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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública 
e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Destaca a amplitude do conceito de ecoinovação, tendo em conta que se define como 
qualquer forma de inovação que vise o progresso através do objetivo do desenvolvimento 
sustentável, mediante a redução do impacto negativo sobre o ambiente e a garantia de uma 
utilização mais eficaz e mais responsável dos recursos;

2. Apoia a iniciativa emblemática da Comissão “Europa 2020”, que visa induzir as 
alterações que permitam enveredar desde já pela via de uma economia sustentável; 
salienta, ainda, que o investimento especificamente orientado para a transformação 
ecológica das regiões da UE é um instrumento de utilidade para a consecução dos 
objetivos estratégicos de convergência regional e coesão territorial;

3. Destaca o potencial inexplorado da ecoinovação em matéria de ambiente, uma vez que se 
espera que possa contribuir para a redução das emissões de gases com efeito de estufa 
graças, por exemplo, a um recurso mais frequente a materiais reciclados e renováveis, ao 
fabrico de produtos de qualidade que exerça um impacto mais reduzido no ambiente e ao 
fomento de processos de produção e serviços que sejam mais respeitadores do ambiente; 
salienta que a plena exploração dos potenciais de ecoinovação traz benefícios para as 
políticas fiscais e que os ganhos de eficiência podem ser igualmente realizados em termos 
orçamentais; salienta a necessidade de ações especificamente orientadas para os impasses 
e obstáculos à comercialização da ecoinovação e à internacionalização destes produtos e 
serviços;

4. Considera que toda a ecoinovação deve contribuir para um crescimento regional 
sustentável e para a consecução dos objetivos ambientais da União;

5. Sublinha que a ecoinovação deve beneficiar das ferramentas e instrumentos financeiros 
emergentes da EU a título das iniciativas emblemáticas «União da Inovação» e «Uma 
Europa eficiente em termos de recursos», bem como da política da coesão após 2013 e do 
programa Horizonte 2020; destaca a necessidade de integrar a dimensão da ecoinovação 
em todas as áreas de intervenção;

6. Sublinha que, apesar de as atuais prioridades do convite à apresentação de propostas para 
a ecoinovação de 2012 estarem direcionadas para uma série de domínios limitados, a 
iniciativa em matéria de ecoinovação é um programa transversal que apoia projetos de 
ecoinovação em diferentes setores; reitera, por conseguinte, que todos os setores e 
atividades empresariais devem ser elegíveis para a obtenção de financiamento;

7. Salienta que a futura política de coesão inclui uma estratégia de especialização inteligente 
como condicionalidade ex ante para as regiões da UE e incentiva as regiões a lançarem 
campanhas de sensibilização tendo por alvo todos os grupos, visando integrar a 
ecoinovação nas estratégias regionais e nacionais de especialização inteligente;
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8. Considera que, no próximo período de programação dos fundos estruturais, a ecoinovação 
deve estar totalmente em consonância com as prioridades de investimento em matéria de 
investigação, inovação, clima e ambiente;

9. Sublinha que, apesar de atualmente as indústrias ecológicas gerarem 3,4 milhões de 
empregos e um volume de negócios anual estimado em 319 mil milhões de euros, o 
potencial de fomento de crescimento regional, de oportunidades de emprego e de 
benefícios ambientais continua, em grande medida, a ser desaproveitado, e recorda, neste 
contexto, que o custo desta falta de ação será elevado;

10. Salienta a importância da apropriação local e regional através da participação ativa de 
agentes públicos e privados e da sociedade civil nas políticas e ações de apoio à 
ecoinovação;

11. Recomenda a promoção do potencial criativo e inovador dos jovens em termos de 
contribuição para o desenvolvimento sustentável, bem como a melhoria do seu acesso ao 
financiamento.
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