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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, 
tieto návrhy:

1. zdôrazňuje široký rozmer koncepcie ekologickej inovácie, keďže sa vymedzuje ako 
akákoľvek forma inovácie, ktorej cieľom je pokrok smerom k dosiahnutiu trvalo 
udržateľného rozvoja tým, že sa zníži vplyv na životné prostredie alebo sa zabezpečí 
efektívnejšie a zodpovednejšie využívanie zdrojov;

2. zdôrazňuje nevyužitý potenciál ekologických inovácií z hľadiska životného prostredia, 
pretože sa očakáva, že pomôžu znížiť emisie skleníkových plynov okrem iného aj 
prostredníctvom intenzívnejšieho využívania recyklovaných materiálov a výroby 
kvalitných výrobkov s menším vplyvom na životné prostredie a uľahčenia ekologickejších 
výrobných procesov a služieb; zdôrazňuje potrebu cielených opatrení zameraných 
na prekážky a bariéry, ktoré existujú pri obchodovaní s ekologickými inováciami 
a pri internacionalizácii takýchto výrobkov a služieb;

3. domnieva sa, že všetky ekologické inovácie by mali prispievať k udržateľnému 
regionálnemu rastu a k splneniu cieľov Únie v oblasti životného prostredia;

4. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa pri ekologických inováciách mohli využívať nové 
finančné nástroje a prostriedky EÚ, ktoré ponúkajú hlavné iniciatívy Inovácia v Únii a 
Európa efektívne využívajúca zdroje, ako aj politika súdržnosti po roku 2013 a program 
Horizont 2020;

5. zdôrazňuje, že hoci sú súčasné prioritné oblasti v rámci predkladania výziev týkajúcich sa 
ekologických inovácií v roku 2012 obmedzené na niekoľko kľúčových okruhov, iniciatíva 
pre ekologické inovácie je prierezový program, ktorý podporuje projekty ekologických 
inovácií v rozličných odvetviach; preto opätovne zdôrazňuje, že všetky odvetvia a 
obchodné činnosti by mali mať nárok na využívanie finančných prostriedkov;

6. poukazuje na to, že budúca politika súdržnosti zahŕňa stratégiu inteligentnej špecializácie 
ako podmienku ex-ante pre regióny EÚ, a nabáda regióny, aby začlenili ekologické 
inovácie do svojich stratégií inteligentnej špecializácie;

7. domnieva sa, že ekologické inovácie sú v úplnom súlade s investičnými prioritami 
nadchádzajúceho programového obdobia štrukturálnych fondov, pokiaľ ide o výskum a 
inovácie, ako aj klímu a životné prostredie;

8. zdôrazňuje, že zatiaľ čo ekologické priemyselné odvetvia v súčasnosti poskytujú 3,4 
milióna pracovných miest a odhadovaný ročný obrat dosahuje 319 miliárd EUR, potenciál 
pre regionálny rast a environmentálne prínosy zostáva v značnej miere nevyužitý, a v tejto 
súvislosti pripomína, že náklady v prípade nečinnosti budú vysoké;

9. zdôrazňuje dôležitosť prevzatia zodpovednosti na miestnej a regionálnej úrovni, a to 
prostredníctvom aktívneho zapojenia verejných a súkromných subjektov a občianskej 
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spoločnosti do politík a činností podporujúcich ekologické inovácie.


