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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава обширното измерение на понятието екоиновации, определяно като всяка 
форма на иновация, насочена към напредък в постигането на целта за устойчиво 
развитие посредством намаляване на въздействията върху околната среда или 
постигане на по-ефикасно и отговорно използване на ресурсите;

2. подкрепя водещата инициатива на стратегията „Европа 2020“ на Комисията, 
насочена към незабавно преминаване към устойчива икономика; подчертава още, че 
целенасочените инвестиции за екологично преструктуриране на регионите на ЕС са 
много полезен инструмент за постигане на стратегическите цели за регионално и 
териториално сближаване;

3. изтъква неексплоатирания потенциал на екоиновациите за оказване на благоприятно 
въздействие върху околната среда, предвид факта, че се очаква те да спомогнат за 
намаляване на емисиите на парникови газове, наред с другото посредством 
увеличаване на употребата на рециклирани и възобновяеми материали и 
производството на качествени продукти с по-слабо въздействие върху околната 
среда, както и улесняване на по-благоприятните за околната среда производствени 
процеси и услуги; изтъква ползите за данъчните политики, когато възможностите на 
екоиновациите се използват пълноценно и е възможно повишаване на 
ефективността, в не малка степен и от гледна точка на бюджета; изтъква 
необходимостта от целенасочени действия за преодоляване на спънките и бариерите 
пред търговското разпространение на екоиновациите, както и разпространението на 
тези продукти и услуги в международен мащаб;

4. счита, че екоиновациите следва да допринесат за устойчивото регионално развитие 
и за постигането на целите на Съюза в областта на опазването на околната среда;

5. изтъква, че екоиновациите следва да се възползват от новите финансови 
инструменти на ЕС и от средствата по линия на водещите инициативи „Съюз за 
иновации“ и „Европа за ефективно използване на ресурсите“, както и от 
кохезионната политика за периода след 2013 г. и програмата „Хоризонт 2020“; 
подчертава необходимостта от интегриране на понятието екоиновации във всички 
области на политиката;

6. изтъква, че макар и текущите приоритетни области в поканата за представяне на 
предложения по „Екоиновации 2012 г.“ да се ограничават до даден брой централни 
области, инициативата за екоиновации представлява междусекторна програма, 
подкрепяща проекти за екоиновации в различни сектори; ето защо отново посочва, 
че всички сектори и предприемачески дейности следва да бъдат допустими за 
финансиране;

7. изтъква, че бъдещата кохезионна политика включва стратегия за интелигентна 
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специализация като предварително условие за регионите на ЕС, и насърчава 
регионите да инициират кампании за повишаване на осведомеността, насочени към 
всички целеви групи, с оглед интегриране на екоиновациите в регионалните и 
националните стратегии за интелигентна специализация;

8. счита, че екоиновациите се намират в пълно съответствие с инвестиционните 
приоритети в областите на научните изследвания и иновациите и на климата и 
околната среда в идния програмен период на структурните фондове;

9. изтъква, че макар и понастоящем екологосъобразната промишленост да осигурява 
3,4 милиона работни места и годишен оборот, изчисляван на 319 милиарда евро, 
потенциалът за създаване на регионален растеж, възможности за заетост и ползи за 
околната среда остава до голяма степен неоползотворен; в тази връзка напомня, че 
цената на бездействието ще бъде висока;

10. подчертава значението на ангажираността на местно и регионално равнище 
посредством активното участие на публичните и частните заинтересовани страни и 
на гражданското общество в политиките и действията в подкрепа на екоиновациите;

11. препоръчва насърчаването на творческия и иновационен потенциал на младите хора 
с оглед приноса им към устойчивото развитие, както и подобряване на достъпа им 
до финансиране.
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