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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει την ευρύτητα της έννοιας της οικολογικής καινοτομίας, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ως οικολογική καινοτομία νοείται κάθε μορφή καινοτομίας που συμβάλλει 
στην πρόοδο προς την υλοποίηση του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω του 
περιορισμού των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον ή της επίτευξης πιο αποδοτικής 
και υπεύθυνης χρήσης των πόρων·

2. στηρίζει την εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής της Επιτροπής "Ευρώπη 2020", 
η οποία αποσκοπεί στο να ξεκινήσει από τώρα η αλλαγή προς μία βιώσιμη οικονομία· 
υπογραμμίζει επίσης ότι οι στοχευμένες επενδύσεις για τον οικολογικό μετασχηματισμό 
των περιφερειών της ΕΕ είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων της περιφερειακής σύγκλισης και της εδαφικής συνοχής·

3. επισημαίνει το ανεκμετάλλευτο δυναμικό όσον αφορά το περιβαλλοντικό όφελος της 
οικολογικής καινοτομίας, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το δυναμικό αυτό 
αναμένεται να συντελέσει στη μείωση των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο 
φαινόμενο του θερμοκηπίου μέσω, μεταξύ άλλων, της αυξημένης χρήσεως 
ανακυκλωμένων και ανανεώσιμων υλικών, της παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας 
που έχουν μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον καθώς και της προώθησης 
οικολογικότερων διεργασιών παραγωγής και υπηρεσιών· επισημαίνει τα οφέλη που 
συνεπάγεται για τις δημοσιονομικές πολιτικές η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων της 
οικολογικής καινοτομίας και τα κέρδη αποδοτικότητας που μπορούν να 
πραγματοποιηθούν και σε επίπεδο προϋπολογισμού· υπογραμμίζει την ανάγκη 
στοχοθετημένων δράσεων για την αντιμετώπιση σημείων συμφόρησης και την άρση των 
φραγμών στην εμπορευματοποίηση και διεθνοποίηση οικοκαινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών·

4. θεωρεί ότι η οικολογική καινοτομία στο σύνολό της θα πρέπει να συμβάλλει στη βιώσιμη 
περιφερειακή ανάπτυξη και στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Ένωσης·

5. τονίζει ότι η οικολογική καινοτομία αναμένεται να επωφεληθεί από τους νέους 
μηχανισμούς και τα νέα μέσα της ΕΕ σχετικά με τις εμβληματικές πρωτοβουλίες «Ένωση 
Καινοτομίας» και «Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους», καθώς επίσης και 
από την πολιτική συνοχής για την περίοδο μετά το 2013 και το πρόγραμμα Ορίζοντας 
2020· υπογραμμίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης της έννοιας της οικολογικής καινοτομίας 
σε όλους τους τομείς πολιτικής·

6. υπογραμμίζει ότι, ενώ οι τρέχουσες προτεραιότητες πρόσκλησης για την υποβολή 
προτάσεων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "Οικολογική Καινοτομία 2012" 
επικεντρώνονται μόνο σε ορισμένες περιοχές ελέγχου, η πρωτοβουλία λαμβάνει μορφή 
εγκάρσιου προγράμματος το οποίο στηρίζει έργα οικοκαινοτομίας σε διάφορους τομείς· 
επαναλαμβάνει συνεπώς ότι όλοι οι τομείς και οι οικονομικές δραστηριότητες πρέπει να 
μπορούν να επιλέγονται για χρηματοδότηση·
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7. υποδεικνύει ότι η μελλοντική πολιτική συνοχής περιέχει μία στρατηγική ευφυούς 
εξειδίκευσης ως εκ των προτέρων προϋπόθεση για τις περιφέρειες της ΕΕ και παροτρύνει 
τις περιφέρειες να δρομολογήσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης απευθυνόμενες προς 
όλες τις στοχευόμενες ομάδες, με στόχο να ενσωματωθεί η οικοκαινοτομία στις 
περιφερειακές και εθνικές στρατηγικές ευφυούς εξειδίκευσης·

8. θεωρεί ότι η οικολογική καινοτομία συμβαδίζει απόλυτα με τις επενδυτικές 
προτεραιότητες όσον αφορά την έρευνα και καινοτομία, το κλίμα και το περιβάλλον και 
κατά την προσεχή περίοδο προγραμματισμού των διαρθρωτικών ταμείων·

9. τονίζει ότι, ενώ η βιομηχανία οικολογικής σκοπιμότητας σήμερα προσφέρει 3,4 
εκατομμύρια θέσεων εργασίας και σημειώνει ετήσιο κύκλο εργασιών εκτιμώμενο σε 319 
δισεκατομμύρια ευρώ, το δυναμικό για την τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης, των 
ευκαιριών απασχόλησης και της δημιουργίας περιβαλλοντικού οφέλους παραμένει σε 
μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο και, στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ότι το κόστος της 
απραξίας θα είναι υψηλό·

10. υπογραμμίζει τη σημασία της ανάληψης ιδίας ευθύνης σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο μέσω της ενεργού συμμετοχής δημόσιων και ιδιωτικών παραγόντων και της 
κοινωνίας των πολιτών σε πολιτικές και δράσεις που στηρίζουν την οικολογική 
καινοτομία·

11. συνιστά την προώθηση του δημιουργικού και καινοτόμου δυναμικού των νέων, με στόχο 
να συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, και τη βελτίωση της πρόσβασής τους στη 
χρηματοδότηση.


