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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. hilser handlingsplanen for miljøteknologi velkommen, men understreger betydningen af 
samordning mellem EU's og medlemsstaternes initiativer for at undgå overlapning heraf;

2. bemærker, at handlingsplanen for miljøteknologi bør samordnes med eksisterende 
initiativer, og understreger betydningen af at gennemføre allerede vedtagne 
foranstaltninger, som f.eks. Cardiff-processen, gennem frister som foreslået i Kok-
betænkningen;

3. mener, at der bør gives incitamenter til at hjælpe med at oprette og udvikle databaser og 
søgemaskiner for at fremskaffe information om de disponible teknologier i samarbejde 
med Det Europæiske Patentkontor og Fællesskabets Varemærkemyndighed;

4. mener, at miljøteknologier bør defineres som alle teknologier, hvis anvendelse er 
betydelig mindre skadelig i form af deres samlede miljøindvirkninger over et længere 
tidsrum (f.eks. flere årtier) end tilsvarende alternativer;

5. understreger, at der er behov for at gøre de nye miljøteknologier tilgængelige for 
forbrugerne, således at man kan skaffe metoder til at måle og forstå ressourcernes 
kapacitet og undgå risici i forbindelse med luft-, vand-, jordforurening osv.;

6. fastslår, at markedet for miljøvarer og -tjenester vokser hurtigt, og at EU-virksomhederne 
fortsat bør spille en vigtig rolle på dette marked og udnytte fordelen ved at være de første 
betydningsfulde virksomheder på markedet ("first-mover advantage");

7. understreger beskæftigelses- og vækstpotentialet i den europæiske øko-sektor, især for 
små og mellemstore virksomheder, som kan yde et afgørende bidrag til at nå Lissabon-
målene;

8. understreger, at der er behov for at fremme teknologier med henblik på at forhindre 
naturkatastrofer eller handlinger, der kan forårsage ødelæggelse eller forværring af 
ressourcerne eller indebære risici for offentligheden;

9. understreger, at indførelsen af miljøteknologier bør kombineres med øget 
ressourceeffektivitet og en ændring i forbrugernes holdning, således at EU kan nå frem til 
en bæredygtig vækst;

10. understreger, at der er behov for at fremme og støtte QSAR-modeller (kvantitative 
sammenhænge mellem struktur og aktivitet), således at der kan skaffes erstatninger for 
visse former for forskning, der indebærer dyreforsøg og -eksperimenter;

11. mener, at det for at fremme en bæredygtig udvikling også er nødvendigt at fremme 
forskning i og innovation af teknologier, der sigter imod beskyttelse og genskabelse af de 
naturlige, kulturelle og historiske ressourcer;
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12. konstaterer, at grønne offentlige indkøb kunne åbne døren for indførelse af miljøteknologi 
på markedet, og opfordrer Kommissionen til hurtigt at foreslå foranstaltninger med 
henblik på at øge de grønne offentlige indkøb;

13. understreger, at en valideringsmekanisme for miljøteknologi ville være et vigtigt 
instrument med henblik på at øge anvendelsen af grønne offentlige indkøb;

14. bemærker, at udviklingen af miljøteknologiske produkter især inden for energisektoren er 
blevet hæmmet af en betydelig EU-statsstøtte til fossile brændstoffer og atomkraft i 
Fællesskabet; går stærkt ind for princippet om, at eksterne omkostninger bør inkluderes i 
energiprisen fra forskellige kilder, og at dette princip bør være et grundlag for en revision 
af EU-retningslinjerne for statsstøtte, der skal være udarbejdet inden udgangen af 2005; 
bemærker tillige, at øko-afgifter er et vigtigt instrument til justering af energipriser;

15. opfordrer BEI og EBRU til at øge støtten til projekter, der omfatter øko-innovation og 
-teknologi, især i små og mellemstore virksomheder;

16. bemærker, at knappe ressourcer ofte er årsag til regionale konflikter i udviklingslandene; 
er af den opfattelse, at overførsel af miljøteknologi fra EU også kunne tjene som et 
konfliktforebyggende instrument;

17. bemærker, at miljøteknologier til behandling af affald har en vigtig rolle at spille i 
forbindelse med den bæredygtige udvikling, og at anvendelse af byaffald til at opnå 
energibesparelser vil have dobbelte miljøfordele, idet det vil fjerne stoffer, der er 
skadelige for miljøet, og fremstille energi, der er alternativ.



AD\559626DA.doc 5/5 PE 350.181v02-00

DA

PROCEDURE

Titel Fremme af teknologi til bæredygtig udvikling: En EU-handlingsplan 
for miljøteknologi 

Procedurenummer 2004/2131(INI)
Korresponderende udvalg ENVI
Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet
ITRE
24.10.2004

Udvidet samarbejde Nej
Ordfører

Dato for valg
Rebecca Harms
24.11.2004

Behandling i udvalg 2.2.2005 17.3.2005
Dato for vedtagelse af forslag 17.3.2005
Resultat af den endelige afstemning for:

imod:
hverken/eller:

44
0
0

Til stede ved den endelige afstemning -
medlemmer

Richard James Ashworth, Ivo Belet, Jan Březina, Jerzy Buzek, Joan 
Calabuig Rull, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Lena Ek, 
Nicole Fontaine, Adam Gierek, András Gyürk, Fiona Hall, Rebecca 
Harms, Pia Elda Locatelli, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Pier 
Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, 
Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild 
Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine 
Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras 
Roca, Dominique Vlasto

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Dorette Corbey, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Peter Liese, Toine Manders, Lambert 
van Nistelrooij, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Vittorio Prodi, John 
Purvis, Esko Seppänen, Dirk Sterckx

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2


	559626da.doc

