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ET

ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab ökoinnovatsiooni mõiste laiaulatuslikkust, kuna seda defineeritakse kui mistahes 
innovatsiooni, mille eesmärk on keskkonnamõju vähendamise või tõhusama ja 
vastutustundlikuma ressursikasutuse kaudu edendada jätkusuutlikku arengut;

2. rõhutab ökoinnovatsiooni seni veel kasutamata keskkonnakasu potentsiaali, sest selle abil 
soovitakse vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid, kasutades muuhulgas 
ulatuslikumalt taaskasutatud materjale ja tootes kvaliteetseid väiksema keskkonnamõjuga 
tooteid ning rakendades keskkonnasõbralikumaid tootmisprotsesse ja teenuseid; rõhutab 
vajadust suunata meetmed ökoinnovatsiooni turustamist ning nende toodete ja teenuste 
rahvusvahelisemaks muutmist takistavatesse kitsaskohtadesse;

3. on seisukohal, et ökoinnovatsioon peaks alati panustama säästlikku regionaalarengusse ja 
liidu keskkonnaeesmärkide täitmisse;

4. rõhutab, et ökoinnovatsiooni tuleks toetada uutest ELi rahastamisvahenditest ning 
juhtalgatustest „Innovatiivne liit” ja „Ressursitõhus Euroopa” ning 2013. aasta järgsest 
ühtekuuluvuspoliitikast ja programmist Horisont 2020; 

5. rõhutab, et kuigi ökoinnovatsiooni 2012. aasta eesmärkide praegused prioriteetsed alad 
kuuluvad piiratud arvu eelisvaldkondade alla, on ökoinnovatsiooni algatus 
valdkondadevaheline programm, mis toetab erinevate sektorite ökoinnovatsiooni projekte; 
kinnitab seega, et kõik sektorid ja äritegevused peaksid olema rahastamise saamiseks 
kõlbulikud;

6. juhib tähelepanu sellele, et tulevases ühtekuuluvuspoliitikas sisaldub ELi piirkondade 
jaoks eeltingimuseks olev aruka spetsialiseerumise strateegia ning julgustab piirkondi 
kaasama ökoinnovatsiooni oma aruka spetsialiseerumise strateegiatesse;

7. on arvamusel, et ökoinnovatsioon on täielikult kooskõlas tulevase struktuurifondide 
programmitöö perioodi teadusuuringute ja innovatsiooni ning kliima ja keskkonnaalaste 
investeeringute prioriteetidega;

8. rõhutab, et kuigi ökotööstuses on praegu 3,4 miljonit töökohta ja selle hinnanguline 
aastakäive on 319 miljardit eurot, on piirkondliku kasvu ja keskkonnakasu loomise 
potentsiaal seni veel suuresti kasutamata, ning tuletab sellega seoses meelde, et 
tegevusetusega kaasneb suur kulu;

9. rõhutab, kui oluline on kohalik ja piirkondlik isevastutus, mis väljendub avaliku ja 
erasektori ning kodanikuühiskonna aktiivses osalemises ökoinnovatsiooni toetavas 
poliitikas ja tegevustes.


