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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja obsežnost pojma ekoloških inovacij, saj zajema vse oblike inovacij, katerih cilj 
je napredek proti trajnostnemu razvoju in ki prispevajo k zmanjševanju negativnih vplivov 
na okolje ali k učinkovitejši in odgovornejši rabi virov;

2. podpira vodilno pobudo Komisije v okviru strategije Evropa 2020 za takojšen prehod na 
trajnostno gospodarstvo; poudarja tudi, da so ciljno usmerjene naložbe v ekološko 
preoblikovanje najbolj prikrajšanih regij EU eden najuporabnejših instrumentov za 
doseganje strateških ciljev regionalnega zbliževanja in ozemeljske kohezije;

3. poudarja, da je okolju koristni potencial ekoloških inovacij še vedno neizkoriščen, 
pripomogle pa naj bi k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, med drugim z večjo 
uporabo recikliranih in obnovljivih materialov in proizvodnjo kakovostnih izdelkov z 
manjšim vplivom na okolje ter spodbujanjem okolju prijaznejših proizvodnih postopkov 
in storitev; opozarja na koristi za fiskalne politike, če se bo potencial ekoloških inovacij v 
celoti izkoristil in bo mogoče uresničiti povečanja učinkovitosti, ne samo s proračunskega 
vidika; poudarja, da je treba opredeliti ciljne ukrepe za odpravo ozkih grl in ovir, ki 
onemogočajo trženje ekoloških inovacij ter internacionalizacijo tovrstnih proizvodov in 
storitev;

4. meni, da bi morale vse ekološke inovacije prispevati k trajnostni regionalni rasti in 
uresničevanju okoljskih ciljev Unije;

5. poudarja, da bi morali ekološkim inovacijam omogočiti dostop do novih finančnih 
instrumentov EU in sredstev vodilnih pobud „Unija inovacij“ in „Evropa, gospodarna z 
viri“ ter kohezijske politike po letu 2013 in programa Obzorje 2020; poudarja, da je treba 
koncept ekoloških inovacij vključiti v vsa področja politike;

6. poudarja, da čeprav so prednostna področja razpisa na področju ekoloških inovacij za leto 
2012 omejena zgolj na nekatera poglavitna področja, je pobuda o ekoloških inovacijah 
prečni program, ki podpira tovrstne projekte v različnih sektorjih; ponovno poudarja, da bi 
morali biti do financiranja upravičeni vsi sektorji in poslovne dejavnosti;

7. poudarja, da bo prihodnja kohezijska politika vključevala strategijo pametne specializacije 
kot predhodno pogojenost za regije EU, in spodbuja regije, naj sprožijo kampanje za 
ozaveščanje, usmerjene v vse ciljne skupine, da bi ekološke inovacije vključili v 
regionalne in nacionalne strategije pametne specializacije;

8. meni, da so ekološke inovacije popolnoma skladne z raziskavami in inovacijami ter 
podnebnimi in okoljskimi prednostnimi naložbami v prihajajočem programskem obdobju 
strukturnih skladov;

9. poudarja, da čeprav ekološke panoge danes zagotavljajo 3,4 milijona delovnih mest in po 
ocenah ustvarijo 319 milijard EUR letnega prometa, njihov potencial za ustvarjanje 



PE510.644v02-00 4/5 AD\940787SL.doc

SL

regionalne rasti, zaposlitvenih možnosti in okoljskih koristi ostaja neizkoriščen, in v zvezi 
s tem opozarja, da bodo stroški neukrepanja visoki;

10. poudarja pomen lokalnega in regionalnega prevzemanja odgovornosti z dejavnim 
vključevanjem javnih in zasebnih akterjev ter civilne družbe pri politikah in dejavnostih, 
ki podpirajo ekološke inovacije;

11. priporoča spodbujanje ustvarjalnega in inovativnega potenciala mladih za prispevanje k 
trajnostnemu razvoju ter izboljšanje njihovega dostopa do sredstev.
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