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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at økoinnovationskonceptet har en udvidet dimension, da det er defineret 
som enhver form for innovation, der sigter mod fremskridt hen imod målsætningen om 
bæredygtig udvikling ved at mindske den negative påvirkning af miljøet eller ved at opnå 
en mere effektiv og ansvarlig udnyttelse af ressourcerne;

2. betoner, at økoinnovation har uudnyttede miljømæssige muligheder, da den forventes at 
bidrage til at reducere drivhusgasemissioner gennem blandt andet øget brug af 
genanvendelige materialer og fremstilling af kvalitetsprodukter, der har mindre påvirkning 
på miljøet, og ved at fremme mere miljøvenlige produktionsprocesser og tjenesteydelser;  
fremhæver, at der er behov for at målrette tiltag over for flaskehalse og forhindringer, der 
ligger i vejen for kommercialisering af økoinnovation, og for at internationalisere 
produkterne og tjenesteydelserne;

3. mener, at enhver form for økoinnovation bør bidrage til bæredygtig regional vækst og til 
opfyldelse af Unionens miljømålsætninger;

4. fremhæver, at økoinnovation bør nyde godt af de nyudviklede EU-instrumenter og -
mekanismer, der indgår i flagskibsinitiativerne "Innovation i EU" og "Et 
ressourceeffektivt Europa", samt af samhørighedspolitikken efter 2013 og Horisont 2020;

5. fremhæver, at selvom nuværende prioritetsområder for indkaldelsen af 
økoinnovationsforslag for 2012 er begrænset til en række fokusområder, er 
økoinnovationsinitiativet et tværgående program, som støtter økoinnovative projekter i 
forskellige sektorer; gentager derfor, at alle sektorer og erhvervsaktiviteter bør være 
berettiget til finansiering;

6. påpeger, at den fremtidige samhørighedspolitik omfatter en strategi for intelligent 
specialisering som en forhåndsbetingelse for EU-regioner og tilskynder regionerne til at 
integrere økoinnovation i deres strategier for intelligent specialisering;

7. anser økoinnovation for at være i fuld overensstemmelse med investeringsprioriteterne 
inden for forskning, innovation, klima og miljø i den kommende 
strukturfondsprogramperiode;

8. fremhæver, at mens der i dag findes 3,4 mio. jobs i økoindustrierne, der har en anslået 
årlig omsætning på 319 mia. EUR, er potentialet for at skabe regional vækst og 
miljøfordele i høj grad fortsat uudnyttet, og erindrer i den forbindelse om, at 
omkostningerne ved passivitet vil være høje;

9. understreger vigtigheden af lokalt og regionalt ejerskab gennem aktiv inddragelse af 
offentlige og private aktører samt af civilsamfundet i politikker og tiltag, der fremmer 
økoinnovation.
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