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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į tai, kad ekologinės inovacijos samprata plataus užmojo, kadangi ji 
apibrėžiama kaip bet kurio tipo inovacija, kurios tikslas – pažanga siekiant tvaraus 
vystymosi tikslo mažinant poveikį aplinkai ar užtikrinant veiksmingesnį ir atsakingesnį 
išteklių naudojimą;

2. atkreipia ypatingą dėmesį į neišnaudotą ekologinių inovacijų naudos aplinkai potencialą 
atsižvelgdamas į tai, jog tikimasi, kad jas taikant – inter alia, labiau naudojant perdirbtas 
medžiagas ir gaminant kokybiškus gaminius taip, kad būtų daromas mažesnis poveikis 
aplinkai, taip pat skatinant ekologiškesnius gamybos procesus ir paslaugas – bus 
sumažintas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis; pabrėžia, kad būtina imtis 
tikslinių veiksmų, susijusių su ekologinių inovacijų komercializacijos nesklandumais ir 
kliūtimis, taip pat su šių produktų ir paslaugų internacionalizavimu;

3. mano, kad visomis ekologinėmis inovacijomis turėtų būti prisidėta prie tvaraus regioninio 
augimo ir Sąjungos aplinkos apsaugos tikslų įgyvendinimo;

4. pabrėžia, kad ekologinės inovacijos turėtų būti remiamos naujomis ES finansinėmis 
priemonėmis ir pavyzdinių iniciatyvų „Inovacijų Sąjunga“ ir „Tausiai išteklius naudojanti 
Europa“, taip pat sanglaudos politikos po 2013 m. ir iniciatyvos „Horizontas 2020“ 
priemonėmis;

5. pabrėžia, kad, nors dabartinės prioritetinės sritys, susijusios su kvietimu teikti paraiškas 
pagal 2012 m. ekologinių inovacijų iniciatyvą, apima keletą sričių, kurioms teikiamas 
ypatingas dėmesys, ekologinių inovacijų iniciatyva yra kompleksinė programa, pagal 
kurią remiami įvairių sektorių ekologinių inovacijų projektai; todėl pakartoja, kad 
finansavimo reikalavimus turėtų atitikti visi sektoriai ir veiklą vykdančios įmonės;

6. pažymi, kad būsimoji sanglaudos politika apima pažangią specializacijos strategiją, kaip 
ES regionams keliamą ex ante sąlygą, ir pagal ją regionai raginami įtraukti ekologines 
inovacijas į savo pažangias specializacijos strategijas;

7. mano, kad ateinančiu struktūrinių fondų pagalbos programavimo laikotarpiu ekologinės 
inovacijos visapusiškai atitinka prioritetus mokslinių tyrimų ir inovacijų, taip pat klimato 
ir investicijų į aplinkos apsaugą srityse;

8. pabrėžia, kad, nors ekologinės pramonės šakos šiandien užtikrina 3,4 mln. darbo vietų ir 
apytikriai 319 mlrd. EUR metinę apyvartą, regioninio augimo ir naudos aplinkai 
užtikrinimo potencialas didžiąja dalimi neišnaudotas, ir atsižvelgdamas į tai primena, kad 
neveiklumo kaina didelė;

9. pabrėžia, kad svarbi atsakomybė vietos ir regionų lygmeniu į politiką ir veiksmus, kuriais 
remiamos ekologinės inovacijos, aktyviai įtraukiant viešojo ir privačiojo sektoriaus 
veikėjus bei pilietinės visuomenės atstovus.


