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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos apsaugos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos 
įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. Palankiai vertina siūlomą Aplinkosaugos technologijų veiklos planą (angl. ETAP), tačiau 
pabrėžia, kad siekiant išvengti pastangų dubliavimo svarbu koordinuoti ES ir valstybių narių 
iniciatyvas;

2. Atkreipia dėmesį į tai, kad Aplinkosaugos technologijų veiklos planą reikia koordinuoti su 
šiuo metu veikiančiomis iniciatyvomis, ir pabrėžia, jog svarbu iki W.Kok pranešime 
nurodyto termino įgyvendinti jau nustatytas priemones, pvz., Kardifo procesą;

3. Mano, kad reikia paskatų siekiant padėti sudaryti ir tobulinti duomenų bazes, paieškos 
sistemas ar informuoti apie prieinamas technologijas bendradarbiaujant su Europos Patentų 
biuru ir Bendrijos Prekių ženklų biuru;

4. Mano, kad aplinkosaugos technologijoms (angl. ET) galima priskirti visas technologijas, 
kurių taikymo bendras poveikis aplinkai per ilgesnį laikotarpį (t. y. per kelis dešimtmečius) 
yra kur kas mažiau kenksmingas negu atitinkamų alternatyvių technologijų;

5. Atkreipia dėmesį į tai, kad naujas aplinkos apsaugos technologijas reikia padaryti prieinamas 
vartotojams ir suteikti jiems galimybę įvertinti bei suvokti išteklių apimtį ir padėti išvengti su 
oro, vandens, dirvožemio tarša susijusių ir kt. pavojų;

6. Nurodo, kad aplinkos tausojamųjų produktų ir paslaugų rinka sparčiai didėja; ES įmonės 
šioje rinkoje turi ir toliau užimti svarbią vietą ir naudotis iniciatorių privalumais;

7. Atkreipia dėmesį į Europos ekologinio sektoriaus, ypač MVĮ veiklos, užimtumo ir augimo 
potencialą, kuris gali labai padėti siekiant Lisabonos strategijos tikslų;

8. Atkreipia dėmesį į poreikį remti technologijas siekiant išvengti stichinių nelaimių ar veiklos, 
kurią vykdant gali būti sunaikinti ar sugadinti ištekliai bei sukelta grėsmė visuomenei;

9. Pabrėžia, kad siekiant darnaus augimo ES aplinkos apsaugos technologijas būtina derinti su 
veiksmingesniu išteklių naudojimu ir vartotojų požiūrio keitimu;

10. Atkreipia dėmesį į poreikį skatinti ir remti kiekybinės struktūros aktyvumo raiškos (angl.
QSAR) modelius siekiant numatyti tam tikro pobūdžio mokslo tiriamosios veiklos, kurios 
metu atliekami bandymai ir tyrimai su gyvūnais, alternatyvą;

11. Mano, kad siekiant remti darnų vystymąsi būtina šioje srityje skatinti mokslo tiriamąją 
veiklą, naujoves ir technologijas, kuriomis sutelkiamas dėmesys į gamtos, kultūros ir istorijos 
išteklių apsaugą bei atkūrimą;

12. Pažymi, kad „Žalieji“ viešieji pirkimai (angl. Green Public Procurement, GPP) gali atverti 
rinkos duris aplinkos apsaugos technologijoms ir ragina Komisiją skubiai siūlyti priemonių, 
kurias panaudojant į viešuosius pirkimus būtų įtraukiama daugiau aplinkosaugos kriterijų;
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13. Pabrėžia, kad aplinkosaugos technologijų įteisinimo procedūra būtų svarbi„Žaliųjų“ viešųjų 
pirkimų skatinamoji priemonė;

14. Atkreipia dėmesį į tai, kad aplinkosaugos technologijų tobulinimo veiklą, ypač energijos 
sektoriuje, varžo svarbi ES valstybinė pagalba iškastinio kuro gamintojams ir Bendrijos 
branduolinis pajėgumas; neabejoja, kad reikia laikytis principo, pagal kurį išorines sąnaudas 
būtina įtraukti į energijos iš įvairių šaltinių kainą, ir kad atsižvelgiant į šį principą reikia 
peržiūrėti iki 2005 m. pabaigos numatytas ES valstybinės pagalbos gaires; be to, atkreipia 
dėmesį į tai, kad ekologiniai mokesčiai yra svarbi priemonė teisingai nustatyti energijos 
kainas;

15. Ragina EIB ir ERPB skirti daugiau lėšų projektams, susijusiems su ekologijos srities 
naujovėmis ir technologijomis, ypač MVĮ veiklai;

16. Atkreipia dėmesį į tai, kad dažna regioninių konfliktų besivystančiose šalyse priežastis yra 
menki ištekliai; mano, kad ES aplinkos apsaugos technologijų perleidimas galėtų padėti 
išvengti konfliktų.

17. Pažymi, kad aplinkos apsaugos technologijos atliekų tvarkymo aspektu yra svarbios darniam 
vystymuisi ir kad panaudojamos miestų atliekos duos dvejopos naudos aplinkai siekiant 
taupyti energiją, kadangi bus pašalintos aplinkai kenksmingos medžiagos ir gaminama 
atnaujinama energija;
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