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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver ekoinovācijas koncepcijas plašo dimensiju, ņemot vērā, ka tā ir definēta kā jebkura 
veida inovācija, kuras mērķis ir virzība uz ilgtspējīgu attīstību, samazinot ietekmi uz vidi 
vai panākot efektīvu un atbildīgu resursu izmantošanu;

2. uzsver ekoinovācijas neizmantoto potenciālu vides ieguvumu jomā, ņemot vērā, ka 
gaidāms, ka tā palīdzēs samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, cita starpā vairāk 
izmantojot pārstrādātus materiālus un tādu kvalitatīvu produktu ražošanu, kuri mazāk 
ietekmēs vidi un veicinās videi draudzīgākus ražošanas procesus un pakalpojumus; uzsver 
vajadzību mērķtiecīgi vērst rīcību uz sastrēgumu vietām un šķēršļiem ceļā uz 
ekoinovācijas komercializāciju un uz šo produktu un pakalpojumu internacionalizāciju;

3. uzskata, ka visai ekoinovācijai būtu jāveicina ilgtspējīga reģionālā izaugsme un 
Savienības vides mērķu sasniegšana;

4. uzsver, ka ekoinovācijai vajadzētu izmantot jaunos ES finanšu instrumentus, Inovācijas 
savienības mehānismus un „Resursu ziņā efektīvas Eiropas” pamatiniciatīvas, kā arī 
Kohēzijas politiku pēc 2013. gada un pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”;

5. uzsver, ka, lai gan pašreizējās prioritārās jomas ekoinovāciju 2012. gada uzaicinājumā 
aprobežojas ar vairākām svarīgākajām jomām, ekoinovācijas iniciatīva ir transversāla 
programma, kas atbalsta ekoinovatīvus projektus dažādās nozarēs; tādēļ atkārtoti uzsver, 
ka visām nozarēm un uzņēmējdarbības virzieniem vajadzētu būt tiesīgiem pretendēt uz 
finansējumu;

6. norāda, ka turpmākā kohēzijas politika ietvers viedu specializācijas stratēģiju kā ex-ante
nosacījumu ES reģioniem, un mudina reģionus integrēt ekoinovāciju savās viedas 
specializācijas stratēģijās;

7. uzskata, ekoinovācija ir pilnībā savienojama ar pētniecības, inovācijas, klimata un vides 
ieguldījumu prioritātēm nākamajā struktūrfondu plānošanas periodā;

8. uzsver, ka, lai gan ekorūpniecība pašlaik nodrošina 3,4 miljonus darbavietu un aptuveni 
EUR 319 miljardu gada apgrozījumu, tās potenciāls radīt reģionālu izaugsmi un panākt 
ieguvumus videi joprojām lielā mērā ir neizmantots, un šajā sakarā atgādina, ka 
bezdarbības izmaksas būs augstas;

9. uzsver, ka ir svarīga vietējā un reģionālā atbildības uzņemšanās, aktīvi iesaistot publiskā 
un privātā sektora dalībniekus un pilsonisko sabiedrību ekoinovācijas atbalsta 
rīcībpolitikās un pasākumos.


