. poudarja, da mora biti povečanje sredstev povezano s poenostavitvijo postopkov 
financiranja;

29. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

V času gospodarske krize, visokih stopenj brezposelnosti, visokih cen energije, omejenih 
surovin in odvisnosti od uvoza sta trajnostno ustvarjanje delovnih mest in gospodarska rast 
ključna za zagotavljanje socialne kohezije. Inovativnost je eno od ključnih orodij za doseganje 
tega cilja, zato bi jo bilo treba spodbujati. To je mogoče storiti z ekološkimi inovacijami, pri 
čemer gre za koncept, ki združuje varovanje okolja z rastjo, konkurenčnostjo in ustvarjanjem 
delovnih mest.

Okolju prijazne inovacije so na primer bistvene za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, za 
učinkovitejše izkoriščanje virov, kot so voda in surovine, za večje izkoriščanje recikliranih 
materialov in proizvodnjo kakovostnih proizvodov z manjšim vplivom na okolje, pa tudi za 
razvoj okolju prijaznejših proizvodnih procesov in storitev.

Ekološke inovacije so lahko marsikaj – nov vodni filter za prečiščevanje odpadnih voda, 
tanjše in močnejše jeklo za zmanjšanje materialnih odpadkov ali poslovni model za nudenje 
storitev popravila namesto proizvodov. Primer ekoloških inovacij so tudi projekti najemanja 
koles ali avtomobilov za krajši čas v številnih evropskih mestih, npr. projekt Villo Velo v 
Bruslju v Belgiji.

Sedanje stanje in prihodnji izzivi

Komisija ekološke inovacije trenutno spodbuja v okviru predstavitvenih projektov in 
projektov vzorčnega testiranja trga, tržnih finančnih instrumentov in javno-zasebnih 
partnerstev v kontekstu okvirnega programa za konkurenčnost in inovacije (CIP). Ti 
instrumenti so vključeni tudi v predlog programa Obzorje 2020, da se zagotovi kontinuiteta 
med programoma CIP in Obzorje 2020. Ukrepe, usmerjene v politike na področju ekoloških 
inovacij, bi bilo smiselno vključiti v kapitalske finančne instrumente in jamstva za dolg za 
„dostop do tveganega financiranja“ v okviru programa Obzorje 2020.

Prvi razpis za projekte na področju ekoloških inovacij je Komisija izvedla leta 2008. Trenutna 
prednostna področja razpisa na področju ekoloških inovacij za leto 2012 so: recikliranje 
materialov, proizvodi trajnostne gradnje, proizvodnja živil in pijač, vodni sektor in zeleno 
poslovanje. Prihodnje razpise bi bilo treba razširiti na vse sektorje in poslovne dejavnosti.

Vzpon zelenih tehnologij v preteklih letih je dokaz, da so naložbe v zeleno rast velika 
gospodarska priložnost. Medtem ko je skoraj vsak sektor utrpel velike izgube zaradi recesije, 
se je zeleni sektor sicer soočil s počasnejšo rastjo, a še naprej raste. Evropske ekološke panoge 
po ocenah ustvarijo 319 milijard EUR letnega prometa (2,5 % BDP EU) in danes zagotavljajo 
3,4 milijona delovnih mest. V obdobju 2004–2008 je bilo na tem področju ustvarjenih 
približno 600 000 novih delovnih mest. Letno se je število delovnih mest v vseh podsektorjih 
v obdobju 2000–2008 povečalo za približno 7 %. EU je pomemben akter v procesu ekoloških 
inovacij, saj letno ustvari 30 % prometa na globalni ravni in ima 50-odstotni globalni delež v 
upravljanju voda in odpadkov.
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V zadnjih letih je bilo ustvarjenih približno milijon novih zelenih delovnih mest in v mnogih 
državah je sektor zelenih tehnologij (imenovan tudi sektor „čistih tehnologij“) že med tistimi 
sektorji evropskega gospodarstva, v katerih je zaposlenih največ ljudi. Do leta 2020 naj bi se 
promet v sektorju zelenih tehnologij na svetovni ravni podvojil in dosegel 3100 milijard EUR. 
V Nemčiji ta sektor že prispeva 8 % BDP, predvidoma naj bi ta delež do leta 2020 narasel na 
14 %. V Avstriji na primer 4,8 % vseh zaposlenih dela v sektorju zelenih delovnih mest, ki je 
v obdobju 2010–2011 kljub gospodarski krizi zabeležil 0,6-odstotno rast.

V razpravah o zelenih delovnih mestih in zeleni rasti se v EU uporabljajo zelo raznolike 
predstave. V preteklosti so za zelena delovna mesta štela tista, ki so bila povezana z zaščito 
biotske raznovrstnosti in naravnega okolja; danes zajemajo druga področja, kot so 
nizkoogljične tehnologije, energetska učinkovitost in financiranje ogljika. Izraz „zelena 
delovna mesta“ se v različnih kontekstih uporablja za različne namene, kar lahko privede do 
izkrivljenih statističnih podatkov o zeleni rasti. Evropska komisija uporablja širšo opredelitev 
pojma kot EUROSTAT, ki določa, da morajo biti „zelene“ tehnologije in proizvodi v prvi 
vrsti namenjeni varstvu okolja ali upravljanju virov. Da bi se izognili zavajajočim statističnim 
podatkom o razvoju zelenih delovnih mest in rasti, bi bilo treba torej oblikovati jasno in bolj 
omejeno opredelitev zelenih delovnih mest in zelene rasti za celotno EU. Prvi korak k jasnejši 
in boljši opredelitvi teh pojmov bi bila vključitev javnega prevoza v opredelitev sektorja 
okoljskih dobrin in storitev. Boljša opredelitev bi morala vključevati tudi neke minimalne 
standarde v zvezi z delovnimi pogoji. Poleg tega bi bilo treba izračunati neto učinke 
ustvarjanja zelenih delovnih mest in zelene rasti na zaposlenost, zato da bi bili podatki res 
relevantni.

Nadalje bi morali evropski zakonodajalec, države članice in podjetja, ko podpirajo nove 
procese, tehnologije in storitve za bolj trajnostna podjetja in ustvarjanje novih zelenih 
delovnih mest, upoštevati, da bistvo ekoloških inovacij ni ustvarjanje zelenih delovnih mest 
za vsako ceno. Vedno nas morajo voditi načela socialno sprejemljivih in pravičnih delovnih 
pogojev ter ekološke, gospodarske in družbene trajnosti.

Financiranje ekoloških inovacij

EU je razvila vrsto instrumentov s poudarkom na okoljskih inovacijah in podjetništvu. Za 
spodbujanje ekoloških inovacij je v trenutnem okvirnem programu EU za konkurenčnost in 
inovacije (CIP) na voljo 433 milijonov EUR. Prav tako je mogoče finančna sredstva za 
okoljske storitve in tehnologije trenutno pridobiti tudi iz finančnega programa LIFE+, s 
katerim EU sofinancira projekte, ki prispevajo k razvoju in predstavitvi inovativnih pristopov 
k politikam, tehnologij, metod in instrumentov, zlasti za potrebe javnega sektorja. Trenutno je 
za podporo projektom vzorčnega testiranja trga na področju ekoloških inovacij v poslovnem 
sektorju dodeljenih 200 milijonov EUR.

Novi program EU Obzorje 2020 za raziskave in inovacije je finančni instrument za izvajanje 
Unije inovacij za obdobje 2014–2020. V naslednjem večletnem finančnem okviru (VFO 
2014–2020) je pobuda o ekoloških inovacijah zajeta tudi v programu LIFE (Program za 
okoljske in podnebne ukrepe 2014–2020), kolikor se ne prekriva s programom Obzorje 2020.


