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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vyzdvihuje šíři pojmu ekologické inovace, který je definován jako každá forma inovace 
usilující o pokrok směrem k cíli udržitelného rozvoje díky zmenšení dopadů na životní 
prostředí nebo díky účinnějšímu a zodpovědnějšímu používání přírodních zdrojů;

2. zdůrazňuje nevyužitý přínos ekologických inovací životnímu prostředí, od kterých se 
očekává, že napomůžou mimo jiné ke snížení emisí skleníkových plynů, k většímu 
užívání recyklovaných materiálů a k výrobě kvalitních produktů s menším dopadem na 
životní prostředí, a že usnadní výrobní procesy a služby šetrné k životnímu prostředí; 
zdůrazňuje potřebu zaměřit se na překážky a bariéry uvádění ekologických inovací na trh,
a které zabraňují těmto produktům a službám v celosvětovém rozšíření;

3. domnívá se, že všechny ekologické inovace by měly přispívat k udržitelnému 
regionálnímu růstu a k naplnění cílů Unie, co se týče životního prostředí;

4. zdůrazňuje, že pro ekologické inovace by měly být přínosné nové nástroje a prostředky 
EU ze stěžejních iniciativ Unie inovací a Evropa účinněji využívající zdroje a rovněž 
politika soudržnosti po roce 2013 a Horizont 2020;

5. zdůrazňuje, že iniciativa pro ekologické inovace je průřezovým programem, který 
podporuje projekty ekologických inovací z různých odvětví, přestože současné prioritní 
oblasti výzvy ekologických inovací pro rok 2012 jsou co do počtu omezené; znovu 
připomíná, že všechny odvětví i obchodní aktivity by měly mít nárok na získání 
finančních prostředků;

6. upozorňuje, že budoucí politika soudržnosti obsahuje jako předběžnou podmínku pro EU 
regiony také strategie inteligentní specializace a vybízí regiony, aby začlenily ekologické 
inovace do svých strategií inteligentní specializace;

7. domnívá se, že ekologické inovace jsou plně v souladu s investičními prioritami pro 
výzkum, inovace, klima a životní prostředí pro nadcházející programové období 
strukturálních fondů;

8. zdůrazňuje, že zatímco ekologická odvětví dnes poskytují 3,4 miliony pracovních míst
a očekávaný roční obrat o velikosti 319 miliard EUR, jejich potenciál pro regionální růst
a životní prostředí zůstává z velké části nevyužit a v této souvislosti připomíná, že cena za 
nečinnost bude vysoká;

9. upozorňuje na důležitost místního a regionálního vlastnictví za aktivního zapojení 
veřejných i soukromých subjektů a občanské společnosti v politikách a aktivitách 
podporujících ekologické inovace.


