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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază dimensiunea amplă a conceptului de ecoinovare, având în vedere că acesta este 
definit drept orice formă de inovare care urmărește realizarea de progrese în ceea ce 
privește dezvoltarea durabilă, prin reducerea impactului asupra mediului sau prin 
utilizarea mai eficientă și mai responsabilă a resurselor;

2. subliniază potențialele beneficii ecologice încă neexploatate ale ecoinovării, dat fiind 
faptul că se preconizează că aceasta va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră, printre altele, prin intermediul utilizării pe scară mai largă a materialelor reciclate și 
al dezvoltării unor produse de calitate cu un impact redus asupra mediului, precum și prin 
facilitarea unor procese de producție și a unor servicii mai ecologice; subliniază faptul că 
este nevoie de adoptarea unor măsuri pentru combaterea blocajelor și a obstacolelor care 
stau în calea comercializării ecoinovării și a internaționalizării acestor servicii și produse;

3. consideră că toate formele de ecoinovare ar trebui să contribuie la dezvoltarea durabilă la 
nivel regional și la îndeplinirea obiectivelor de mediu ale Uniunii;

4. subliniază că ecoinovarea ar trebui să beneficieze de pe urma noilor instrumente 
financiare ale UE și a mecanismelor inițiativelor emblematice „O Uniune a inovării” și „O 
Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor”, precum și de pe urma 
politicii de coeziune post-2013 și a programului-cadru „Orizont 2020”;

5. subliniază că, deși domeniile prioritare actuale vizate în ceea ce privește cererea de oferte 
pentru proiecte de ecoinovare pentru 2012 se limitează la o serie de domenii de interes, 
inițiativa privind ecoinovarea este un program transversal, care sprijină proiecte 
ecoinovatoare din diferite sectoare; reiterează, prin urmare, că toate sectoarele și 
activitățile economice ar trebui să fie eligibile pentru finanțare;

6. subliniază că viitoarea politică de coeziune include o strategie de specializare inteligentă 
drept condiție ex-ante pentru regiunile UE și încurajează regiunile să integreze 
ecoinovarea în cadrul strategiilor lor de specializare inteligentă;

7. consideră că ecoinovarea este în deplină conformitate cu mediul de cercetare și de inovare 
și cu prioritățile de investiție în domeniul climei și al mediului ale următoarei perioade de 
programare pentru fondurile structurale;

8. subliniază că, având în vedere că industriile ecologice furnizează în prezent 3,4 milioane 
de locuri de muncă și însumează o cifră de afaceri anuală estimată la 319 miliarde EUR, 
potențialul de a stimula dezvoltarea regională și de a genera beneficii de mediu rămâne în 
mare măsură neexploatat și reamintește, în acest sens, că lipsa adoptării de acțiuni va 
atrage după sine un cost ridicat;

9. subliniază importanța participării locale și regionale prin implicarea activă a actorilor din 
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sectorul public și privat și a societății civile în politicile și acțiunile de sprijinire a 
ecoinovării.


