
 

 

P7_TA(2013)0584 

Ekološke inovacije - delovna mesta in rast z okoljsko politiko  

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2013 o ekoloških inovacijah – 

delovna mesta in rast z okoljsko politiko (2012/2294(INI)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Evropa 2020 – Strategija za pametno, 

trajnostno in vključujočo rast“ (COM(2010)2020), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Inovativnost za trajnostno prihodnost – 

Akcijski načrt za ekološke inovacije (Eco-AP)“ (COM(2011)0899), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Vodilna pobuda iz strategije Evropa 2020 

– Unija inovacij“ (COM(2010)0546), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Evropa, gospodarna z viri – vodilna 

pobuda iz strategije Evropa 2020“ (COM(2011)0021), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Stimulating technologies for sustainable 

development: An Environmental Technologies Action Plan for the European Union“ 

(Spodbujanje tehnologij za trajnostni razvoj: akcijski načrt okoljskih tehnologij za 

Evropsko unijo) (COM(2004)0038), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Strateška vizija za evropske standarde: za 

boljšo in hitrejšo trajnostno rast evropskega gospodarstva do leta 2020“ 

(COM(2011)0311), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Vrh Rio+20: na poti k okolju prijaznemu 

gospodarstvu in boljšemu upravljanju“ (COM(2011)0363), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Načrt za prehod na konkurenčno 

gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050“ (COM(2011)0112), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Program za nova znanja in spretnosti ter 

delovna mesta: evropski prispevek k polni zaposlenosti“ (COM(2010)0682), 

– ob upoštevanju predloga Komisije za uredbo o okvirnem programu za raziskave in 

inovacije (2014–2020) Obzorje 2020 (COM(2011)0809), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Obzorje 2020 – Okvirni program za 

raziskave in inovacije“ (COM(2011)0808), 

– ob upoštevanju bele knjige z naslovom „Prilagajanje podnebnim spremembam: 

evropskemu okviru za ukrepanje naproti“ (COM(2009)0147), 

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije z naslovom: „Spremeniti izzive v priložnosti: na 

poti k skupnemu strateškemu okviru za financiranje raziskav in inovacij v EU“ 

(COM(2011)0048), 



 

 

– ob upoštevanju novega instrumenta „jamstvo za mlade“, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. novembra 2010 o evropskih partnerstvih za 

inovacije v okviru vodilne pobude Unija inovacij1, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. maja 2012 o Evropi, gospodarni z viri2, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. septembra 2011 o oblikovanju skupnega stališča 

EU pred konferenco Združenih narodov o trajnostnem razvoju (Rio+20)3, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. marca 2012 o načrtu za prehod na konkurenčno 

gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 20504, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. marca 2011 o inovativnem financiranju na 

svetovni in evropski ravni5, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: novi 

večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo6, 

– ob upoštevanju predloga Komisije za sklep Sveta o uvedbi posebnega programa za 

izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) Obzorje 2020 

(COM(2011)0811), 

– o predlogu Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa 

za okoljske in podnebne ukrepe (LIFE) (COM(2011)0874), 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. maja 2011 o Uniji inovacij: preoblikovanje 

Evrope za obdobje po krizi7, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. junija 2012 o okrevanju s številnimi novimi 

delovnimi mesti8, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. septembra 2010 o razvijanju zaposlitvenih 

možnosti novega trajnostnega gospodarstva9, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. septembra 2012 o vlogi žensk v zelenem 

gospodarstvu10, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. maja 2010 o beli knjigi Komisije z naslovom 

                                                 
1  UL C 74 E, 13.3.2012, str. 11. 
2  UL C 264 E, 13.9.2013, str. 59. 
3  UL C 56 E, 26.2.2013, str. 106. 
4  UL C 251 E, 31.8.2013, str. 75. 
5  UL C 199 E, 7.7.2012, str. 15. 
6  UL C 380 E, 11.12.2012, str. 89. 
7  UL C 377 E, 7.12.2012, str. 108. 
8  UL C 332 E, 15.11.2013, str. 81. 
9  UL C 308 E, 20.10.2011, str. 6. 
10  UL C 353 E, 3.12.2013, str. 38. 



 

 

„Prilagajanje podnebnim spremembam: evropskemu okviru za ukrepanje naproti“1, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 27. septembra 2011 o zeleni knjigi Spremeniti 

izzive v priložnosti: na poti k skupnemu strateškemu okviru za financiranje raziskav in 

inovacij v EU2, 

– ob upoštevanju poročila Flash Eurobarometer št. 315 o mnenju evropskih podjetnikov o 

ekoloških inovacijah, marec 2011, 

– ob upoštevanju poročila Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost z naslovom 

„Analysing and reporting on the results achieved by CIP Eco-Innovation market 

replication projects“ (Analiza in poročilo o rezultatih projektov replikacij trga ekoloških 

inovacij CIP), ki je bilo objavljeno maja 2013, 

– ob upoštevanju pobude Programa ZN za okolje, Mednarodne organizacije dela, 

Mednarodne organizacije delodajalcev in Mednarodne sindikalne konfederacije o zelenih 

delovnih mestih z naslovom: „Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-

Carbon World“ (Zelena delovna mesta: na poti k dostojnemu delu v trajnostnem, 

nizkoogljičnem svetu), 

– ob upoštevanju poročila organizacije Greenpeace in Evropskega sveta za obnovljive vire 

energije (EREC) iz leta 2009 z naslovom: „Working for the climate: renewable energy 

and the green job revolution“ (Delo za podnebje: energija iz obnovljivih virov in 

revolucija zelenih delovnih mest), 

– ob upoštevanju poročila Evropske konfederacije sindikatov in Agencije za socialni razvoj 

z naslovom: „Climate Change and Employment: Impact on employment in the European 

Union-25 of climate change and CO2 emission reduction measures by 2030“ (Klimatske 

spremembe in zaposlovanje: vpliv klimatskih sprememb in ukrepov za zmanjšanje emisij 

CO2 na zaposlovanje v EU25 do leta 2030), 

– ob upoštevanju poročila Eurofounda iz januarja 2013 z naslovom „Greening of industries 

in the EU: Anticipating and managing the effects on quantity and quality of jobs“ 

(Ekologizacija gospodarskih panog v EU: predvidevanje in upravljanje učinkov na število 

in kakovost delovnih mest) in povezane baze študij primerov, 

– ob upoštevanju poročila Eurofonda iz leta 2011 z naslovom „Industrijski odnosi in 

trajnostnost: vloga socialnih partnerjev na prehodu v zeleno gospodarstvo“, 

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj 

Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in Odbora za regionalni razvoj (A7-

0333/2013), 

A. ker je čisto in zdravo okolje pogoj za ohranjanje blaginje in visoke kakovosti življenja v 

Evropi, vendar pa to velja tudi za moč in konkurenčnost gospodarstva; 

B.  ker okoljski izzivi, kot so podnebne spremembe, pomanjkanje virov in manjšanje biotske 

                                                 
1  UL C 81 E, 15.3.2011, str. 115. 
2  UL C 56 E, 26.2.2013, str. 1. 



 

 

raznovrstnosti, zahtevajo temeljno spremembo našega gospodarstva, tako da bodo v njem 

ključno vlogo imele čiste tehnologije; 

C.  ker obseg krize ponuja edinstveno in zgodovinsko priložnost za korenito spremembo 

naših gospodarstev in tlakovanje poti za trajnosten dolgoročni razvoj; 

D. ker je vzpon zelenih tehnologij v zadnjih letih pokazal, da vlaganje v zeleno rast ni draga 

dolžnost, temveč velika gospodarska priložnost; ker se je zeleni sektor sicer soočil s 

počasnejšo rastjo, a še naprej raste, medtem ko so skoraj vsi sektorji zaradi recesije utrpeli 

velike izgube; 

E. ker je treba sedanje gospodarstvo, ki intenzivno izkorišča vire, nadomestiti z 

gospodarstvom, ki bo gospodarno z viri, pri čemer je treba uveljavljene panoge 

preoblikovati v zelene panoge z visoko dodano vrednostjo, ki ustvarjajo nova delovna 

mesta ob hkratnem varovanju okolja;  

F. ker bodo okolju prijazne rešitve pritegnile novo generacijo tehnološko naprednih 

proizvodnih panog in storitev, povečale konkurenčnost Evrope in ustvarile nova visoko 

kvalificirana delovna mesta;  

G. ker ekološke inovacije, ki podpirajo nove procese za čistejše proizvodne procese, nove 

metode upravljanja in nove tehnologije ter nove storitve za bolj zelena podjetja,Evropi 

omogočajo, da kar najbolje izkoristi priložnosti ob hkratnem soočanju s trenutnimi izzivi;  

H.  ker so cene virov v zadnjih letih izjemno narasle, konkurenčnost podjetij pa je tako vedno 

bolj odvisna od njihove učinkovitosti pri rabi virov; 

I.  ker se je v preteklosti izkazalo, da državni organi težko predvidijo, katera inovativna 

tehnologija bo konkurenčna na trgu; 

J.  ker so davčne spodbude lahko koristno orodje za spodbudo ekoloških inovacij v Evropi; 

K. ker je Evropa v konici razvoja novih tehnologij; ker razvoj in širšo uporabo okoljskih 

tehnologij ovira veliko dejavnikov, kot so priklenjenost na obstoječe tehnologije, cenovni 

signali, ki bolj spodbujajo ekološko manj učinkovite rešitve, otežen dostop do 

financiranja in slaba ozaveščenost potrošnikov; ker je zato izziv izboljšati okoljsko 

učinkovitost proizvodov v njihovem celotnem življenjskem ciklu, povečati povpraševanje 

po boljših proizvodih in proizvodnih tehnologijah ter potrošnikom pomagati pri 

sprejemanju premišljenih odločitev; 

L.  ker morajo oznake, ki navajajo vpliv proizvoda ali storitve na okolje, zagotoviti jasne in 

objektivne informacije ter ne smejo zavajati potrošnikov glede prijaznosti do okolja 

(„greenwashing“); 

M. ker ekološke panoge danes zagotavljajo 3,4 milijona delovnih mest in po ocenah ustvarijo 

319 milijard EUR letnega prometa; ker v mnogih državah sektor zelenih tehnologij že je 

ali kmalu bo sektor, ki zaposluje največ ljudi;  

N. ker so ekološke inovacije temelj za razvoj okoljsko, gospodarsko in družbeno trajnostne 

strategije rasti v EU ter odpirajo kakovostne priložnosti za zaposlovanje v številnih 

sektorjih; 



 

 

O. ker preglednica dosežkov ekoloških inovacij 2010 (Eco-IS) kaže, da je več držav članic 

delovalo učinkovito na področju ekoloških inovacij, vendar pa kljub temu nobena 

posamezna država ali skupina držav v EU trenutno ne more služiti kot zgled učinkovitosti 

z vidika ekoloških inovacij v EU;  

P. ker poročilo Flash Eurobarometer št. 315 iz leta 2011 o odnosu evropskih podjetnikov do 

ekoloških inovacij kaže, da se mala in srednja podjetja soočajo z višjimi materialnimi 

stroški, čeprav jih je večina uvedla nove ali bistveno boljše ekološko inovativne 

proizvodne procese ali metode za znižanje materialnih stroškov, in da se poleg tega 

soočajo tudi z nezadostnim dostopom do obstoječih subvencij in davčnih spodbud ter z 

negotovim povpraševanjem na trgu; 

Q.  ker analiza pobude CIP Ekoinovacije kaže, da pričakovane okoljske, gospodarske in 

zaposlitvene koristi močno presegajo javne stroške; 

R. ker je merjenje ekoloških inovacij ključnega pomena za spremljanje in ocenjevanje 

učinkovitosti in napredka držav članic EU na poti k pametni in trajnostni rasti v Evropi, 

vendar so podatki o ekoloških inovacijah omejeni in se njihova kakovost močno razlikuje 

za posamezne kazalnike;  

S. ker oblikovalci politik in druge zainteresirane strani različno razumejo, kaj so ekološke 

inovacije in čemu bi morale biti namenjene;  

T.  ker se za presojo opredelitve izrazov, kot so „ekološke inovacije“ in „pametna zelena 

delovna mesta“ uporabljajo različna merila (npr. v okviru opredelitev pojma znotraj 

Mednarodne organizacije dela, Programa ZN za okolje, Evropskega centra za razvoj 

poklicnega usposabljanja, OECD ali Eurostata), kar bi lahko privedlo do razhajajočih se 

statističnih podatkov o ekoloških inovacijah, zelenih delovnih mestih in zeleni rasti; 

U. ker se resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. septembra 2010 o razvijanju 

zaposlitvenih možnosti novega trajnostnega gospodarstva sklicuje na opredelitev 

trajnostnih delovnih mest, kot jo uporablja Mednarodna organizacija dela, in poudarja, da 

imajo ekološke inovacije pomembno vlogo v vseh industrijskih in proizvodnih sektorjih; 

V.  ker se v okviru sheme za ekološke inovacije trenutno financira več kot 240 projektov, ker 

je maja 2013 Komisija objavila nov razpis za izbor dodatnih 45 projektov ekoloških 

inovacij z novimi okoljskimi rešitvami; ker pobuda CIP Ekoinovacije s svojim 

delovanjem in s sredstvi podpira obetavne evropske ekološke inovatorje, in sicer z 

zagotavljanjem tveganega kapitala, ki drugače ne bi bil dostopen; 

W. ker je novi program EU Obzorje 2020 za raziskave in inovacije finančni instrument za 

izvajanje Unije inovacij za obdobje 2014–2020; ker je pobuda o ekoloških inovacijah v 

naslednjem večletnem finančnem okviru (VFO 2014–2020) zajeta tudi v programu LIFE 

(Program za okoljske in podnebne ukrepe 2014–2020); 

X. ker se stopnja brezposelnosti mladih skrb vzbujajoče veča in so močno potrebne politike, 

ki bi mladim omogočile nove in boljše priložnosti za zaposlovanje; 

Y. ker je Parlament pozdravil pobudo Komisije z naslovom „Nova znanja in spretnosti za 

nova delovna mesta“, ki priznava sodelovanje z državami članicami; 



 

 

Splošne politike za ustvarjanje pametne, trajnostne rasti in delovnih mest 

1. poziva Komisijo, naj si še naprej prizadeva za vizijo EU na področju ekoloških inovacij v 

kontekstu prehoda na z viri gospodarno nizkoogljično gospodarstvo, vendar naj se hkrati 

osredotoči na konkretne cilje, prednostna področja in ključne točke;  

2.  podpira vodilno pobudo Komisije v okviru strategije Evropa 2020 za takojšen prehod na 

trajnostno gospodarstvo; poudarja tudi, da so ciljno usmerjene naložbe v ekološko 

preoblikovanje najbolj prikrajšanih regij EU eden najuporabnejših instrumentov za 

doseganje strateških ciljev regionalnega zbliževanja in ozemeljske kohezije; 

3. opozarja na potencial za neposredno in posredno ustvarjanje kakovostnih delovnih mest s 

celovitim izvajanjem strategije EU 2020; zato poziva Komisijo in države članice, naj 

okrepijo svoja prizadevanja na tem področju; pozdravlja spodbujanje celostne strategije 

za zeleno rast v okviru vodilne pobude „Unija inovacij“ in zlasti akcijskega načrta za 

ekološke inovacije s strani Komisije kot korak v pravo smer; 

4.  poudarja pomen zakonodaje kot načina za povečanje povpraševanja po okoljski 

tehnologiji; meni, da mora Evropa za konkurenčnost svoje proizvodnje postati svetovna 

vodilna sila na področju ekološko učinkovitega blaga in proizvodnje; 

5.  poziva države članice, naj oblikujejo strategije za uskladitev spretnosti delovne sile s 

priložnostmi, ki jih ponuja sektor zelenih tehnologij, pri čemer naj upoštevajo različne 

podsektorje in njihove potrebe po kvalificiranih delavcih; 

6. poudarja dvojne okoljske in gospodarske koristi prehoda na zeleno trajnostno 

gospodarstvo v smislu ustvarjanja trajnostnih delovnih mest, tako v EU kot v državah v 

razvoju, z okrepljeno udeležbo v proizvodnji inovativnih goriv in materialov ter 

priložnosti za zaposlovanje, ki izhajajo iz predelave in distribucije biomaterialov za 

poslovne, javne, zasebne in domače potrošnike; poudarja, da bi morale te priložnosti 

ustvariti kakovostna in trajnostna delovna mesta za kvalificirane in nekvalificirane 

delavce; priznava, da je treba z obstoječimi finančnimi instrumenti razviti stabilen, 

dolgoročen regulativni okvir za spodbujanje trajnosti; 

7. opozarja na kompleksne izzive, povezane s prehransko varnostjo, podnebnimi 

spremembami, kakovostjo tal, pomanjkanjem surovin, prehodom na sisteme energije iz 

obnovljivih virov in energetsko učinkovitostjo itd.; priznava, da imajo lahko ekološke 

inovacije pomembno vlogo pri reševanju mnogih omenjenih izzivov; ponovno poudarja, 

da takšen prehod zahteva celosten pristop, ki zajema izobraževanje, usposabljanje, razvoj 

znanj in spretnosti, raziskave in inovacije, naložbe zasebnega in javnega sektorja ter 

razvoj infrastrukture, pri čemer vse od naštetega prispeva k raznolikim in trajnostnim 

priložnostim za zaposlovanje. 

8. meni, da inovativna evropska podjetja ne potrebujejo le subvencij, ampak tudi boljšo 

zakonodajo, boljše povezave do raziskovalne baze ter boljši in bolj raznolik dostop do 

sredstev in financiranja, od subvencij in posojil do lastniškega financiranja; zato poziva 

države članice in Komisijo, naj ustvarijo ustrezne pogoje na nacionalni in evropski ravni;  

9.  poudarja, da delovna mesta v sektorju zelenih tehnologij ne bi smela biti omejena na 

proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, povečanje energetske učinkovitosti in prometni 

sektor, saj je zelena rast priložnost za vse sektorje, ki bi morali zato raziskovati možnosti 



 

 

razvoja in ozaveščati potrošnike o pomembnosti kupovanja „zelenih“ proizvodov; 

10.  meni, da je za večjo konkurenčnost podjetij potreben hiter razvoj čiste tehnologije; zato 

poziva Komisijo, naj ekološkim inovacijam nameni osrednje mesto v svoji industrijski 

politiki; 

11.  poziva Komisijo, naj pospeši oblikovanje standardov označevanja in jasnih opredelitev za 

ugotavljanje vpliva izdelkov in storitev na okolje in obveščanje o njem; 

12.  meni, da mora novo trajnostno gospodarstvo EU zagotoviti uravnotežen gospodarski in 

družbeni razvoj; poziva k ambiciozni trajnostni industrijski politiki s poudarkom na 

učinkoviti rabi virov; želi opomniti, da bo učinkovita raba virov in surovin zmanjšala 

stroške industrije in gospodinjstev ter sprostila sredstva za druge naložbe, gospodarstvo 

EU pa bo manj odvisno od redkih virov in zelo nestabilnih trgov virov; poudarja, da mora 

zeleno gospodarstvo omogočati dostojna, dobro plačana delovna mesta z enakimi 

možnostmi za moške in ženske ter s poudarkom na varstvu okolja; 

13.  poudarja, da čeprav ekološke panoge danes zagotavljajo 3,4 milijona delovnih mest in po 

ocenah ustvarijo 319 milijard EUR letnega prometa, njihov potencial za ustvarjanje 

regionalne rasti, zaposlitvenih možnosti in okoljskih koristi ostaja neizkoriščen, in v zvezi 

s tem opozarja, da bodo stroški neukrepanja visoki; 

14.  poudarja, da so za uspeh ekoloških inovacij potrebne bolj usmerjene in dolgoročne 

naložbe, ki morajo zajeti zlasti področje izobraževanja in usposabljanja, raziskav in 

razvoja, infrastrukture itd.; 

15. pozdravlja obstoječe univerzitetne programe in programe poklicnega usposabljanja, ki se 

osredotočajo na ekološko, gospodarsko in družbeno trajnost, in poudarja, da je treba 

zadovoljiti nove potrebe na področju izobraževanja za razvoj trajnostnih delovnih mest;  

16. je trdno prepričan, da lahko postane okoljska politika, ki temelji na tržnem gospodarstvu, 

gonilo rasti in zaposlovanja v vseh gospodarskih panogah, ter poudarja, da so predvidljivi, 

naložbam prijazni okvirni pogoji podlaga, ki bo inovativnim podjetjem omogočila, da čim 

bolje izkoristijo te priložnosti v korist okolja in zaposlenih; 

17. priznava dejstvo, da lahko gospodarski prehod v nove poslovne niše pritegne mlado 

generacijo delavcev in pripelje do novih zaposlitvenih možnosti v spektru ekoloških 

inovacij; 

Koncept ekoloških inovacij 

18. pozdravlja sporočilo Komisije z naslovom „Inovativnost za trajnostno prihodnost – 

Akcijski načrt za ekološke inovacije (Eco-AP)“ (COM (2011)0899); 

19. poudarja morebitne sinergijske učinke ekoloških inovacij na ustvarjanje trajnostnih in 

kakovostnih delovnih mest, varovanje okolja ter zmanjševanje ekonomske odvisnosti; 

20. poudarja širino pojma ekoloških inovacij, saj ta pomeni vse oblike inovacij, katerih cilj je 

napredek v smeri trajnostnega razvoja z zmanjšanjem negativnih vplivov na okolje in 

učinkovitejšim in odgovornejšim izkoriščanjem virov;  

21. poziva Komisijo, naj oriše različna dojemanja ekoloških inovacij in povezanih izzivov ter 



 

 

oblikuje skupno razumevanje različnih strateških priložnosti za prihodnost, ki jih ponujajo 

ekološke inovacije; 

22.  meni, da je opredelitev „zelenih delovnih mest“ (v sektorju okoljskih dobrin in storitev), 

ki jo uporablja Eurostat in ki npr. določa, da morajo biti „zelene“ tehnologije in proizvodi 

v prvi vrsti namenjeni varstvu okolja ali upravljanju virov, koristna za izogibanje 

razhajajočim se statističnim podatkom, vendar meni, da je treba nadalje razviti enotno 

opredelitev zelenih delovnih mest in rasti za celotno EU, ki bi npr. vključevala sektor 

javnega prevoza; meni, da je koristno razmisliti o celovitejši opredelitvi „zelenih delovnih 

mest“, v kateri bodo naknadno zajeta dodatna delovna mesta in dejavnosti; 

23.  poudarja, da je potencial ekoloških inovacij v smislu okoljskih koristi še vedno 

neizkoriščen, saj naj bi pripomogle k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, drugih 

onesnaževal in nastajanja odpadkov, med drugim z večjo uporabo recikliranih materialov 

in proizvodnjo kakovostnih izdelkov z manjšim vplivom na okolje ter s spodbujanjem 

okolju prijaznejših proizvodnih postopkov in storitev; poudarja, da je treba opredeliti 

ciljne ukrepe za odpravo ozkih grl in ovir, ki preprečujejo trženje ekoloških inovacij ter 

internacionalizacijo takih proizvodov in storitev; 

24.  poziva Komisijo, naj v evropski semester vključi posebna priporočila glede ekoloških 

inovacij, da bi spodbudila trajnostno rast; 

25. priznava, da ekološke inovacije nudijo jasne priložnosti za nova nišna podjetja, pri čemer 

malim in srednjim podjetjem, „samoiniciativnim posameznikom“, samozaposlenim in 

podjetnikom ponujajo možnost, da izkoristijo nove trge in poslovne modele ter ponovno 

oživijo obstoječe tradicionalne gospodarske panoge s priložnostmi za preoblikovanje 

obstoječih delovnih mest v bolj zelena, in sicer s trajnostno in gospodarno proizvodnjo in 

načini dela; 

26. poziva Komisijo, naj razvije sistematičen pristop k politiki na področju ekoloških inovacij 

ter vzpostavi ustrezen okvir za omogočanje enakopravnih pogojev za ekološke inovacije v 

podjetjih in infrastrukturo, ki podjetjem in potrošnikom omogoča trajnostno izbiro; 

27.  poziva Komisijo in države članice, naj oblikujejo ekološke standarde za javna naročila, da 

bi se povečala vloga javnih institucij kot uvajalnih uporabnikov; 

28. zlasti ugotavlja pomen dostopa do ustreznega usposabljanja in razvoja znanj in spretnosti 

v okviru ekoloških inovacij, da bi delodajalcem zagotovili potrebno kvalificirano delovno 

silo, mladim ustrezna znanja, spretnosti in kompetence za dostop do nastajajočih 

inovativnih priložnosti za zaposlovanje, delavcem pa olajšali prehod iz upadajočih v 

nove, zelene sektorje; v zvezi s tem izpostavlja priložnost za vajeništvo na podeželju in 

druge oblike poklicnega usposabljanja za razvijanje teh novih znanj in spretnosti; 

29.  priporoča spodbujanje ustvarjalnega in inovativnega potenciala mladih za prispevanje k 

trajnostnemu razvoju ter izboljšanje njihovega dostopa do sredstev. 

EU, države članice in regije 

30.  poudarja potrebo po vključevanju pojma ekoloških inovacij na vsa področja politike; v 

zvezi s tem poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo sodelovanje med 

ministrstvi in ravnmi politik ter redno spremljajo izvajanje zadevnih politik; 



 

 

31.  poziva vse ključne akterje, naj sodelujejo pri zagotavljanju zelene rasti, inovacij in 

delovnih mest v vseh sektorjih ter izkoristijo obstoječe instrumente, kot so tehnološke 

platforme, strokovne skupine za znanja in spretnosti, skupne tehnološke pobude, vodilni 

trgi, grozdi in industrijske skupine na visoki ravni; 

32.  poziva Komisijo in države članice, naj pripravijo novo in okrepijo obstoječo zakonodajo 

na področju razvoja in uporabe obnovljivih virov energije ter povečanja energetske 

učinkovitosti, tako da se zagotovi pravna varnost in enakopravni pogoji ter spodbudijo 

javne in zasebne naložbe; 

33.  poziva države članice, naj bolje usklajujejo te politike ter zlasti podprejo regionalna 

partnerstva za rast, inovacije, delovna mesta, enake možnosti za ženske in moške ter 

čezmejne pobude; 

34.  opozarja, da ima koncept ekoloških inovacij v trajnostnem gospodarstvu potencial za 

ustvarjanje delovnih mest; poziva Komisijo, naj vzpostavi platformo, da bodo lahko 

države članice usklajevale svoja prizadevanja za ustvarjanje novih trajnostnih delovnih 

mest in rasti; 

35. odločno poziva države članice, naj pri reševanju gospodarskih, socialnih in okoljskih 

posledic podnebnih sprememb med seboj izmenjujejo izkušnje in zglede dobre prakse na 

področju zaposlitvenih možnosti;  

36.  poziva k horizontalnemu vključevanju koncepta ekoloških inovacij v strukturne in 

kohezijske sklade; priporoča, naj lokalni in regionalni organi v skladu z zakonodajno in 

institucionalno ureditvijo vsake države članice sprejmejo razvojne strategije v skladu s 

cilji strategije EU 2020, da bi ustvarili nova delovna mesta v trajnostnem gospodarstvu. 

37.  meni, da lahko obstoječa in predlagana okoljska zakonodaja EU znatno prispeva k 

ustvarjanju novih delovnih mest na področjih, kot so zrak, tla in voda, energija, javne 

storitve, kmetijstvo, promet, turizem, gozdarstvo in upravljanje okolja, ter poziva države 

članice k izvajanju zakonodaje; 

38.  poudarja, da je treba nujno izboljšati učinkovitost trga ogljika EU, da bi zagotovili 

zanesljivost naložb v podnebju prijazne tehnologije; 

39. poziva k razvoju tesnejših povezav med temeljnimi raziskavami in industrijskimi 

inovacijami ter med inovacijami in proizvodnim procesom; poziva Komisijo, naj uvede 

raziskovalne/svetovalne študije primerov na področju ekoloških inovacij za vsako državo 

članico;  

40.  poudarja, da ekološke inovacije v EU spodbujajo učinkovitejšo rabo virov tudi zunaj 

naših meja ter tako zmanjšujejo izčrpavanje globalnih virov; zato poziva države članice, 

naj okrepijo nacionalne strategije za učinkovito rabo virov in si svoje znanje izmenjujejo 

na mednarodnih forumih; 

41.  poudarja, da je pomembno dobre prakse ekoloških inovacij bolje vključiti v realno 

gospodarstvo, da bi bil napredek vidnejši v vsakdanjem življenju ljudi; 

42. poudarja, da raziskave predstavljajo podlago za inovacije in ekološke inovacije; opozarja 

na veliko možnost za rast ekoloških inovacij in priložnost za Evropo, da doseže vodilni 



 

 

položaj v svetu na tem področju, kar bi prineslo priložnosti za nova, kakovostna delovna 

mesta;  

43. meni, da so ekološke inovacije popolnoma skladne z raziskavami in inovacijami ter 

podnebnimi in okoljskimi prednostnimi naložbami v prihajajočem programskem obdobju 

strukturnih skladov; 

44. poudarja odločilno vlogo, ki jo lahko imajo partnerstva in sinergije med izobraževalnim 

sektorjem, podjetji ter lokalnimi in regionalnimi oblastmi pri zagotavljanju ustreznega 

usposabljanja, vključno z znanji in spretnostmi na področju STEM za moške in ženske, 

poklicnim svetovanjem, kakovostnimi in plačanimi pripravništvi ter priložnostmi za 

dualno izobraževanje, da bi omogočili širok dostop do zaposlitvenih možnosti in 

kakovostnih delovnih mest, ki nastajajo po zaslugi ekoloških inovacij; 

45. spodbuja države članice, naj zagotovijo spodbude za podjetja, zlasti za mala in srednja 

podjetja, in tako bolj spodbudijo naložbe zasebnega sektorja v raziskave in razvoj; v zvezi 

s tem pozdravlja akcijski načrt za ekološke inovacije; 

46. poziva države članice, naj okrepijo čezmejno sodelovanje, da bi zagotovile širjenje 

tehnologije in dobrih praks po vsej EU ter tako povečale konkurenčnost Evrope; 

47. poziva, naj se izkoriščanje najboljših ekoloških inovacij spodbuja zlasti v državah v 

razvoju, kjer lahko npr. učinkovitejši postopek za proizvodnjo oglja, kompostna stranišča, 

uporaba obnovljivih virov energije, sistemi za prečiščevanje vode ter mnoge druge 

inovacije znatno in za relativno nizko ceno zvišajo kakovost življenja, izboljšajo zdravje 

ter spodbujajo trajnostno podjetništvo in zaposlovanje; 

48. poziva države članice, naj v okviru zagotavljanja družbeno odgovornega prehoda k 

visokokakovostnim zelenim delovnim mestom čim prej uporabijo Evropski socialni sklad 

za programe za nadgradnjo znanj in spretnosti ter usposabljanje in prekvalifikacijo 

zaposlenih; 

Financiranje ekoloških inovacij 

49.  opozarja na koristi fiskalnih politik in poziva države članice, naj se pri obdavčevanju 

preusmerijo od zaposlovanja k uporabi virov in onesnaževanju, da bi spodbudile ekološke 

inovacije; 

50.  poziva Komisijo, naj okolju škodljive subvencije opredeli kot „rezultat vladnega ukrepa, 

ki potrošnikom ali proizvajalcem daje prednost, da bi dodatno zaslužili ali znižali svoje 

stroške, vendar takšno ravnanje nasprotuje dobri okoljski praksi“; poziva Komisijo in 

države članice, naj nemudoma sprejmejo konkretne načrte za postopno odpravo vseh 

okolju škodljivih subvencij na podlagi te opredelitve; 

51.  poziva Komisijo in države članice, naj do leta 2020 postopno odpravijo vse okoljsko 

škodljive subvencije, vključno s subvencijam in finančno podporo za fosilna goriva, ter 

subvencijami, ki spodbujajo neučinkovito rabo obnovljivih virov, ter poročajo o napredku 

prek nacionalnih programov reform; 

52.  poudarja, da bi morali ekološkim inovacijam omogočiti dostop do novih finančnih 

instrumentov EU in sredstev vodilnih pobud „Unija inovacij“ in „Evropa, gospodarna z 



 

 

viri“ ter kohezijske politike po letu 2013 in programa Obzorje 2020;  

53.  meni, da je pomembno, da so ekološke inovacije in okoljske tehnologije dolgoročno 

finančno in okoljsko vzdržne; meni, da bi morala javna podpora naložbam spodbujati 

okolju prijazne proizvodne metode; 

54.  pozdravlja možnosti financiranja ekoloških inovacij v okviru skupne kmetijske politike in 

tudi v okviru programov COSME, Obzorje 2020 in LIFE, pri tem pa vztraja, da bi bilo 

treba povišati sredstva za večjo praktično uporabo že razvitih ekoloških inovacij; 

55.  poziva Komisijo, naj izvaja potrebne instrumente in dodeli zadostne proračunske vire za 

zagotavljanje nemotenega prehoda z okvirnega programa za konkurenčnost in inovacije 

(CIP) na program Obzorje 2020 na področju ekoloških inovacij ter omili postopkovne 

zahteve za mala in srednja podjetja ter njihovo finančno breme; opozarja, da je bistvenega 

pomena uravnoteženo sodelovanje moških in žensk pri odločanju v vseh fazah in vidikih 

financiranja; 

56.  poziva države članice, naj v svoje strategije za obdobje 2014–2020 vključijo ekološke 

inovacije, da bi spodbudile zeleno gospodarstvo, rast in ustvarjanje delovnih mest ter tako 

zagotovile razvoj podjetništva pod enakimi konkurenčnimi pogoji in podprle sodelovanje 

med področji izobraževanja, gospodarstva in znanosti; 

57.  poudarja, da čeprav so prednostna področja razpisa na področju ekoloških inovacij za leto 

2012 omejena zgolj na nekatera poglavitna področja, je pobuda o ekoloških inovacijah 

prečni program, ki podpira tovrstne projekte v različnih sektorjih; zato ponovno poudarja, 

da bi morali biti do financiranja upravičeni vsi sektorji in poslovne dejavnosti; 

58.  poziva Komisijo, naj zlasti predvidi jasno opredeljene, usmerjene in okrepljene vire za 

projekte vzorčnega testiranja trga, tvegani kapital, mreženje in internacionalizacijo 

ekoloških inovacij ter njihovo uvedbo na trg EU s strani malih in srednjih podjetij; 

59. ker novi poslovni modeli začenjajo spreminjati tradicionalne dobavne verige, meni, da bi 

morale prednostne naloge pobude o ekoloških inovacijah v prihodnjem obdobju 

financiranja bolje odražati zmožnost upoštevanja globalizacije in njenih vplivov na 

gospodarstvo in dobavne verige EU;  

60.  meni, da potencial malih in srednjih podjetij in zadrug pri spodbujanju ekoloških inovacij 

še ni izčrpan; zato poziva k zagotovitvi posebnih možnosti njihovega financiranja v zvezi 

s koncepti ekoloških inovacij; 

61. je prepričan, da so potrebna inovativna finančna orodja, da bi izboljšali možnosti za gradnjo 

zmogljivosti in povezovanje v mrežo; 

62. poudarja, da mora biti povečanje sredstev povezano s poenostavitvijo postopkov 

financiranja; 

63.  poudarja, da bo prihodnja kohezijska politika vključevala strategijo pametne 

specializacije kot predhodno pogojenost za regije EU; spodbuja regije, naj sprožijo 

kampanje za ozaveščanje, usmerjene v vse ciljne skupine, da bi ekološke inovacije 

vključili v regionalne in nacionalne strategije pametne specializacije; 



 

 

o 

o o 

64. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. 

 

 


