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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Acolhe com agrado o Plano de Acção sobre Tecnologias Ambientais (ETAP) mas salienta 
a importância da coordenação entre a UE e os Estados-Membros para evitar a duplicação 
de esforços;

2. Observa que o ETAP deve ser coordenado com as iniciativas existentes e sublinha a 
importância de aplicar, através de calendários, instrumentos já acordados, tais como o 
processo de Cardiff, como sugerido pelo Relatório Kok; 

3. Entende que se deve promover a criação e o desenvolvimento de bases de dados e motores 
de busca a fim de prestar informação sobre as tecnologias disponíveis, em conjugação 
com o Instituto Europeu de Patentes e o Gabinete Europeu de Marcas;

4. Entende que as tecnologias ambientais devem ser definidas como todas as tecnologias 
cuja utilização é muito menos nociva em termos de impacto ambiental global a longo 
prazo (isto é, décadas) do que a das tecnologias alternativas pertinentes;

5. Salienta a necessidade de promover o acesso às novas tecnologias ambientais por parte 
dos consumidores, a fim de poder medir e conhecer a capacidade dos recursos e evitar os 
riscos relacionados com o ar, a água, a contaminação dos solos, etc.;

6. Indica que o mercado dos bens e serviços ambientais está em rápido crescimento e que as 
empresas devem continuar a desempenhar um papel importante neste mercado e 
beneficiar das vantagens de quem dá o primeiro passo;

7. Salienta o potencial em termos de emprego e de crescimento no sector ecológico europeu 
- designadamente para as PME - que um contributo crucial para atingir os objectivos de 
Lisboa poderia constituir;

8. Assinala que é necessário promover as tecnologias destinadas a evitar catástrofes naturais 
ou acções que possam desencadear a destruição ou degradação dos recursos ou pressupor 
riscos para a população;

9. Salienta que a introdução das tecnologias ambientais deve ser combinada com uma maior 
eficiência dos recursos e uma modificação das atitudes dos consumidores, a fim de que a 
UE possa alcançar um crescimento sustentável;

10. Salienta a necessidade de promover e apoiar os modelos QSAR (Relação quantitativa 
estrutura-actividade) de forma a permitir a substituição de alguns estudos que impliquem 
testes e experiências com animais;

11. Entende que, em favor do desenvolvimento sustentável, também se deve impulsionar a 
investigação e a inovação nas tecnologias especializadas na conservação e restauração dos 
recursos naturais, culturais e históricos;
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12. Observa que os contratos públicos ecológicos poderiam funcionar como porta de entrada 
para a introdução das tecnologias ambientais no mercado e solicita à Comissão que 
proponha, com urgência, medidas destinadas a aumentar o número destes contratos;

13. Salienta que um mecanismo de validação das tecnologias ambientais constituiria um 
instrumento fundamental para incentivar a utilização dos contratos públicos ecológicos;

14. Nota que o desenvolvimento das tecnologias ambientais - nomeadamente no sector da 
energia - foi entravado pelas ajudas estatais importantes destinadas aos combustíveis 
fósseis e à energia nuclear na Comunidade; crê firmemente no princípio de que os custos 
externos deveriam ser incluídos no preço da energia de fontes diferentes e de que tal 
princípio deveria constituir uma base para a revisão das orientações comunitárias relativas 
às ajudas estatais prevista para o fim de 2005; nota, ainda, que as eco-taxas são um 
instrumento importante para a obtenção de preços correctos em matéria de energia;

15. Solicita ao BEI e ao BERD que reforcem o financiamento dos projectos que implicam 
uma inovação e uma tecnologia ecológica, sobretudo por parte das PME;

16. Observa que a escassez de recursos constitui, frequentemente, fonte de conflitos regionais 
no mundo em vias de desenvolvimento; entende que a transferência de tecnologias 
ambientais por parte da União Europeia poderia também servir como instrumento de 
prevenção de conflitos;

17. Nota que as tecnologias ambientais para o tratamento de resíduos têm um papel 
importante a desempenhar no desenvolvimento sustentável e que a utilização de resíduos 
municipais para conseguir poupanças de energia terá benefícios ecológicos duplos, isto é, 
eliminará os materiais prejudiciais ao ambiente e produzirá energia renovável.
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