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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. pitää myönteisenä ehdotettua ympäristöteknologioita koskevaa toimintasuunnitelmaa 
(Environmental Technologies Action Plan, ETAP), mutta korostaa, että päällekkäisyyden 
välttämiseksi yhteisön ja jäsenvaltioiden aloitteita on koordinoitava;

2. katsoo, että ETAP on sovitettava yhteen nykyisten aloitteiden kanssa ja korostaa, että on 
tärkeää panna täytäntöön jo sovitut välineet, kuten Cardiffin prosessi, Kokin raportissa 
ehdotettuja määräaikoja noudattaen;

3. katsoo, että on edistettävä tietokantojen ja hakukoneiden luomista jakamaan tietoa 
saatavana olevista teknologioista yhdessä Euroopan patenttiviraston ja yhteisön 
tavaramerkkiviraston kanssa;

4. katsoo, että ympäristöteknologiat olisi määriteltävä teknologioiksi, joiden käytöstä 
aiheutuu merkittävästi vähemmän haitallisia ympäristövaikutuksia pitkällä aikavälillä 
(esim. vuosikymmeniä) kuin niiden vaihtoehtoina toimivien teknologioiden käytöstä;

5. korostaa, että on edistettävä kuluttajien mahdollisuutta saada käyttöönsä uusia 
ympäristöteknologioita, jotta voidaan mitata ja ymmärtää luonnonvarojen kapasiteetti ja 
estää ennakolta mm. ilmaan, veteen ja maaperän pilaantumiseen liittyvät riskit;

6. toteaa, että ympäristötuotteiden ja -palvelujen markkinat kasvavat nopeasti ja että EU:n 
alueen yritysten olisi jatkossakin oltava johtavassa asemassa näillä markkinoilla ja 
hyödyttävä nopean toimijan eduista;

7. korostaa Euroopan ympäristöalan työllistämis- ja kasvumahdollisuuksia varsinkin pk-
yrityksissä, jotka voivat edistää ratkaisevasti Lissabonin tavoitteiden saavuttamista;

8. toteaa, että on edistettävä teknologioita, joilla pyritään estämään luonnonkatastrofeja ja 
toimintaa, joka saattaa aiheuttaa luonnonvarojen tuhoutumista tai vahingoittumista tai joka 
aiheuttaa vaaraa väestölle;

9. korostaa, että ympäristöteknologioiden käyttöönottoon on yhdistyttävä resurssien 
tehokkuuden lisäys ja kuluttajien asenteiden muutos, jotta EU saavuttaa kestävän kasvun;

10. painottaa, että olisi edistettävä ja tuettava QSAR (kvantitatiivinen rakenne-aktiivisuus-
analyysi) -malleja, jotta voidaan korvata eräitä tutkimuksia, joihin liittyy eläinkokeita;

11. katsoo, että kestävän kehityksen edistämiseksi on kehitettävä myös luonnonvarojen sekä 
kulttuurisen ja historiallisen omaisuuden suojelua ja ennallistamista koskevaa erityistä 
tutkimusta ja innovaatioita;

12. katsoo, että ympäristöystävällinen julkinen hankintatoimi voisi toimia aloitteentekijänä 
ympäristöteknologian käyttöönotossa ja kehottaa komissiota tekemään pikaisesti 
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ehdotuksia ympäristöystävällisten julkisten hankintojen lisäämiseksi;

13. korostaa, että ympäristöteknologioiden validointimekanismi on tärkeä väline 
ympäristöystävällisten julkisten hankintojen lisäämisessä;

14. toteaa, että ympäristöteknologioiden, ja varsinkin energia-alan teknologioiden, 
kehittymistä ovat jarruttaneet EU-maiden fossiilisille polttoaineille ja yhteisön 
ydinvoimalle maksamat huomattavat valtiontuet; uskoo lujasti periaatteeseen, että ulkoiset 
kustannukset olisi sisällytettävä eri lähteistä saatavan energian hintoihin ja että saman 
periaatteen olisi oltava perustana EU:n valtiontukia koskevien ohjeiden uudistamisessa, 
joka on määrä tehdä vuoden 2005 lopulla; toteaa myös, että ympäristöverot ovat tärkeä 
väline energianhintojen saamiseksi kohdalleen;

15. kehottaa Euroopan investointipankkia ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankkia 
lisäämään sellaisten hankkeiden rahoitusta, joissa varsinkin pk-yritykset soveltavat 
ympäristöinnovaatioita ja ympäristöteknologiaa;

16. toteaa, että niukat resurssit ovat usein kehittyvän maailman alueellisten konfliktien syynä; 
katsoo, että EU:n ympäristöteknologian siirto voi olla myös keino estää konflikteja;

17. toteaa, että jätteiden käsittelyä koskevilla ympäristöteknologioilla on tärkeä rooli 
kestävässä kehityksessä ja että yhdyskuntajätteen käytöstä energian säästämiseen saadaan 
kahdenlaista ympäristöhyötyjä: tuhotaan haitallisia materiaaleja ja tuotetaan uusiutuvaa 
energiaa.
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