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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u 
s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza d-dimensjoni wiesgħa tal-kunċett tal-ekoinnovazzjoni, sakemm tiġi definita 
bħala kwalunkwe forma ta' innovazzjoni li għandha l-għan li twassal għall-progress fil-
kisba tal-mira ta' żvilupp sostenibbli, billi tnaqqas l-impatt fuq l-ambjent jew li tikseb użu 
tar-riżorsi aktar effikaċi u responsabbli;

2. Jappoġġa l-inizjattiva ewlenija tal-Kummissjoni tal-Istrateġija Ewropa 2020, li għandha l-
għan li tibda l-bidla minn issa lejn ekonomija sostenibbli; jenfasizza, barra minn hekk, li 
investiment immirat għat-trasformazzjoni ekoloġika tar-reġjuni tal-UE huwa wieħed mill-
aktar strumenti utli biex jintlaħqu l-għanijiet strateġiċi tal-konverġenza reġjonali u l-
koeżjoni territorjali;

3. Jenfasizza l-potenzjal ta' benefiċċju għall-ambjent mhux sfruttat tal-ekoinnovazzjoni, 
sakemm tkun mistennija li tgħin biex tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra, 
inter alia, permezz ta' żieda fl-użu ta' materjali riċiklati u rinnovabbli u tal-produzzjoni ta' 
prodotti ta' kwalità li jħallu impatt anqas fuq l-ambjent u billi tiffaċilita proċessi ta' 
produzzjoni u servizzi li huma favur l-ambjent; jiġbed l-attenzjoni lejn il-benefiċċji għall-
politiki fiskali meta l-potenzjali tal-ekoinnovazzjoni jiġu sfruttati bis-sħiħ u l-gwadann fl-
effiċjenza jkun jista' jitwettaq mhux biss f'termini baġitarji; jenfasizza l-bżonn għal 
azzjonijiet immirati fir-rigward tal- u tal-ostakoli għall-kummerċjalizzazzjoni tal-
ekoinnovazzjoni u tal-internazzjonalizzazzjoni ta' dawn il-prodotti u servizzi;

4. Iqis li kull tip ta' ekoinnovazzjoni għandha tikkontribwixxi għat-tkabbir reġjonali 
sostenibbli u biex jitwettqu l-miri ambjentali tal-Unjoni;

5. Jenfasizza li l-ekoinnovazzjoni għandha tibbenefika mill-istrumenti finanzjarji emerġenti 
tal-UE u mill-mezzi tal-inizjattivi ewlenin, Unjoni għall-Innovazzjoni u Ewropa Effiċjenti 
fir-Riżorsi, kif ukoll il-Politika ta' Koeżjoni ta' wara l-2013 u l-Orizzont 2020; jenfasizza 
l-bżonn li l-kunċett tal-ekoinnovazzjoni jiġi integrat fl-oqsma politiki kollha;

6. Jenfasizza, li għalkemm l-oqsma ta' prijorità attwali għas-Sejħa għall-Ekoinnovazzjoni 
2012 huma limitati għal numru ta' oqsma ta' konċentrazzjoni, l-inizjattiva ekoinnovazzjoni 
hi programm trasversali li tappoġġja proġetti ta' ekoinnovazzjoni f'setturi differenti; itenni 
għaldaqstant li s-setturi u l-attivitajiet kummerċjali kollha għandhom ikunu eliġibbli għall-
finanzjament;

7. Jinnota li l-politika ta' koeżjoni futura tinkludi strateġija ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti 
bħal kundizzjoni ex-ante għar-reġjuni tal-UE u jħeġġeġ lir-reġjuni biex inedu kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni mmirati lejn il-gruppi kollha fil-mira bil-għan li l-ekoinnovazzjoni tiġi 
integrata fl-istrateġiji reġjonali u nazzjonali ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti;

8. Iqis l-ekoinnovazzjoni bħala konformi bis-sħiħ mar-riċerka u l-innovazzjoni u mal-
prijoritajiet ta' investiment dwar il-klima u l-ambjent fil-perjodu ta' ipprogrammar dwar il-
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fondi strutturali li jmiss;

9. Jenfasizza li filwaqt li l-ekoindustriji llum jimpjegaw 3.4 miljun ħaddiem u jipprovdu 
introjtu annwali li hu stmat EUR 319 biljun, il-potenzjal għall-ħolqien ta' tkabbir 
reġjonali, l-opportunitajiet ta' impjiegi u benefiċċji ambjentali għadu fil-parti l-kbira 
tiegħu ma ġiex sfruttat u jfakkar, b'rabta ma' dan li l-ispiża tan-nuqqas ta' azzjoni se tkun 
għolja;

10. Jissottolinja l-importanza ta' sjieda lokali u reġjonali permezz tal-parteċipazzjoni attiva 
tal-atturi pubbliċi u privati u tas-soċjetà ċivili f'politiki u azzjonijiet ta' appoġġ għall-
ekoinnovazzjoni.

11. Jirrakkomanda li jiġi promoss il-potenzjal kreattiv u innovattiv taż-żgħażagħ biex dawn 
jikkontribwixxu għall-iżvilupp sostenibbli, u li jitjieb l-aċċess tagħhom għall-fondi;
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