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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia 
tieto návrhy:

1. víta navrhovaný akčný plán pre environmentálne technológie (ETAP), ale zdôrazňuje 
význam koordinácie iniciatív EÚ s iniciatívami členských štátov v záujme zabránenia 
zdvojeniu úsilia;

2. konštatuje, že ETAP musí byť skoordinovaný s existujúcimi iniciatívami a zdôrazňuje 
význam uplatňovania už dohodnutých nástrojov, medzi ktoré patrí cardiffský proces, 
prostredníctvom lehôt navrhnutých v Kokovej správe;

3. verí, že by bolo treba poskytnúť podporu, ktorá by pomohla vytvoriť a rozvíjať databázy a 
vyhľadávače na poskytovanie informácií o dostupných technológiách v spojení s 
Európskym patentovým úradom a úradom Spoločenstva pre ochranné známky;

4. je presvedčený, že environmentálne technológie (ET) by mali byť definované ako 
technológie, ktorých použitie je vzhľadom na celkový vplyv na životné prostredie v 
dlhodobom meradle (t.j. po desaťročiach) podstatne menej škodlivé ako použitie 
príslušných alternatív;

5. upozorňuje na potrebu sprístupnenia nových environmentálnych technológií 
spotrebiteľom a umožniť tak  merať a chápať množstvo a funkciu zdrojov a odvrátiť 
hrozby týkajúce sa znečistenia vzduchu, vody, pôdy atď.;

6. poukazuje na to, že trh pre environmentálne tovary a služby rýchlo rastie a že firmy EÚ by 
mali na tomto trhu naďalej zohrávať dôležitú úlohu a využívať výhody vyplývajúce z ich 
umiestnenia na trhu medzi prvými;

7. zdôrazňuje potenciál zamestnanosti a rastu v európskom ekosektore, predovšetkým pre 
malé a stredné podniky, ktorý by mohol zásadne prispieť k dosiahnutiu lisabonských 
cieľov;

8. upozorňuje na potrebu podporiť technológie na zamedzenie prírodným pohromám alebo 
činnostiam spôsobujúcim zánik alebo úbytok zdrojov alebo predstavujúcim riziká pre 
verejnosť; 

9. zdôrazňuje, že v záujme dosiahnutia trvalo udržateľného rastu v EÚ musí byť zavedenie 
ET spojené so zvýšenou efektívnosťou zdrojov a zmenou postoja spotrebiteľov;

10. upozorňuje na potrebu pomôcť a podporiť modely QSAR (kvantifikácia vzťahov 
štruktúry fyzikálnych vlastností a biologického účinku), aby sa stali náhradou určitých 
druhov výskumu, ktorý v sebe zahŕňa testovanie a pokusy na zvieratách;

11. verí, že v rámci podpory trvalo udržateľného rozvoja je tiež nevyhnutné podporiť výskum 
a inovácie týkajúce sa technológií zameraných na ochranu a obnovu prírodných, 
kultúrnych a historických zdrojov;
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12. poznamenáva, že ekologické verejné obstarávanie by mohlo umožniť zavedenie ET na trh 
a vyzýva Komisiu, aby bezodkladne navrhla opatrenia na zvýšenie ekologickosti 
verejného obstarávania;

13. zdôrazňuje, že validačný mechanizmus pre environmentálne technológie by bol kľúčovým 
nástrojom na rozvoj využívania ekologického verejného obstarávania;

14. poznamenáva, že rozvoj ET, najmä v odvetví energetiky, spomaľuje významná štátna 
pomoc pre fosílne palivá a atómovú energiu v Spoločenstve; je hlboko presvedčený o tom, 
že v cene energie z rôznych zdrojov by mali byť zahrnuté externé náklady a že táto zásada 
by mala byť základom pre revíziu usmernení EÚ o štátnej pomoci plánovanú na záver 
roka 2005; poznamenáva tiež, že ekologické dane sú dôležitým nástrojom na správne 
stanovenie cien energií;

15. vyzýva Európsku investičnú banku a Európsku banku pre obnovu a rozvoj, aby zvýšili 
financovanie projektov súvisiacich s ekologickými inováciami a technológiami, najmä pre 
malé a stredné podniky;

16. poznamenáva, že nedostatočné zdroje sú často zdrojom regionálnych konfliktov v 
rozvojovom svete; zastáva názor, že transfer environmentálnych technológií EÚ by 
mohol slúžiť aj ako prostriedok na predchádzanie konfliktom;

17. podotýka, že environmentálne technológie spracovania odpadu zohrávajú v rámci trvalo 
udržateľného rozvoja dôležitú úlohu a že využívanie komunálneho odpadu na dosiahnutie 
úspory energie bude dvojnásobnou výhodou pre životné prostredie tým, že sa 
prostredníctvom neho odstránia materiály, ktoré škodia životnému prostrediu, a vyrobí 
energia, ktorá je obnoviteľná.
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