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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise-
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tervitab esitatud keskkonnatehnoloogia tegevuskava, kuid rõhutab, et tegevuste kattumise 
vältimiseks on oluline koordineerida ELi ja liikmesriikide algatusi;

2. märgib, et keskkonnatehnoloogia tegevuskava tuleb kooskõlastada olemasolevate 
algatustega ja rõhutab juba kokkulepitud vahendite rakendamise olulisust, nagu Cardiffi 
protsess, järgides Koki raportis soovitatud tähtaegu;

3. on seisukohal, et koostöös Euroopa Patendiameti ja ühenduse kaubamärgiametiga tuleks 
edendada abi andmist andmebaaside ja otsingumootorite rajamisele ja arendamisele, et 
anda teavet olemasolevate tehnoloogiate kohta;

4. on seisukohal, et keskkonnatehnoloogiad tuleks määratleda tehnoloogiatena, mille 
kasutamine kahjustab keskkonda nende üldise keskkonnamõju osas oluliselt vähem 
pikema aja (nt aastakümnete) jooksul kui asjakohaste alternatiivsete tehnoloogiate 
kasutamine;

5. rõhutab vajadust teha uued keskkonnatehnoloogiad kättesaadavaks tarbijatele, töötades 
välja meetodid ressursside mahu hindamiseks ja mõistmiseks ning õhu, vee ja pinnase 
reostamise jmt seotud ohtude vältimiseks;

6. märgib, et keskkonnatoodete ja -teenuste turg kasvab jõudsalt ning ELi ettevõtted peaksid 
sellel turul jätkuvalt etendama tähtsat rolli ning saama kasu esmatarnija eelistest;

7. rõhutab Euroopa keskkonnasektori tööhõive ja kasvupotentsiaali, eriti väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtetes, mis võib oluliselt kaasa aidata Lissaboni eesmärkide 
saavutamisele;

8. osutab vajadusele edendada tehnoloogiaid ennetamaks loodusõnnetusi või tegevusi, mis 
tõenäoliselt põhjustavad ressursside hävimist või kahjustumist või mis võivad ohustada 
inimesi;

9. rõhutab, et säästva arengu saavutamiseks ELis peab keskkonnatehnoloogia kasutusele 
võtmisega kaasnema ressursside tõhusam kasutamine ja muutus tarbijate suhtumises;

10. rõhutab vajadust edendada ja toetada QSAR-mudelite (struktuuri ja aktiivsuse 
kvantitatiivse sõltuvuse mudelid), mis asendaksid teatavat tüüpi loomkatseid hõlmavaid 
uuringuid;

11. on seisukohal, et säästva arengu edendamiseks on samuti vaja edendada looduslike, 
kultuuriliste ja ajalooliste ressursside kaitsele ja nende taastamisele keskendunud 
tehnoloogiavaldkonna teadusuuringuid ja uuendustegevust;

12. täheldab, et "rohelised" riigihanked võiksid toimida ELis keskkonnatehnoloogia 
turuleviijatena ja nõuab, et komisjon esitaks kiiresti meetmeid "roheliste" riigihangete 
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suurendamiseks;

13. rõhutab, et keskkonnatehnoloogiate valideerimismehhanism on oluline vahend "roheliste" 
riigihangete suurendamisel;

14. märgib, et keskkonnatehnoloogiate arengut, ja eriti energeetikasektoris, on pidurdanud 
märkimisväärne riigiabi fossiilkütustele ja tuumaenergeetikale ühenduses; usub kindlalt 
põhimõttesse, et väliskulud tuleks lisada eri allikatest saadava energia hindadele ja sellest 
põhimõttest lähtuvalt tuleks üle vaadata ELi riigiabi suunised, mis tuleb esitada 2005. 
aasta lõpuks; märgib samuti, et keskkonnamaksud on oluline vahend energia hinna 
korrigeerimiseks;

15. nõuab, et Euroopa Investeerimispank (EIP) ja Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank 
(EBRD) suurendaksid keskkonnauuenduste ning keskkonnatehnoloogiatega seotud 
projektide rahastamist, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete puhul;

16. märgib, et ressursside nappus on arengumaades tihti piirkondlike konfliktide põhjuseks; 
on seisukohal, et ELi keskkonnatehnoloogia siire võib aidata neid konflikte vältida;

17. märgib, et jäätmetöötluse keskkonnatehnoloogiad täidavad olulist rolli säästvas arengus 
ja et olmejäätmete kasutamine energia kokkuhoiu saavutamiseks annab keskkonnale 
kahekordset kasu, kõrvaldades keskkonnaohtlikud materjalid ja tootes taastuvenergiat.
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