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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla szeroki zakres pojęcia ekoinnowacji, które definiowane jest jako dowolna forma 
innowacji zmierzająca do dalszego trwałego rozwoju przez ograniczanie wpływu na 
środowisko lub bardziej wydajne i odpowiedzialne wykorzystywanie zasobów;

2. wspiera inicjatywę przewodnią Komisji w ramach strategii „Europa 2020”, mającą na celu 
niezwłoczne przejście na zrównoważoną gospodarkę; podkreśla ponadto, że 
ukierunkowane instrumenty ekologicznej transformacji regionów UE to bardzo przydatny 
instrument osiągania strategicznych celów konwergencji regionalnej i spójności 
terytorialnej;

3. zwraca uwagę na niewykorzystany potencjał korzyści środowiskowych płynących z 
ekoinnowacji, po których oczekuje się, że przyczynią się do zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych, m.in. przez zwiększone wykorzystanie materiałów uzyskanych z 
recyklingu i materiałów odnawialnych, produkcję wyrobów wysokiej jakości przy 
mniejszym wpływie na środowisko oraz ułatwienie stosowania bardziej przyjaznych 
środowisku procesów produkcyjnych i usług; zwraca uwagę na korzyści, jakie pełne 
wykorzystanie potencjału ekoinnowacji przyniesie polityce finansowej, przy czym 
przyrost wydajności można uzyskać zwłaszcza w odniesieniu do budżetu; zaznacza 
potrzebę ukierunkowania działań na „wąskie gardła” i przeszkody w komercjalizacji 
ekoinnowacji oraz umiędzynaradawianiu powstających dzięki niej produktów i usług;

4. uważa, że wszelkie ekoinnowacje powinny przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju 
regionów oraz do osiągnięcia przez Unię celów w zakresie ochrony środowiska;

5. podkreśla, że ekoinnowacje powinny skorzystać na instrumentach finansowych i 
mechanizmach unijnych powstających w ramach inicjatyw przewodnich „Unia innowacji” 
oraz „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”, a także z polityki spójności po roku 
2013 oraz z programu „Horyzont 2020”; podkreśla potrzebę włączenia koncepcji 
ekoinnowacji do głównego nurtu wszystkich dziedzin polityki;

6. zauważa, że chociaż obecne obszary priorytetowe konkursu Ekoinnowacje 2012 
ograniczają się do kilku dziedzin, to jednak inicjatywa ekoinnowacji jest programem
przekrojowym, wspierającym ekoinnowacyjne projekty w różnych sektorach; w związku 
z tym ponownie zaznacza, że wszystkie sektory i rodzaje działalności gospodarczej 
powinny kwalifikować się do finansowania;

7. zwraca uwagę, że w przyszłej polityce spójności strategia inteligentnej specjalizacji 
będzie dla regionów Unii uwarunkowaniem ex ante, i zachęca regiony, by uruchomiły 
kampanie informacyjne skierowane do wszystkich grup docelowych w celu włączenia 
ekoinnowacji do regionalnych i krajowych strategii inteligentnej specjalizacji;

8. uważa, że ekoinnowacje są w pełni zgodne z priorytetami inwestycyjnymi z zakresu 
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badań i innowacji oraz klimatu i środowiska w nadchodzącym okresie programowania 
funduszy strukturalnych;

9. podkreśla, że chociaż przemysł ekologiczny już dziś tworzy 3,4 mln miejsc pracy i 
generuje roczne obroty szacowane na 319 mld EUR, to potencjał pobudzania rozwoju 
regionalnego, możliwości zatrudnienia i korzyści dla środowiska pozostaje w dużym 
stopniu niewykorzystany, a w związku z tym przypomina, że koszty wynikające z 
niepodjęcia działań w tej dziedzinie będą wysokie;

10. zwraca uwagę na znaczenie poczucia odpowiedzialności na szczeblu lokalnym i 
regionalnym, rozumianego jako aktywne zaangażowanie podmiotów publicznych i 
prywatnych oraz społeczeństwa obywatelskiego w politykę i działania wspierające 
ekoinnowacje;

11. zaleca wspieranie kreatywnego i innowacyjnego potencjału młodych ludzi, by przyczynić 
się do trwałego wzrostu, także danie im lepszego dostępu do funduszy.
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