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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przyjmuje z zadowoleniem zaproponowany Plan Działań na rzecz technologii
przyjaznych środowisku (Environmental Technology Action Plan - ETAP), lecz 
podkreśla, że dla uniknięcia powielania wysiłków istotna jest koordynacja inicjatyw 
podejmowanych przez UE i Państwa Członkowskie;

2. zwraca uwagę, że ETAP musi zostać skoordynowany z realizowanymi inicjatywami oraz 
podkreśla, że ważne jest wdrażanie ustalonych już instrumentów, takich jak proces z 
Cardiff, w terminie zaproponowanym w sprawozdaniu Koka;

3. uważa, że należy wspierać tworzenie i rozwój baz danych oraz wyszukiwarek 
dostarczających informacje o dostępnych technologiach we współpracy z Europejskim 
Urzędem Patentowym i z Urzędem ds. Harmonizacji na Rynku Wewnętrznym;

4. uważa, że technologie przyjazne środowisku (ETs) należy zdefiniować jako wszystkie 
technologie, których stosowanie jest znacznie mniej szkodliwe, biorąc pod uwagę ich 
ogólny wpływ na środowisko na przestrzeni długiego okresu czasu (np. kilkudziesięciu 
lat), niż inne technologie im odpowiadające;

5. podkreśla potrzebę wspierania dostępu do nowych technologii przyjaznych środowisku 
wśród konsumentów, aby umożliwić poznanie i zmierzenie pojemności zasobów i 
zapobiegać zagrożeniom związanym z powietrzem, wodą, zanieczyszczeniem gruntów, 
itd.;

6. wskazuje, że rynek wyrobów i usług w zakresie ochrony środowiska zwiększa się w 
szybkim tempie oraz że unijne firmy, korzystając ze swej pozycji pioniera, powinny nadal 
odgrywać istotną rolę na tym rynku;

7. podkreśla, że potencjał zatrudnienia i wzrostu w sektorze wyrobów i usług w zakresie 
ochrony środowiska - szczególnie w odniesieniu do MŚP - może przyczynić się 
zasadniczo do osiągnięcia celów lizbońskich;

8. podkreśla konieczność rozwijania technologii mających na celu zapobieganie katastrofom 
naturalnym lub działaniom, które mogą powodować zniszczenie lub zmniejszenie 
zasobów lub stanowić zagrożenie dla ludności;

9. podkreśla, że dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w UE, wprowadzanie technologii 
przyjaznych środowisku musi być połączone ze zwiększeniem skutecznego 
wykorzystywania środków oraz ze zmianą postawy wśród konsumentów;

10. podkreśla potrzebę rozwijania i wspierania metody QSAR (Quantitative Structure Activity 
Relationship) w celu umożliwienia zastąpienia nią niektórych badań, które wymagają prób 
i doświadczeń na zwierzętach;
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11. uważa, że dla wspierania zrównoważonego rozwoju, należy promować badania i 
innowacje w technologiach wyspecjalizowanych w zapobieganiu i odnawianiu zasobów 
naturalnych, kulturalnych i historycznych;

12 zauważa, że inicjatywa dotycząca ekologicznych zamówień publicznych (Green Public 
Procurement (GPP)) może pełnić funkcję klucza otwierającego drzwi do rynku 
technologiom przyjaznym środowisku i dlatego ponagla Komisję do wprowadzenia w 
trybie pilnym środków służących zwiększeniu GPP;

13 podkreśla, że mechanizm zatwierdzający dla technologii przyjaznych środowisku może 
stanowić kluczowe narzędzie sprzyjające zwiększeniu stosowania GPP;

14. zauważa, że znaczna pomoc publiczna we wspólnotowym sektorze paliw kopalnych i 
energii atomowej stanowi przeszkodę dla rozwoju technologii przyjaznych środowisku, 
szczególnie w sektorze energetycznym; jest głęboko przekonana o słuszności zasady, 
według której koszty zewnętrzne powinny zostać włączone w cenę energii z różnych 
źródeł i uważa, że ta zasada powinna stanowić podstawę rewizji Wytycznych UE 
dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej, która ma być gotowa pod koniec 2005 
r.; zauważa również, że ekopodatki są istotnym narzędziem przy ustanawianiu 
właściwych cen energii;

15. nalega, by EBI oraz EBOiR zwiększyły środki przeznaczone na finansowanie projektów, 
które zawierają elementy innowacyjne i technologie w zakresie ochrony środowiska, w 
szczególności zaś projektów MŚP;

16. zauważa, że niewystarczające środki są często źródłem konfliktów regionalnych w 
państwach rozwijających się; wyraża opinię, że transfer unijnych technologii przyjaznych 
środowisku mógłby również służyć jako narzędzie zapobiegania konfliktom;

17. stwierdza, że ważną rolę w zrównoważonym rozwoju mają przyjazne środowisku 
technologie utylizacji odpadów, oraz że w wypadku utylizacji odpadów komunalnych 
związanych z pozyskiwaniem energii zachodzi podwójny efekt proekologiczny, tj. 
likwidacja składowisk groźnych dla środowiska oraz wytwarzanie energii, którą winno się 
uznać za energię odnawialną.



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

PL

PROCEDURA

Tytuł Tchnologie stymulujące zrównoważony rozwój: Plan 
działań Unii Europejskiej w zakresie technologii 
przyjaznych środowisku

Numer procedury 2004/2131(INI)
Komisja przedmiotowo właściwa ENVI
Komisja wyznaczona do wydania 
opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE
24.10.2004

Ściślejsza współpraca nie
Sprawozdawca komisji 
opiniodawczej

Data powołania

Rebecca Harms
24.11.2004

Rozpatrzenie w komisji 2.2.2005 17.3.2005
Data zatwierdzenia wskazówek 17.3.2005
Wynik głosowania końcowego za:

przeciw:
wstrzymujących 
się:

44
0
0

Posłowie obecni podczas 
końcowego głosowania 

Richard James Ashworth, Ivo Belet, Jan Březina, Jerzy 
Buzek, Joan Calabuig Rull, Jorgo Chatzimarkakis, Giles 
Chichester, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, 
András Gyürk, Fiona Hall, Rebecca Harms, Pia Elda 
Locatelli, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Pier 
Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Umberto Pirilli, 
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, 
Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, 
Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, 
Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras 
Roca, Dominique Vlasto

Zastępcy obecni podczas 
końcowego głosowania 

Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Dorette Corbey, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Peter Liese, Toine 
Manders, Lambert van Nistelrooij, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar, Vittorio Prodi, John Purvis, Esko Seppänen, Dirk 
Sterckx

Zastępcy (art. 178 ust. 2) obecni 
podczas końcowego głosowania


	559626pl.doc

