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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalási indítványába 
foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli a javasolt környezettechnológiai cselekvési tervet (ETAP), de hangsúlyozza az 
európai uniós és tagállami kezdeményezések összehangolásának fontosságát az 
erőfeszítések fölösleges megkettőzésének elkerülése érdekében;

2. megállapítja, hogy a környezettechnológiai cselekvési tervet össze kell hangolni a már 
meglévő kezdeményezésekkel, és hangsúlyozza az olyan, már elfogadott eszközök, mint 
a cardiffi folyamat alkalmazásának fontosságát a Kok-jelentésben javasolt határidőkkel;

3. úgy véli, hogy ösztönözni kell adatbázisok és internetes keresők létrehozását és 
fejlesztését az elérhető technológiákkal kapcsolatos információk rendelkezésre bocsátása 
érdekében, együttműködve az Európai Szabadalmi Hivatallal és a közösségi 
Védjegyhivatallal;

4. úgy véli, hogy a környezettechnológiákat úgy kell meghatározni, mint minden olyan 
technológia, amelynek alkalmazása az átfogó környezeti hatás tekintetében hosszabb 
távon (vagyis több évtizedet tekintve) sokkal kevésbé káros, mint az egyéb választási 
lehetőségeké;

5. rámutat arra, hogy a fogyasztók számára elérhetővé kell tenni az új 
környezettechnológiákat annak érdekében, hogy felmérhessék és megismerhessék a 
források kapacitását, és elkerüljék a levegő, a víz és a talaj szennyezéséhez kapcsolódó és 
egyéb kockázatokat;

6. jelzi, hogy a környezeti áruk és szolgáltatások piaca gyorsan növekszik, és hogy az EU 
vállalatainak továbbra is fontos szerepet kell betölteniük ezen a piacon, valamint ki kell 
használniuk az úttörő szerep előnyeit;

7. hangsúlyozza az európai környezetvédelmi ágazat különösen a kis- és 
középvállalkozások (KKV-k) számára rendelkezésre álló foglalkoztatási és növekedési 
lehetőségeit, amelyek fontos tényezői lehetnek a lisszaboni célkitűzések elérésének;

8. rámutat arra, hogy öszötnözni kell azokat a technológiákat, melyek természeti 
katasztrófák, valamint olyan tevékenységek elkerülését szolgálják, melyek a erőforrások 
elpusztításához vagy állapotromlásához vezethetnek, és a lakosság számára kockázatot 
jelentenek;

9. hangsúlyozza, hogy a környezettechnológiák bevezetését a megnövelt 
forráshatékonysággal és a fogyasztói magatartás átalakításával kell összekötni annak 
érdekében, hogy az EU meg tudja valósítani a fenntartható növekedést;

10. rámutat arra, hogy ösztönözni és támotagni kell a QSAR-modelleket (molekulaszerkezet 
és biológiai hatás közötti összefüggés modelljei) annak érdekében, hogy kiválthatók 
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legyenek bizonyos típusú állatkísérleteket igénylő kutatások;

11. úgy véli, hogy a fenntartható fejlődés élősegítése érdekében ösztönözni kell a megelőzést 
és a természeti, kulturális és történelmi értékek helyreállítását szolgáló technológiák 
kutatását és innovációját;

12. megállapítja, hogy a zöld közbeszerzés utat nyithat a környezettechnológiák piaci 
bevezetésének és sürgeti a Bizottságot, hogy mielőbb javasoljon intézkedéseket a zöld 
közbeszerzés arányának növelésére;

13. hangsúlyozza, hogy a környezettechnológiák hitelesítési mechanizmusa kulcsfontosságú 
eszköz lenne a zöld közbeszerzés alkalmazásának növelése szempontjából;

14. megállapítja, hogy a Közösségen belül a fosszilis tüzelőanyagokhoz és az 
atomenergiához nyújtott állami támogatás akadályozza a környezettechnológiák 
elterjedését; határozottan hisz abban az alapelvben, hogy az externális költségeket bekell 
építeni a különböző forrásokból származó energiák árába, és ennek kell jelentenie az EU 
2005 végén esedékes állami támogatásokra vonatkozó iránymutatásainak felülvizsgálati 
alapját; megállapítja, hogy a környezetvédelmi adók az energiaárak megfelelő szinten 
tartásának fontos eszközei;

15. sürgeti az Európai Beruházási Bankot (EBB) és az Európai Újáépítési és Fejlesztési 
Bankot (EBRD), hogy növeljék a – különösen a KKV-k által indított – környezetvédelmi 
újításokon és környezettechnológián alapuló projektek finanszírozását;

16. megállapítja, hogy gyakran a korlátozottan rendelkezésre álló erőforrások jelentik a 
fejlődő világban zajló regionális konfliktusok kiindulópontját; azon a véleményen van, 
hogy a környezettechnológiák EU részéről történő átadása is a konfliktusmegelőzés 
eszközéül szolgálhat;

17. megállapítja, hogy a hulladékkezelést szolgáló környezettechnológiák fontos szerepet 
játszanak a fenntartható fejlődésben, valamint hogy a települési hulladék 
energiatakarékosság érdekében való felhasználása kettős környezetvédelmi előnnyel jár, 
egyrészt kiküszöböli a környezetre káros anyagokat, másrészt megújuló energiát állít elő.
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