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SUGGESTIES
De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. verwelkomt het voorgestelde Actieplan voor de Europese Unie inzake 
Milieutechnologieën (AEUM), maar benadrukt het belang van coördinatie van de 
initiatieven van de EU en van de lidstaten, ter vermijding van dubbel werk; 

2. wijst erop dat AEUM's en bestaande initiatieven bij elkaar moeten aansluiten en benadrukt 
het belang van het toepassen van reeds goedgekeurde instrumenten zoals het Cardiff-
proces, door middel van deadlines zoals voorgesteld in het rapport-Kok; 

3. is van mening dat de oprichting en ontwikkeling moeten worden bevorderd van data-bases 
en zoekmachines om informatie te verstrekken over de beschikbare technologieën, in 
nauwe samenwerking met het Europees Octrooi- en Merkenbureau;

4. is van mening dat milieutechnologieën gedefinieerd zouden moeten worden als: alle 
technologieën waarvan het gebruik op de langere termijn (d.w.z. over decennia) 
aanzienlijk minder schade toebrengt aan het milieu dan alternatieve technologieën;

5. onderstreept de noodzaak om de toegang tot nieuwe milieutechnieken voor de 
consumenten te verbeteren, opdat zij de omvang van de natuurlijke hulpbronnen kunnen 
meten en onderkennen en de risico's kunnen vermijden die verbonden zijn aan de 
vervuiling van lucht, water, bodem, enz.;

6. stelt vast dat de markt voor milieugoederen en diensten sterk groeit en dat EU-bedrijven 
een belangrijke rol moeten blijven spelen op deze markt en moeten profiteren van het 
voordeel dat zij hebben als initiatiefnemers op dit gebied;

7. benadrukt het werkgelegenheids- en groeipotentieel in de Europese ecosector, vooral voor 
MKB's, die een doorslaggevende bijdrage kan leveren aan de verwezenlijking van de 
strategie van Lissabon;

8. merkt op dat het noodzakelijk is technologieën te bevorderen die gericht zijn op de 
preventie van natuurrampen of  activiteiten die tot de vernietiging of aantasting van 
natuurlijke hulpbronnen kunnen leiden of die gevaren met zich meebrengen voor de 
bevolking;

9. benadrukt dat de invoering van milieutechnologieën gepaard moet gaan met een 
efficiënter gebruik van middelen en een verandering van het consumentengedrag, wil de 
EU duurzame groei kunnen bereiken.

10. onderstreept de noodzaak om QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship) 
modellen te bevorderen en ondersteunen, een techniek die het mogelijk maakt om bij 
bepaalde onderzoeken de dierproeven te vervangen;

11. is van oordeel dat met het oog op de duurzame ontwikkeling een impuls moet worden 
gegeven aan onderzoek en innovatie op het gebied van technologieën die gespecialiseerd 
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zijn op preventie en het herstel van natuurlijke hulpbronnen en culturele en historische 
monumenten;

12. merkt op dat groene overheidsopdrachten de deur van de markt voor milieutechnologieën 
open kunnen zetten, en spoort de Commissie aan om op korte termijn maatregelen voor te 
stellen ter bevordering van groene overheidsopdrachten;

13. benadrukt dat een validatiesysteem voor milieutechnologieën een centrale rol kan spelen 
bij de bevordering van het gebruik van groene overheidsopdrachten;

14. wijst erop dat de ontwikkeling van milieutechnologieën, met name in de energiesector, is 
belemmerd door de grote overheidssteun vanuit de EU voor fossiele brandstoffen en 
kernenergie in de Gemeenschap; gelooft sterk in het principe van doorberekening van 
externe kosten in de prijs van energie uit de verschillende bronnen, en is van mening dat 
dit beginsel de basis zou moeten vormen voor de herziening van de Europese richtlijn 
inzake staatssteun, welke eind 2005 zijn beslag moet krijgen; merkt ook op dat ecotaxen 
een belangrijk instrument zijn om de energieprijzen op een juist niveau te krijgen;

15. dringt er bij de EIB en de EBWO op aan om meer fondsen beschikbaar te stellen voor  
met name projecten vanuit MKB's, inzake ecologische innovatie en technologie;

16. merkt op dat schaarse hulpbronnen vaak de oorsprong zijn van regionale conflicten in de 
ontwikkelingslanden; is van mening dat de overdracht van milieutechnologieën van de EU 
ook zou kunnen dienen als instrument voor conflictpreventie;

17. wijst erop dat milieuvriendelijke technologieën voor het gebruik van afvalstoffen een 
belangrijke rol spelen  bij de evenwichtige ontwikkeling, zoals het gebruik van 
gemeenteafval voor energiewinning, dat in ecologisch opzicht een dubbel voordeel heeft: 
de verwijdering van de vanuit ecologisch oogpunt ongunstige afvalstortplaatsen en de 
winning van energie, die als een vernieuwbare energiebron moet worden erkend.
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