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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker att miljöinnovation är ett omfattande begrepp, med tanke 
på att det definieras som varje typ av innovation som syftar till framsteg mot målet hållbar 
utveckling, genom minskning av de negativa konsekvenserna för miljön eller genom 
effektivare och mer ansvarsfullt utnyttjande av resurser.

2. Europaparlamentet stöder kommissionens flaggskeppsinitiativ inom ramen för Europa 
2020-strategin, som syftar till att ta steget mot en hållbar ekonomi nu. Parlamentet 
framhåller också att investeringar inriktade på en grön övergång i EU:s regioner är ett 
mycket användbart verktyg för att uppnå de strategiska målen om regional konvergens 
och territoriell sammanhållning.

3. Europaparlamentet lyfter fram de ännu outnyttjade potentiella miljövinsterna med 
miljöinnovation, som väntas bidra till att få ner växthusgasutsläppen genom bland annat 
ökad användning av återvunna och förnybara material, tillverkning av kvalitetsprodukter 
som har mindre miljöpåverkan och främjande av miljövänligare tillverkningsprocesser 
och tjänster. Parlamentet påpekar att finanspolitiken drar nytta av att miljöinnovationens 
potential utnyttjas fullt ut, med effektivitetsvinster inte minst på budgetområdet. 
Parlamentet betonar behovet av åtgärder för att ta itu med flaskhalsar och hinder som står i 
vägen för att miljöinnovation ska kunna leda till att produkter och tjänster kommer ut på 
marknaden, även internationellt.

4. Europaparlamentet anser att all miljöinnovation bör bidra till hållbar regional utveckling 
och uppfyllande av EU:s miljömål.

5. Europaparlamentet betonar att miljöinnovation bör kunna stödjas genom de nya 
instrument och redskap som skapas inom EU:s flaggskeppsinitiativ Innovationsunionen 
och Ett resurseffektivt Europa samt genom sammanhållningspolitiken efter 2013 och 
Horisont 2020. Parlamentet understryker att begreppet miljöinnovation bör beaktas på alla 
politikområden.

6. De nuvarande prioriterade områdena i inbjudan att lämna förslag på 
miljöinnovationsprojekt 2012 begränsas visserligen till ett antal fokusområden, men 
Europaparlamentet betonar att initiativet miljöinnovation är ett sektorsövergripande 
program som stöder miljöinnovationsprojekt på olika områden. Parlamentet upprepar 
därför att alla sektorer och branscher bör vara berättigade till finansiering.

7. Europaparlamentet påpekar att den framtida sammanhållningspolitiken omfattar en 
strategi för smart specialisering som ett förhandsvillkor för EU:s regioner, och regionerna 
uppmuntras att inleda informationskampanjer riktade till alla målgrupper i syfte att 
integrera miljöinnovation i regionala och nationella strategier för smart specialisering.

8. Europaparlamentet anser att miljöinnovation ligger helt i linje med 
investeringsprioriteringarna för forskning, innovation, klimat och miljö i den kommande 
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programplaneringsperioden för strukturfonderna.

9. Europaparlamentet betonar att miljöindustrin idag visserligen står för 3,4 miljoner 
arbetstillfällen och har en beräknad årsomsättning på 319 miljarder euro, men att 
potentialen för att skapa regional tillväxt, arbetstillfällen och miljövinster till stor del är 
outnyttjad. Parlamentet erinrar i detta sammanhang om att kostnaden för passivitet 
kommer att bli hög.

10. Europaparlamentet understryker vikten av lokalt och regionalt egenansvar, genom att 
offentliga och privata aktörer och det civila samhället aktivt deltar i strategier och åtgärder 
till stöd för miljöinnovation.

11. Europaparlamentet anser att ungdomars kreativa och innovativa potential att bidra till 
hållbar utveckling bör stimuleras och ges bättre tillgång till finansiering.
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