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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. onderstreept de ruime betekenis van het begrip eco-innovatie waaronder elke vorm van 
innovatie wordt verstaan die op de verwezenlijking van duurzame ontwikkeling gericht is 
door middel van het beperken van de gevolgen voor het milieu of een efficiënter en meer 
verantwoord gebruik van hulpbronnen;

2. steunt het vlaggenschipinitiatief van de Commissie in het kader van de Europa 2020-
strategie, dat bedoeld is om nu over te schakelen op een duurzame economie; onderstreept 
voorts dat gerichte investeringen in de ecologische transformatie van de regio's van de EU 
een zeer nuttige instrument vormen om de strategische doelstellingen regionale 
convergentie en territoriale cohesie te bereiken;

3. wijst op de onbenutte mogelijkheden om door eco-innovatie tot milieuverbetering te 
komen gezien de verwachte bijdrage daarvan aan de verlaging van de emissies van 
broeikasgassen door middel van onder meer het gebruik van kringloop- en hernieuwbaar 
materiaal en de productie van kwaliteitsproducten die minder schadelijk zijn voor het 
milieu en de bevordering van meer milieuvriendelijke productieprocessen en diensten; 
wijst op de voordelen voor het begrotingsbeleid wanneer de mogelijkheden van eco-
innovatie ten volle worden benut en efficiëntiewinst niet in de laatste plaats op het vlak 
van de begroting kan worden geboekt; wijst op de noodzaak om acties te richten op 
knelpunten en obstakels die de commerciële exploitatie van eco-innovatie en 
internationale handel in eco-innovatieve producten en diensten in de weg staan;

4. is van mening dat elke vorm van eco-innovatie dient bij te dragen aan duurzame groei in 
de regio's en de verwezenlijking van de milieudoelen van de Unie;

5. benadrukt dat eco-innovatie moet worden ondersteund door de nieuwe EU-instrumenten 
en -middelen van de vlaggenschipinitiatieven "Innovatie-Unie" en "Efficiënt gebruik van 
hulpbronnen", en van het cohesiebeleid na 2013 en Horizon 2020; benadrukt de noodzaak 
om op alle beleidsterreinen het begrip eco-innovatie te mainstreamen;

6. benadrukt dat de huidige prioritaire gebieden voor eco-innovatie 2012 weliswaar beperkt 
zijn tot een aantal specifieke terreinen, maar dat het initiatief inzake eco-innovatie een 
transversaal programma is dat eco-innovatieve projecten in verschillende sectoren steunt; 
wijst er daarom nogmaals op dat activiteiten in alle sectoren en bedrijfstakken voor 
financiering in aanmerking behoren te komen;

7. wijst erop dat het toekomstige cohesiebeleid als ex-antevoorwaarde stelt dat EU-regio's 
over een strategie voor slimme specialisatie beschikken en daarmee regio's aanzet om 
bewustmakingscampagnes voor alle doelgroepen te organiseren teneinde eco-innovatie in 
regionale en nationale slimme-specialisatiestrategieën te integreren;
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8. is van oordeel dat eco-innovatie volledig aansluit op de prioriteiten van de 
structuurfondsen om in de komende programmeringsperiode in onderzoek, innovatie, 
klimaat en milieu te investeren;

9. beklemtoont dat eco-industrieën momenteel wel 3,4 miljoen banen leveren met een 
geraamde jaarlijkse omzet van 319 miljard EUR, maar dat het potentieel om regionale 
groei, werkgelegenheid en milieuvoordelen te verwezenlijken grotendeels onbenut blijft, 
en herinnert in dit verband aan de hoge kosten van het uitblijven van maatregelen;

10. onderstreept het belang van lokale en regionale inbreng bij beleid en activiteiten op het 
gebied van eco-innovatie door de actieve betrokkenheid van publieke en private partijen 
en maatschappelijke organisaties;

11. doet de aanbeveling om het creatieve en innovatieve potentieel van jongeren te 
bevorderen teneinde aan duurzame ontwikkeling bij te dragen en de toegang tot 
financiering voor hen te verbeteren.
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