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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē piedāvāto vides tehnoloģiju rīcības plānu, tomēr uzsver ES un dalībvalstu 
iniciatīvu koordinācijas nozīmi, lai izvairītos no darbību dubultošanas;

2. atzīmē, ka vides tehnoloģiju rīcības plāns jāsaskaņo ar esošajām iniciatīvām, un uzsver, ka 
ir būtiski īstenot instrumentus, par kuriem jau panākta vienošanās, piemēram, Kārdifas 
procesu, ievērojot W. Kok ziņojumā ieteiktos termiņus;

3. uzskata, ka jāveicina pieejamo tehnoloģiju datu bāzu un meklētājprogrammu izveidošana 
un attīstība, lai nodrošinātu informāciju par pieejamām tehnoloģijām saistībā ar Eiropas 
Patentu biroju un Kopienas Prečzīmju biroju;

4. uzskata, ka vides tehnoloģijas jādefinē šādi: tās ir visas tehnoloģijas, kuru izmantošana ir 
ievērojami mazāk kaitīga ilgtermiņa (t.i., gadu desmitu laikā) vispārējas ietekmes uz vidi 
ziņā nekā citu līdzvērtīgu tehnoloģiju izmantošana;

5. norāda uz vajadzību padarīt jaunās vides tehnoloģijas pieejamas patērētājiem, lai 
nodrošinātu veidus, kā izmērīt un saprast resursu apjomu, un izvairītos no riskiem, kas 
saistīti ar gaisa, ūdens, augsnes piesārņojumu utt.;

6. norāda, ka vides preču un pakalpojumu apjoms strauji pieaug un ka ES uzņēmumiem arī 
turpmāk jābūt nozīmīgai lomai šajā tirgū, un jāgūst peļņa, izmantojot priekšrocības, ko 
dod tas, ka viņi šajā jomā ir pirmie;

7. uzsver Eiropas ekonozares potenciālu nodarbinātības un izaugsmes jomā, it īpaši maziem 
un vidējiem uzņēmumiem, kuri varētu dot izšķirošu ieguldījumu Lisabonas mērķu 
sasniegšanā;

8. uzsver vajadzību veicināt tehnoloģijas, lai novērstu dabas katastrofas vai darbības, kuras 
var iznīcināt vai pasliktināt resursus vai apdraudēt sabiedrību;

9. uzsver, ka vides tehnoloģiju ieviešana jāapvieno ar paaugstinātu resursu efektivitāti un 
pārmaiņām patērētāju attieksmē, lai ES panāktu ilgtspējīgu izaugsmi;

10. norāda uz vajadzību veicināt un atbalstīt QSAR (struktūras un aktivitātes kvantitatīvās 
sakarības) modeļu izstrādi, lai nodrošinātu aizstājējus noteikta veida pētījumiem, kuros 
izmanto testus un eksperimentus ar dzīvniekiem;

11. uzskata, ka, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību, ir nepieciešams arī veicināt pētījumus un 
jauninājumus tehnoloģijās, kuras vērstas uz dabas, kultūras un vēsturisko resursu 
aizsardzību un saglabāšanu;

12. atzīmē, ka valsts zaļais iepirkums varētu veicināt vides tehnoloģiju ienākšanu tirgū, un 
mudina Komisiju nekavējoties ieteikt pasākumus valsts zaļā iepirkuma palielināšanai;



PE 350.181v02-00 4/5 AD\559626LV.doc

LV

13. uzsver, ka vides tehnoloģiju izvērtēšanas mehānisms būtu galvenais līdzeklis valsts zaļā 
iepirkuma palielināšanai;

14. atzīmē, ka vides tehnoloģiju attīstību, it īpaši enerģētikas nozarē, kavēja Kopienas valstu 
nozīmīgs atbalsts degizrakteņu un kodolenerģijas izmantošanai; noteikti uzskata, ka 
dažādu avotu enerģijas cenā jāiekļauj ārējās izmaksas un šādam principam jābūt pamatā, 
pārskatot ES valsts atbalsta pamatnostādnes, ko paredzēts izdarīt līdz 2005. gada beigām; 
atzīmē arī, ka ekonodokļi ir būtisks instruments enerģijas cenu regulēšanai;

15. mudina EIB un ERAB palielināt finansējumu projektiem, kuri ietver ekojauninājumus un 
ekotehnoloģijas, īpaši ja tos veic mazie un vidējie uzņēmumi;

16. atzīmē, ka ierobežoti resursi bieži ir reģionālo konfliktu cēlonis jaunattīstības valstīs; 
uzskata, ka ES pāreja uz vides tehnoloģijām varētu būt konfliktu novēršanas rīks;

17. atzīmē, ka ilgtspējīgai attīstībai atkritumu pārstrādē liela nozīme ir vides tehnoloģijām un 
ka sadzīves atkritumu izmantošana enerģijas taupīšanai sniegs divkāršu ieguvumu videi, 
jo tādā veidā tiks iznīcināti videi kaitīgi materiāli un radīta atjaunīgā enerģija.
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