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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varno 
hrano, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja predlagan akcijski načrt okoljskih tehnologij, vendar poudarja pomembnost 
usklajevanja med EU in državami članicami, da se prepreči dvojno delo;

2. ugotavlja, da je treba akcijski načrt okoljskih tehnologij uskladiti z obstoječimi pobudami 
in poudarja pomembnost uporabe že dogovorjenih instrumentov, kot npr. Cardiffski 
postopek, v okviru rokov, predlaganih v Kokovem poročilu;

3. meni, da bi bilo potrebno vzpodbujati oblikovanje in razvoj podatkovnih baz in iskalnikov 
za pridobivanje informacij o razpoložljivih tehnologijah z Evropskim patentnim uradom 
in Uradom Skupnosti za znamke;

4. verjame, da bi morale biti kot okoljske tehnologije definirane vse tehnologije, katerih 
uporaba je dolgoročno (v nekaj desetletjih) za okolje manj škodljiva kot uporaba
ustreznih alternativ;

5. opozarja na potrebo, da nove okoljske tehnologije postanejo bolj dostopne za potrošnike 
preko omogočanja preizkušanja in razumevanja njihovih zmožnosti in zmanjšanja 
tveganja za kontaminacijo zraka, vode, tal itd.;

6. opozarja, da trg za okoljske dobrine in storitve hitro raste in da morajo evropska podjetja 
ohraniti pomembno vlogo na tem trgu ter izkoristiti začetne prednosti;

7. poudarja možnosti zaposlovanja in rasti v evropskem ekološkem sektorju, predvsem za 
mala in srednje velika podjetja, ki bi lahko bistveno prispeval k uresničevanju lizbonskih 
ciljev;

8. opozarja na potrebo za vzpodbujanje uporabe tehnologij z namenom preprečevanja 
naravnih nesreč oziroma dejavnosti, ki bi lahko uničile ali poslabšale kakovost virov 
oziroma ogrožale javnost;

9. poudarja, da je treba uvajanje okoljskih tehnologij kombinirati z večjo učinkovitostjo 
izrabe virov in spremembo obnašanja potrošnikov, da bi lahko dosegli trajnostno rast v 
EU;

10. opozarja na potrebo za vzpodbujanje in podporo modelom QSAR (kvantitativni odnos 
struktura - dejavnost), da bi nadomestili določeno vrsto raziskav, ki vključujejo preskuse 
in poskuse na živalih;

11. verjame, da je za širjenje trajnostnega razvoja potrebno tudi vzpodbujati raziskovanje in 
inovacije na področju tehnologij, namenjenih preprečevanju ter ohranjanju naravnih, 
kulturnih in zgodovinskih virov;

12. opaža, da bi lahko zelena javna naročila pomenila začetek uvajanja okoljskih tehnologij na 
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trg in poziva Komisijo, da čim prej predlaga ukrepe za povečana zelena javna naročila;  

13. poudarja, da je mehanizem potrjevanja okoljskih tehnologij ključni instrument za 
povečanje zelenih javnih naročil;

14. ugotavlja, da so razvoj okoljskih tehnologij, predvsem v energetskem sektorju, ovirale 
obsežne državne subvencije za fosilna goriva in jedrsko energijo v Skupnosti; podpira 
načelo vključevanja eksternih stroškov v ceno energije iz različnih virov, to načelo naj bi 
bila tudi osnova za pregled smernic državne pomoči v državah EU, ki naj bi bile sprejete 
proti koncu leta 2005; ugotavlja tudi, da so ekološki davki pomembno sredstvo za 
oblikovanje realističnih cen energije;

15. poziva EIB in EBRD, da povečata financiranje projektov, ki vključujejo ekološke 
inovacije in tehnologije, predvsem za mala in srednje velika podjetja;

16. ugotavlja, da so redki viri prepogosto vzrok regionalnih konfliktov v državah v razvoju;
meni, da bi lahko prenosi okoljskih tehnologij EU preprečili takšne konflikte.

17. ugotavlja, da imajo okoljske tehnologije za obdelavo odpadkov pomembno vlogo za 
trajnostni razvoj in da bo uporaba komunalnih odpadkov za doseganje prihranka energije 
prinesla dvojno korist za okolje, saj bo pomenila odstranitev za okolje škodljivih 
odpadkov in proizvodnjo obnovljive energije.
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