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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa ekoinnovoinnin käsitettä laajassa merkityksessä eli sitä, että määritelmällä 
katetaan kaikenlainen innovointi, joka tähtää kestävän kehityksen edistämiseen 
ympäristövaikutuksia vähentämällä tai tehokkaammalla ja vastuullisemmalla resurssien 
käytöllä;

2. tukee komission Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanketta, joka tähtää välittömään 
muutokseen kestävään talouteen siirtymiseksi; korostaa lisäksi, että Euroopan unionin 
alueiden ekologiseen muutokseen kohdistuvat investoinnit ovat erittäin hyödyllinen keino 
saavuttaa alueellisen lähentymisen ja alueellisen koheesion kaltaiset strategiset tavoitteet;

3. korostaa ekoinnovoinnin vielä hyödyntämättä olevia ympäristöhyötyjä, kun otetaan 
huomioon, että sillä on tarkoitus vähentää kasvihuonekaasupäästöjä muun muassa 
kierrätettyjen ja uusiutuvien materiaalien ja laadukkaiden, ympäristöä vähemmän 
kuormittavien tuotteiden käytön lisäämisen sekä ympäristöä vähemmän saastuttavien 
tuotantoprosessien ja palveluiden edistämisen avulla; korostaa finanssipolitiikalle 
koituvan etuja, kun ekoinnovoinnin mahdollisuuksia hyödynnetään täysimääräisesti ja 
tehokkuuden tuomia hyötyjä saavutetaan erityisesti talousarvion näkökulmasta; painottaa, 
että on tarpeen kohdistaa toimia ekoinnovoinnin kaupallistamisen ja sen synnyttämien 
tuotteiden ja palveluiden kansainvälistymisen pullonkaulojen ja esteiden torjumiseksi;

4. katsoo, että ekoinnovoinnin tulisi aina osaltaan edistää kestävää alueellista kasvua ja 
unionin ympäristötavoitteiden toteuttamista;

5. painottaa, että ekoinnovointia tulisi tukea EU:n uusista rahoitus- ja sijoitusvälineistä, jotka 
perustuvat Innovaatiounioni- ja Resurssitehokas Eurooppa -lippulaivahankkeisiin sekä 
vuoden 2013 jälkeiseen koheesiopolitiikkaan ja Horisontti 2020 -puiteohjelmaan; 
korostaa, että on tarpeen yleistää ekoinnovoinnin käsite kaikilla politiikan aloilla;

6. painottaa, että vaikka vuoden 2012 ekoinnovointitavoitteiden painopistealueet on 
keskitetty tietyille rajallisille aloille, ekoinnovointia koskeva aloite on laaja-alainen 
ohjelma, joka tukee eri alojen ekoinnovointihankkeita; toistaa, että näin ollen kaikkien 
sektoreiden ja liiketoiminnan alojen tulee olla tukikelpoisia;

7. huomauttaa, että tulevaan koheesiopolitiikkaan sisältyy älykästä erikoistumista koskeva 
strategia Euroopan unionin alueita koskevana ennakkoehtona, ja kannustaa alueita 
järjestämään kaikille kohderyhmille suunnattuja tiedotuskampanjoita, jotta ekoinnovointi 
sisällytettäisiin älykästä erikoistumista koskeviin alueellisiin ja kansallisiin strategioihin;

8. on sitä mieltä, että ekoinnovointi on täysin yhdenmukainen tutkimusta ja innovointia sekä 
tulevan rakennerahaston ohjelmakauden ilmastoa ja ympäristöä koskevien ensisijaisten 
sijoituskohteiden kanssa;
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9. painottaa, että vaikka ekoteollisuuden alat tarjoavat nykyään 3,4 miljoonaa työpaikkaa ja 
tuottavat vuodessa arviolta 319 miljardia euroa, mahdollisuudet alueellisen kasvun, uusien 
työpaikkojen ja ympäristöhyötyjen luomiseen jäävät suurelta osin hyödyntämättä, ja 
muistuttaa tässä yhteydessä, että toimettomuus tulee johtamaan suuriin kustannuksiin;

10. korostaa paikallisen ja alueellisen omistajuuden merkitystä, jotka toteutuvat sillä, että 
julkiset ja yksityiset toimijat sekä kansalaisyhteiskunta osallistuvat aktiivisesti 
ekoinnovointia tukeviin poliitikoihin ja toimiin;

11. suosittelee, että nuorten luovuutta ja innovointikykyä edistetään kestävän kehityksen 
edesauttamiseksi ja parannetaan heidän rahoituksensaantimahdollisuuksiaan.
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