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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza az ökoinnováció tág dimenzióját, mivel az a meghatározása szerint az 
innováció bármely olyan formája, amelynek célja a fenntartható fejlődés felé való haladás 
a környezetet érő hatások csökkentése vagy az erőforrások hatékonyabb és felelősebb 
felhasználásának megvalósítása révén;

2. kiemeli az ökoinnováció környezetvédelmi haszonra irányuló kiaknázatlan potenciálját, 
tekintettel arra, hogy az elvárások szerint segít majd csökkenteni az üvegházhatásúgáz-
kibocsátást, többek között az újrahasznosított anyagok fokozott használata és a 
környezetre kisebb hatást gyakorló minőségi termékek gyártása, illetve a 
környezetbarátabb gyártási folyamatok és szolgáltatások elősegítése révén; hangsúlyozza, 
hogy célzott intézkedéseket kell alkalmazni, hogy megszüntessék az ökoinnováció 
kereskedelmi forgalomba hozatalát hátráltató szűk keresztmetszeteket és akadályokat, és 
megvalósítsák e termékek és szolgáltatások nemzetközivé válását;

3. úgy véli, hogy az ökoinnovációnak hozzá kell járulnia a fenntartható regionális 
növekedéshez és az uniós környezetvédelmi célkitűzések teljesítéséhez;

4. hangsúlyozza, hogy az ökoinnovációnak hasznosítania kell az „Innovatív Unió” és 
„Erőforrás-hatékony Európa” kiemelt kezdeményezések kialakulóban lévő uniós pénzügyi 
eszközeit és konstrukcióit, illetve a 2013 utáni kohéziós politikát és a Horizont 2020 
kezdeményezést;

5. hangsúlyozza, hogy a 2012-es ökoinnovációs pályázati felhívás jelenleg prioritásként 
meghatározott területei néhány kiemelt célterületet jelentenek, az ökoinnovációs 
kezdeményezés olyan átfogó program, amely különböző ágazatokban támogatja az 
ökoinnovációs projekteket; ezért ismételten hangsúlyozza, hogy valamennyi ágazatnak és 
kereskedelmi tevékenységnek jogosultnak kell lennie a támogatásra;

6. rámutat arra, hogy a jövőbeli kohéziós politika az uniós régiókra vonatkozó előzetes 
feltételrendszerként magában foglal egy intelligens szakosodási stratégiát is, és ösztönzi a 
régiókat, hogy intelligens szakosodási stratégiáikba integrálják az ökoinnovációt;

7. úgy véli, hogy az ökoinnováció teljes mértékben összhangban van a strukturális alapok 
következő programozási időszakának kutatási, innovációs, éghajlati és a környezet terén 
való beruházási prioritásaival;

8. hangsúlyozza, hogy bár az ökoiparágak jelenleg 3,4 millió munkahelyet biztosítanak és a 
becslések szerint 319 millió eurós éves forgalmat bonyolítanak, a regionális növekedési és 
a környezeti haszonnal kapcsolatos potenciál továbbra is kiaknázatlan, és ebben az 
összefüggésben emlékeztet arra, hogy magas lesz a tétlenség ára;

9. hangsúlyozza a köz- és magánszféra szereplőinek és a civil társadalomnak az 



PE510.644v01-00 4/4 PA\935164HU.doc

HU

ökoinnovációt támogató fellépésekbe való aktív bevonásával megvalósított helyi és 
regionális felelősségvállalás jelentőségét.


