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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at økoinnovationskonceptet er meget bredt, da det er defineret som alle 
former for innovation, der tilsigter at nå målsætningen om bæredygtig udvikling ved at 
mindske negative miljøpåvirkninger eller ved at opnå en mere effektiv og ansvarlig 
ressourceudnyttelse;

2. støtter Kommissionens flagskibsinitiativ i Europa 2020-strategien om at gennemføre 
overgangen til en bæredygtig økonomi nu; understreger endvidere, at målrettede 
investeringer i den økologiske omstilling i regionerne i EU er et meget nyttigt instrument 
til at opnå de strategiske mål om regional konvergens og territorial samhørighed;

3. betoner, at økoinnovation har uudnyttede miljømæssige muligheder, da den forventes at 
bidrage til at reducere CO2-emissionerne gennem blandt andet øget anvendelse af 
genbrugsmaterialer og vedvarende materialer samt fremstilling af kvalitetsprodukter, der 
har færre konsekvenser for miljøet, og ved at fremme mere miljøvenlige 
produktionsprocesser og tjenesteydelser; påpeger, at der er finanspolitiske fordele, når 
økoinnovations potentialer udnyttes fuldt ud, og at der kan opnås effektivitetsforbedringer, 
ikke mindst på det budgetmæssige område; fremhæver, at der er behov for at målrette 
tiltag for at fjerne flaskehalse og forhindringer, der ligger i vejen for kommercialisering af 
økoinnovation, og for at afsætte disse produkter og tjenesteydelser på verdensmarkedet;

4. mener, at alle former for økoinnovation bør bidrage til bæredygtig regional vækst og til 
opfyldelse af Unionens miljømål;

5. fremhæver, at økoinnovation bør kunne opnå støtte fra de kommende EU-instrumenter og 
-mekanismer, der indgår i flagskibsinitiativerne "Innovation i EU" og "Et 
ressourceeffektivt Europa", samt gennem samhørighedspolitikken efter 2013 og Horisont 
2020; understreger behovet for at integrere økoinnovationskonceptet i alle politikker;

6. fremhæver, at økoinnovationsinitiativet, selvom de nuværende prioriterede områder for 
indkaldelsen af økoinnovationsforslag for 2012 er begrænset til en række fokusområder, 
er et tværgående program, som støtter økoinnovative projekter i forskellige sektorer; 
gentager derfor, at alle sektorer og erhvervsaktiviteter bør være støtteberettigede;

7. påpeger, at den fremtidige samhørighedspolitik omfatter en strategi for intelligent 
specialisering som en forhåndsbetingelse for, at EU-regionerne kan få støtte, og tilskynder 
regionerne til at lancere oplysningskampagner, der sigter mod alle målgrupper med 
henblik på at integrere økoinnovation i de regionale og nationale strategier for intelligent 
specialisering;

8. mener, at økoinnovation helt er i overensstemmelse med investeringsprioriteterne inden 
for forskning, innovation, klima og miljø i den kommende strukturfondsprogramperiode;
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9. fremhæver, at potentialet for at skabe regional vækst, beskæftigelsesmuligheder og 
miljøfordele i vid udstrækning stadig er uudnyttet, selv om der i dag findes 3,4 mio. jobs i 
økoindustrierne, der har en anslået årlig omsætning på 319 mia. EUR, og erindrer i den 
forbindelse om, at omkostningerne ved at forholde sig passiv vil være høje;

10. understreger vigtigheden af lokalt og regionalt ejerskab gennem aktiv inddragelse af 
offentlige og private aktører samt af civilsamfundet i politikker og tiltag, der fremmer 
økoinnovation.

11. henstiller, at der gøres en indsats for at sikre, at de unges kreative og innovative potentiale 
bidrager til en bæredygtig udvikling, og at deres adgang til finansiering forbedres.
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