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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag.

1. Europaparlamentet välkomnar den föreslagna handlingsplanen för miljöteknik (ETAP) 
men betonar vikten av samordning mellan EU:s och medlemsstaternas olika initiativ för 
att undvika dubbelarbete.

2. Europaparlamentet konstaterar att ETAP måste samordnas med redan existerande initiativ 
och betonar vikten av att man tillämpar redan överenskomna instrument som 
Cardiffprocessen med de tidsfrister som föreslogs i Kok-rapporten.

3. Europaparlamentet anser att man bör främja inrättandet och utvecklingen av databaser och 
sökmotorer för att ge information om tillgänglig teknik i nära samarbete med 
Europeiska patentverket.

4. Europaparlamentet anser att miljöteknik borde definieras som all teknik vars användning 
är betydligt mindre skadlig vad gäller den totala miljöpåverkan på lång sikt (dvs. flera 
årtionden) än relevanta alternativ.

5. Europaparlamentet betonar behovet av att främja konsumenternas tillgång till ny 
miljöteknik så att man kan mäta och få kännedom om resursernas kapacitet och förebygga 
risker i fråga om luft-, vatten-, markföroreningar osv.

6. Europaparlamentet påpekar att marknaden för miljövänliga varor och tjänster växer snabbt 
och att företag inom EU borde fortsätta att spela en viktig roll på denna marknad och dra 
nytta av att vara först på plats.

7. Europaparlamentet betonar den europeiska miljösektorns potential när det gäller att skapa 
arbetstillfällen samt ge möjligheter till tillväxt, särskilt för små och medelstora företag, 
något som kunde utgöra ett viktigt steg på vägen mot att uppnå Lissabonmålen.

8. Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att främja teknik som är inriktad på att
förebygga naturkatastrofer och ingrepp som kan medföra förstöring eller försämring av 
resurser eller innebära risker för allmänheten.

9. Europaparlamentet betonar att införandet av miljöteknik måste kombineras med ökad 
resurseffektivitet och ett förändrat konsumtionsmönster om EU skall kunna få hållbar 
tillväxt.

10. Europaparlamentet betonar behovet av att främja och stödja QSAR-modellerna 
(Quantitative Structure Activity Relationship) för att göra det möjligt att erbjuda alternativ 
till vissa typer av undersökningar som innebär försök och experiment med djur.

11. Europaparlamentet anser att man för den hållbara utvecklingens skull också bör stimulera 
forskning och nyskapande inom teknik som är inriktad på att förebygga och återställa 
naturresurser och kulturella och historiska tillgångar.
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12. Europaparlamentet framhåller att miljövänliga offentliga upphandlingar skulle kunna 
fungera som en dörröppnare för att introducera miljöteknik på marknaden och uppmanar 
kommissionen att omedelbart föreslå åtgärder för att öka dessa upphandlingar.

13. Europaparlamentet betonar att ett godkännandeförfarande för miljöteknik skulle vara ett 
viktigt instrument för att främja miljövänliga offentliga upphandlingar.

14. Europaparlamentet konstaterar att utvecklingen av miljöteknik, särskilt i energisektorn, 
har hämmats på grund av stort statligt stöd till fossila bränslen och kärnenergi inom 
gemenskapen. Parlamentet tror fullt och fast på principen att externa kostnader bör 
inkluderas i priset på energi från olika källor och att denna princip borde ligga till grund 
för översynen av EU:s riktlinjer om statligt stöd som väntas ske i slutet av 2005. 
Parlamentet konstaterar också att miljöskatter är ett viktigt verktyg för att få korrekta 
energipriser.

15. Europaparlamentet uppmanar Europeiska investeringsbanken och Europeiska banken för 
återuppbyggnad och utveckling att öka sin finansiering av projekt som innefattar nytt 
tänkande och teknik på miljöområdet, särskilt projekt som drivs av små och medelstora 
företag.

16. Europaparlamentet konstaterar att uppkomsten av regionala konflikter i utvecklingsländer 
ofta orsakas av knappa resurser. Parlamentet anser att överföring av miljöteknik från EU 
också skulle kunna fungera som ett konfliktförebyggande verktyg.

17. Europaparlamentet betonar att miljövänlig teknik för avfallshantering spelar en viktig roll 
för en hållbar utveckling, och att man genom energiutvinning från kommunalt avfall kan 
få dubbla miljöfördelar, dvs. eliminering av miljöfarliga ämnen och produktion av 
förnybar energi.
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