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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. Χαιρετίζει το Πρόγραμμα Δράσης για τις Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες (ΠΔΠΤ) αλλά
τονίζει τη σημασία που έχει ο συντονισμός μεταξύ της ΕΕ και των πρωτοβουλιών των 
κρατών μελών για να αποφεύγονται επικαλύψεις·

2. επισημαίνει ότι το πρόγραμμα δράσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες πρέπει να 
συντονισθεί με τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες και υπογραμμίζει τη σημασία που αποκτά η 
εφαρμογή μέσων που έχουν ήδη συμφωνηθεί, όπως είναι η διεργασία του Cardiff, με 
προθεσμίες όπως προτείνονται στην έκθεση Kok·

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να προωθηθεί η δημιουργία και η ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και 
μηχανών αναζήτησης ώστε να παρέχεται ενημέρωση σχετικά με τις διαθέσιμες 
τεχνολογίες σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ευρεσιτεχνιών και Σημάτων·

4. φρονεί ότι ως περιβαλλοντικές τεχνολογίες θα πρέπει να ορίζονται όλες εκείνες οι 
τεχνολογίες των οποίων η χρήση επιφέρει σημαντικά μικρότερη βλάβη σε ό,τι αφορά το 
σύνολο των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων σε μακροπρόθεσμη βάση (ήτοι για 
δεκαετίες) από ό,τι οι αντίστοιχες εναλλακτικές τεχνολογικές λύσεις·

5. τονίζει την ανάγκη να προωθηθεί η δυνατότητα πρόσβασης των καταναλωτών στις νέες 
περιβαλλοντικές τεχνολογίες, έτσι ώστε αυτοί να μπορούν να προσμετρούν και να 
γνωρίζουν την ικανότητα των πόρων και να προλαμβάνουν τους κινδύνους που αφορούν 
τον αέρα, τα ύδατα, τη μόλυνση του εδάφους κ.λπ.·

6. καταδεικνύει ότι η αγορά για περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες αναπτύσσεται με 
ραγδαίο ρυθμό και ότι οι εταιρίες της ΕΕ πρέπει να συνεχίσουν να διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην αγορά αυτή και να επωφελούνται από το πλεονέκτημα αυτού που 
κάνει την πρώτη κίνηση·

7. επισημαίνει το δυναμικό της απασχόλησης και ανάπτυξης στον ευρωπαϊκό τομέα της 
οικολογίας - ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις - το οποίο θα μπορούσε να συμβάλει 
ζωτικά στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας·

8. τονίζει την ανάγκη να προωθηθούν τεχνολογίες που να προλαμβάνουν τις φυσικές 
καταστροφές ή τις ενέργειες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν την καταστροφή ή την 
επιδείνωση των πόρων ή ενέχουν κινδύνους για τον πληθυσμό·

9. τονίζει ότι η εισαγωγή περιβαλλοντικών τεχνολογιών πρέπει να συνδυάζεται με αυξημένη 
αποτελεσματικότητα στη χρήση των πόρων και μετατόπιση της καταναλωτικής 
συμπεριφοράς ώστε να μπορέσει η ΕΕ να σημειώσει αειφόρο ανάπτυξη·

10. τονίζει την ανάγκη να προωθηθούν και στηριχθούν τα μοντέλα QSAR (μοντέλα 
ποσοτικής σχέσης δομής - δραστικότητας - quantitative structure/activity relationship) 
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ώστε να είναι δυνατή η υποκατάσταση ορισμένων τύπων έρευνας που περικλείουν 
δοκιμές και πειράματα με ζώα·

11. θεωρεί ότι, για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, θα πρέπει επίσης να δοθεί ώθηση 
στην έρευνα και καινοτομία στον τομέα των τεχνολογιών που ειδικεύονται στην πρόληψη 
και τη διατήρηση των φυσικών, πολιτιστικών και ιστορικών πόρων·

12. παρατηρεί ότι μία φιλοπεριβαλλοντική πολιτική κρατικών προμηθειών θα μπορούσε να 
ανοίξει τις πύλες στην αγορά για τη θέσπιση περιβαλλοντικών τεχνολογιών και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει επειγόντως μέτρα για την αύξηση των φιλοπεριβαλλοντικών 
πολιτικών στις κρατικές προμήθειες·

13. υπογραμμίζει ότι ένας μηχανισμός επικύρωσης των περιβαλλοντικών τεχνολογιών θα 
αποτελέσει βασικό μέσο στην προώθηση της χρήσεως μίας φιλοπεριβαλλοντικής 
πολιτικής στις κρατικές προμήθειες·

14. επισημαίνει ότι η ανάπτυξη των περιβαλλοντικών τεχνολογιών έχει εμποδιστεί από τις 
ενισχύσεις των κρατών μελών της ΕΕ οι οποίες προορίζονται για τα ορυκτέλαια· πιστεύει 
ακράδαντα στην αρχή ότι το εξωτερικό κόστος θα πρέπει να ενσωματωθεί στην τιμή της 
ενέργειας και ότι αυτό θα έπρεπε να αποτελέσει τη βάση της αναθεώρησης των 
κατευθυντηρίων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις που αναμένεται να ολοκληρωθεί 
προς το τέλος του 2005· διαπιστώνει επίσης ότι η οικολογική φορολόγηση συνιστά 
σημαντικό μέσο για να επιτευχθούν οι ορθές ενεργειακές τιμές·

15. καλεί επειγόντως την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για 
την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη να αυξήσουν τη χρηματοδότηση των έργων τα 
οποία πραγματοποιούνται, ιδίως από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τη χρήση 
οικολογικών τεχνολογιών και καινοτομίας·

16. επισημαίνει ότι η έλλειψη επαρκών πόρων καθίσταται συχνά αιτία περιφερειακών 
συρράξεων στις αναπτυσσόμενες χώρες· είναι της γνώμης ότι η μεταφορά 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών θα μπορούσε επίσης να εξυπηρετήσει ως μέσο για τη 
πρόληψη των συρράξεων·

17. σημειώνει ότι οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες επεξεργασίας των απορριμμάτων έχουν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για μια αειφόρο ανάπτυξη και ότι η χρήση δημοτικών 
απορριμμάτων για ενεργειακή εξοικονόμηση θα έχει διπλό περιβαλλοντικό όφελος: την 
εξάλειψη των επικίνδυνων για το περιβάλλον υλικών και την παραγωγή ανανεώσιμης 
ενέργειας.
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