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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. Vyzdvihuje šíři pojmu ekologické inovace, který je definován jako každá forma inovace 
usilující o pokrok směrem k cíli udržitelného rozvoje díky snížení dopadů na životní 
prostředí nebo díky účinnějšímu a zodpovědnějšímu využívání přírodních zdrojů;

2. podporuje stěžejní iniciativu Komise strategie Evropa 2020, jejímž cílem je provést nyní 
změny směrem k udržitelnému hospodářství; zdůrazňuje dále, že cílené investice do 
ekologické transformace regionů EU jsou velmi užitečným nástrojem k dosažení 
strategických cílů v oblasti regionální konvergence a územní soudržnosti;

3. zdůrazňuje nevyužitý potenciál ekologických inovací přínosných pro životní prostředí, od 
kterých se očekává, že napomohou ke snížení emisí skleníkových plynů, mimo jiné větším 
využíváním recyklovaných a obnovitelných materiálů a výrobou kvalitních produktů 
s menším dopadem na životní prostředí, a že usnadní výrobní procesy a služby šetrnější 
k životnímu prostředí; upozorňuje na prospěch, který přináší plné využívání ekologických 
inovací fiskálním politikám, i na to, že ke zvýšení účinnosti může dojít nejen v rozpočtové 
otázce; zdůrazňuje potřebu přijmout opatření zaměřená na překážky a bariéry zabraňující 
uvádění ekologických inovací na trh a internacionalizaci těchto produktů a služeb;

4. domnívá se, že všechny ekologické inovace by měly přispívat k udržitelnému 
regionálnímu růstu a k plnění cílů Unie v oblasti životního prostředí;

5. zdůrazňuje, že pro ekologické inovace by měly být přínosné nové finanční nástroje 
a prostředky EU ze stěžejních iniciativ Unie inovací a Evropa účinněji využívající zdroje, 
a rovněž politika soudržnosti po roce 2013 a Horizont 2020; poukazuje na potřebu 
začlenění pojmu ekologických inovací do všech oblastí politiky;

6. zdůrazňuje, že iniciativa pro ekologické inovace je průřezovým programem, který 
podporuje projekty ekologických inovací v různých odvětvích, přestože současné priority 
výzvy k ekologickým inovacím pro rok 2012 jsou omezené na určitý počet oblastí zájmu; 
znovu proto připomíná, že všechny odvětví i obchodní aktivity by měly mít nárok na 
získání finančních prostředků;

7. upozorňuje, že budoucí politika soudržnosti zahrnuje jako předběžnou podmínku pro 
regiony EU také strategii inteligentní specializace, a vybízí regiony, aby spustily 
kampaně, které zvýší informovanost všech cílových skupin za účelem začlenění 
ekologické inovace do regionálních a celostátních strategií inteligentní specializace;

8. domnívá se, že ekologické inovace jsou plně v souladu s investičními prioritami pro 
výzkum, inovace, klima a životní prostředí pro nadcházející programové období 
strukturálních fondů;

9. zdůrazňuje, že zatímco ekologická odvětví dnes poskytují 3,4 milionu pracovních míst 
a odhadovaný roční obrat ve výši 319 miliard EUR, jejich potenciál pro regionální růst, 
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pracovní příležitosti a životní prostředí zůstává z velké části nevyužit, a v této souvislosti 
připomíná, že cena za nečinnost bude vysoká;

10. zdůrazňuje význam odpovědnosti na místní a regionální úrovni prostřednictvím aktivního 
zapojení veřejných i soukromých subjektů a občanské společnosti do politik a akcí 
podporujících ekologické inovace;

11. doporučuje, aby byl podporován tvůrčí a inovační potenciál mladých lidí přispívat 
k udržitelnému rozvoji a aby se zlepšil jejich přístup k finančním prostředkům.
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