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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá navrhovaný akční plán pro ekologické technologie (ETAP), zdůrazňuje však význam 
koordinace iniciativ EU s iniciativami členských států, aby se zabránilo duplicitní práci;  

2. poukazuje na to, že ETAP musí být koordinován se stávajícími iniciativami a zdůrazňuje, 
že je důležité zavádět již odsouhlasené nástroje jako je cardiffský proces v rámci termínů 
stanovených v Kokově zprávě;

3. je přesvědčen, že by mělo být podporováno sestavování a vytváření databází a 
vyhledávačů, které by poskytovaly informace o dostupných technologiích ve spolupráci s 
Evropským patentovým úřadem a s úřadem Společenství pro ochranné známky;

4. je přesvědčen, že ekologické technologie (ET) by měly být definovány jako všechny 
technologie, jejichž použití je ve smyslu jejich dopadu na životní prostředí podstatně méně 
škodlivé než jiné příslušné alternativy;

5. zdůrazňuje potřebu zpřístupňovat nové environmentální technologie spotřebitelům, a tak 
zajistit možnosti měření a zjišťování množství zdrojů a odvracení nebezpečí spojených se 
znečištěním vzduchu, vody, půdy atd.;

6. naznačuje, že trh pro ekologické zboží a služby rychle roste a že společnosti v EU by měly 
na tomto trhu i nadále hrát důležitou roli a využít výhody prvního;

7. zdůrazňuje možnosti, které představuje evropský ekosektor pro zaměstnanost a růst, 
zejména pro MSP, což by mohlo zásadně přispět k dosažení lisabonských cílů; 

8. zdůrazňuje potřebu podporovat technologie, které umožní předcház přírodním katastrofám 
a  činnostem, které mohou způsobit zánik či poškození zdrojů, nebo představují rizika pro 
veřejnost;

9. zdůrazňuje, že k tomu, aby EU dosáhla udržitelného růstu, musí být zavádění 
ekologických technologií spojeno se zvyšováním účinnosti zdrojů a se změnou přístupu 
spotřebitele;

10. poukazuje na potřebu podporovat modely QSAR (quantitative structure activity 
relationship), aby nahradily určité druhy výzkumu, které v sobě zahrnují pokusy a 
testování na zvířatech;

11. je přesvědčen, že má-li se prosazovat udržitelný rozvoj, je rovněž třeba podporovat 
výzkum a inovaci technologií ochrany a obnovy přírodních, kulturních a historických 
zdrojů;

12. podotýká, že ekologické veřejné zakázky (GPP) by mohly být průkopníkem při zavádění 
ekologických  technologií na trh, a  vybízí Komisi, aby urychleně navrhla opatření, která 
by umožnila větší využití GPP;
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13. zdůrazňuje, že by systém vyhodnocování ekologických technologií mohl být hlavním 
nástrojem na podporu využívání ekologických veřejných zakázek;

14. poukazuje na to, že rozvoj ekologických technologií, zejména v oblasti energetiky, brzdily 
významné státní podpory EU na využívání fosilního paliva a jadernou energii ve 
Společenství; je pevně přesvědčen, že vnější náklady by měly být zahrnuty do ceny 
energie z různých zdrojů, a že by tato zásada měla být základem pro přehodnocení 
předpisů EU pro poskytování státní podpory, které má proběhnout koncem roku 2005; 
poukazuje také na to, že ekologické daně jsou důležitým nástrojem, jak správně stanovit 
ceny za energii;

15. naléhá na EIB a EBRD (Evropskou banku pro obnovu a rozvoj), aby zvýšily finanční 
částky na projekty, které se týkají ekologických inovací a technologií, zejména na 
projekty realizované malými a středními podniky;

16. poukazuje na to, že zdrojem regionálních konfliktů v rozvojovém světě často bývají 
nedostatečné zdroje; zastává názor, že postoupení ekologických technologií EU by mohlo 
rovněž sloužit jako prostředek předcházení konfliktům;

17. konstatuje, že environmentální technologie zpracování odpadu musí hrát důležitou roli pro 
udržitelný rozvoj a že využití komunálních odpadů k úsporám energie bude znamenat 
dvojí přínos pro životní prostředí, tj. odstraní se materiály škodlivé pro životní prostředí a 
vyrobí se energie, která je obnovitelná.
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