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RÖVID INDOKOLÁS

Your rapporteur takes the view that the Commission’s proposal to put together the specific 
programmes to promote competitiveness and development in a Community framework (CDF) 
is consistent with the objectives set out, contributing as it does to the aim of making Europe 
the most competitive knowledge-based economy in the world.

It demonstrates the need to make the environmental technologies sector a key area of 
European development by encouraging an entrepreneurial spirit capable of creating 
sustainable development compatible with environmental protection.

The need increasingly to link the question of development with that of environmental 
protection offers an opportunity for, above all, small and medium-sized enterprises (SMEs), 
as regards both the development of new technologies and the adoption of new, more 
energy-efficient manufacturing systems.

Using Community financial instruments to set up a network of support services for businesses 
and innovation may help to solve the problem of access to credit for SMEs. Making this less 
difficult should give positive stimulus to a form of competition based on the adoption of 
eco-compatible technologies.

The gradual replacement of traditional energy sources with intelligent energy forms that are 
renewable and have a low environmental impact, particularly in the areas of transport and 
electricity production, will also have a positive effect in the sense of decreasing the energy 
dependence of the EU Member States and of other countries (EFTA members of the EES, 
candidate countries to which pre-accession strategies are applied, western Balkan countries) 
to which the framework programme is addressed.

Given these considerations, your rapporteur takes the view that efforts in this direction must 
be redoubled, particularly by promoting the adoption by businesses of socially and 
environmentally responsible practices, by devoting appropriate funds to eco-innovation, 
implemented in a separate specific programme with its own management and programming 
structure, and by including environmental criteria in public procurement contracts.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja  az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő módosításokat:
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A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás:1
(7) preambulumbekezdés

(7) A keretprogram közös célkitűzéseit a 
vállalkozási és innovációs program, az IKT-
politika támogatásának programja és az 
„Intelligens energia – Európa” program 
elnevezésű egyedi programokon keresztül 
kell megvalósítani.

(7) A keretprogram közös célkitűzéseit a 
vállalkozási és innovációs program, az IKT-
politika támogatásának programja, az 
„Intelligens energia – Európa” program és az 
„Ökoinnovációs program” elnevezésű 
egyedi programokon keresztül kell 
megvalósítani. elnevezésű programokon 
keresztül kell törekedni.

Indokolás

A separate programme with its own management and programming structure should be set up 
for Eco-Innovation in order to follow-up and strengthen current policies promoting 
environmental technologies.

Módosítás: 2
(15a) praembulumbekezdés (új)

(15a) A Bizottság „Zöld vásárlás! 
környezetbarát közbeszerzések kézikönyve”1

című munkadokumentuma meghatároz egy 
sor, a cégek által is alkalmazható eljárást 
az önkormányzatok számára a 
környezetbarát beszerzések politikájának 
sikeressé tétele érdekében.
___________
1 SEC(2004)1050.

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Indokolás

The document is useful for extending the scope of environmental technologies.

Módosítás: 3

(24a) preambulumbekezdés(új)

(24a) Költségek akkor merülnek fel, amikor 
egészségügyi problémák fordulnak elő a 
szennyezés és az elégtelen 
környezetvédelem és/vagy egészségtelen 
fogyasztói minták eredményeképp. Az 
egészség területén tett befektetésre azért 
van szükség, hogy az ilyen kiadások 
minimalizálhatóak legyenek, illetve a 
társadalomra való áthárításuk megelőzhető 
legyen. Hálózatokat kell felállítani a helyes 
gyakorlat kicserélésének támogatása 
érdekében.

Indokolás 

Investment in health and networks for exchanging experience are essential in order to ensure 
quality.

Módosítás: 4

42a) preambulumbekezdés (új)

(42a) A „Made in Europe” (Európában 
készült) kifejezés magas minőséget kell, 
hogy jelöljön: azt, hogy a terméké 
környezetbarát, egészséges és fenntartható.
Minőség-jelölést és címkézést kell 
használni, ezzel demonstrálva ezeket a 
minőségi standardokat, illetve felhívva a 
fogyasztók figyelmét a termékek és a 
termelési módszer jellemzőire, ezzel 
lehetővé téve, hogy a minőségbe történt 
befektetés nyereséges legyen.
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Indokolás

In order to cope with the impact of globalisation, Europe must compete on the basis of high 
quality: environmentally-friendly, healthy and sustainable products.

Módosítás: 5

1. cikk (2) bekezdés

(2) A keretprogram hozzájárul a Közösség, 
mint fejlett tudásalapú társadalom, 
versenyképességi és innovációs 
kapacitásához, amely kiegyensúlyozott 
gazdasági növekedésen alapuló fenntartható 
fejlődéssel, valamint a környezet 
minőségének magas szintű védelmén és 
javításán nyugvó, rendkívül versenyképes 
szociális piacgazdasággal rendelkezik.

(2) A keretprogram hozzájárul a Közösség, 
mint fejlett tudásalapú társadalom, 
versenyképességi és innovációs 
kapacitásához, amely kiegyensúlyozott 
gazdasági növekedésen alapuló fenntartható 
fejlődéssel, valamint a környezet és egészség
minőségének magas szintű védelmén és 
javításán nyugvó, rendkívül versenyképes 
szociális piacgazdasággal rendelkezik.

Indokolás
In order to cope with the impact of globalisation, Europe must compete on the basis of high 

quality: environmentally friendly, healthy and sustainable products.

Módosítás: 6
2. cikk (1) bekezdés

1. A keretprogram célkitűzései a 
következők:

1. A keretprogram célkitűzései a 
következők:

a) a vállalkozások és különösen a kis- és 
középvállalkozások (KKV) 
versenyképességének előmozdítása;

a) a vállalkozások és különösen a kis- és 
középvállalkozások (KKV) 
versenyképességének előmozdítása;

b) az innováció támogatása, beleértve az 
ökoinnováció támogatását is;

b) az innováció támogatása, különös 
tekintettel a minőségi termékek 
kifejlesztésére irányuló ökoinnováció 
támogatására;

c) a versenyképes, innovatív és integrált 
információs társadalom fejlődésének 
felgyorsítása ;

c) a versenyképes, innovatív és integrált 
információs társadalom fejlődésének 
felgyorsítása;

d) az energiahatékonyság, valamint az új és d) az energiahatékonyság, valamint az új és 
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megújuló energiaforrások támogatása 
valamennyi ágazatban, beleértve a 
közlekedést is.

megújuló energiaforrások támogatása 
valamennyi ágazatban, beleértve a 
közlekedést is, ezáltal hatékonyan küzdve a 
klímaváltozás ellen;
da) az energia- és közlekedési rendszerek 
szükséges átalakításának a lisszaboni 
stratégián belüli felhasználása a növekedés 
és versenyképesség, valamint az export-
növekedés elősegítése érdekében.

db) minőségjelölések kifejlesztésére való 
biztatás a termékek minőségének jellemzőik 
környezettel és egészséggel, illetve a 
gyártási módszerrel való kapcsolatának 
bemutatása érdekében.

Módosítás: 7

2. cikk (2) bekezdés ca) pont (új)

ca) az ökoinnovációs program;

Indokolás

A separate programme with its own management and programming structure should be set up 
for Eco-Innovation in order to follow-up and strengthen current policies promoting 
environmental technologies.

Módosítás: 8
6. cikk (1) bekezdés

(1) A munkaprogramok végrehajtására 
vonatkozó intézkedések különösen a 
következők:

(1) A munkaprogramok végrehajtására 
vonatkozó intézkedések különösen a 
következők:

a) a KKV-knak biztosított közösségi 
pénzügyi eszközök;

a) a KKV-knak biztosított közösségi 
pénzügyi eszközök;

b) a különböző érdekeltek hálózatainak 
a kiépítése;

b) a különböző érdekeltek hálózatainak 
a kiépítése, beleértve a betegségek 
megelőzése és kezelése érdekében a helyes 
gyakorlat kicserélését szolgáló hálózatok 
létrehozását;

c) az innováció megkezdésének c) az innováció megkezdésének 
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támogatása érdekében kísérleti projektek, 
replikálási projektek és egyéb intézkedések;

támogatása érdekében kísérleti projektek, 
replikálási projektek és egyéb intézkedések;

d) politikai elemzések, fejlesztés és 
koordináció a részt vevő országokkal;

d) politikai elemzések, fejlesztés és 
koordináció a részt vevő országokkal, 
valamint kezdeményezések a termékek 
környezetvédelmii és egészségügyi 
költségeinek a megfelelő módon való 
tükrözésére;

e) információcsere, terjesztés és a 
tudatosság növelése;

e) információcsere, terjesztés és a
tudatosság növelése, beleértve a 
minőségjelölések kifejlesztését a 
környezetvédelmi hatásra, 
energiahatékonyságra, termelési 
módszerekre és az egészségre tett hatásra 
tekintettel;

f) a tagállamok és régiók együttes 
cselekvéseinek a támogatása;

f) a tagállamok és régiók együttes 
cselekvéseinek a támogatása;

g) a tagállamokkal együttműködésben 
kidolgozott műszaki előírásokon alapuló 
beszerzés;

g) a tagállamokkal együttműködésben 
kidolgozott, környezetvédelmi szempontokat 
magában foglaló műszaki előírásokon 
alapuló beszerzés, innovatív és zöld 
termékek piacainak kialakítása céljából;

h) a nemzeti és regionális szintű 
hatóságok közötti twinning.

h) a nemzeti és regionális szintű 
hatóságok közötti twinning.

Indokolás

Investment in health and networks for exchanging experience are essential in order to ensure 
quality. Consumers must also be involved and be able to influence quality policy in Europe.

It is important that tendering procedures should also take sufficient account of environmental 
aspects.

Módosítás: 9
6. cikk (2) bekezdés 

(2) A II. cím I., II. és III. fejezetének 2. 
szakaszában meghatározott ezen 
intézkedéseket és kiegészítő végrehajtási 
intézkedéseket bármely egyedi program 
esetében alkalmazni lehet, amennyiben a 
vonatkozó munkaprogram így rendelkezik.

(2) A II. cím I., II., III. és IV: fejezetének 2. 
szakaszában meghatározott ezen 
intézkedéseket és kiegészítő végrehajtási 
intézkedéseket bármely egyedi program 
esetében alkalmazni lehet, amennyiben a 
vonatkozó munkaprogram így rendelkezik.
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Indokolás

A separate programme with its own management and programming structure should be set up 
for Eco-Innovation in order to follow-up and strengthen current policies promoting 
environmental technologies.

Módosítás: 10

10. cikk (2) bekezdés a) pont

a) a KKV-k beindításához és növekedéséhez 
szükséges finanszírozáshoz való hozzáférés, 
valamint az innovációs tevékenységekbe –
beleértve az ökoinnovációt is – történő 
befektetések eszközlése;

a) a KKV-k beindításához és növekedéséhez 
szükséges finanszírozáshoz való hozzáférés, 
valamint az innovációs tevékenységekbe –
különös tekintettel az ökoinnovációra  –
történő befektetések eszközlése;
(Ez a módosítás az egész szövegre 
vonatkozik.)

Indokolás
Eco-innovation should be given particular attention under the Entrepreneurship and 
Innovation Programme. The amendment should be applied throughout the text, also in art 10 
paragraph 2 (c) and art 13.

Módosítás: 11

10. cikk (2) bekezdés c) és d) pont

c) a vállalkozások innovációja, 
beleértve az ökoinnovációt is;

c) a vállalkozások innovációja, 
beleértve az ökoinnovációt is és a minőségi 
termékek kifejlesztésébe való befektetést;

d) vállalkozói és innovációs kultúra; d) vállalkozói és innovációs kultúra, a 
minőségbe való befektetésre alapozva;

Indokolás

In order to cope with the impact of globalisation, Europe must compete on the basis of high 
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quality: environmentally-friendly, healthy and sustainable products.

Módosítás: 12
13. cikk ca) pont (új)

ca) a vállalkozások részvételének 
támogatását a közösségi környezetvédelmi 
vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) 
különféle ösztönzőkkel a pénzügyi 
támogatások és a közbeszerzések terén, és a 
technológiai és információs háttér 
biztosításával;

Indokolás

Article 11 of Regulation (EC) No 761/2001 of the European Parliament and of the Council of 
19 March 2001 allowing voluntary participation by organisations in a Community 
eco-management and audit scheme (EMAS) provides for promotion of participation of 
organisations, particularly small and medium-sized businesses.

Módosítás: 13

13. cikk fa) pont (új)

fa) zöld termékek és egyéb, minőségi 
termékek kifejlesztése és forgalmazása, 
illetve a minőségjelölések és címkézés 
használata a fogyasztók közötti tudatosság 
bátorítására.

Indokolás

Consumers must be involved in, and able to influence, quality policy in Europe..

Módosítás: 14
14. cikk a) pont

a) a vállalkozói kedv, a vállalkozási a) a vállalkozói kedv, a vállalkozási 
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képesség és kultúra ösztönzését, valamint a 
vállalkozói kockázat és sikerek egyensúlyát, 
különösen a fiatal vállalkozók tekintetében;

képesség és kultúra ösztönzését a 
vállalkozások társadalmi és 
környezetvédelmi felelősségével kapcsolatos 
politikák megvalósításán keresztül is, 
valamint a vállalkozói kockázat és sikerek 
egyensúlyát, különösen a fiatal vállalkozók 
tekintetében;

Indokolás

The Commission Communication ‘Corporate Social Responsibility: A Business Contribution 
to Sustainable Development’ (COM(2002)0347) cites the advantages that businesses can 
bring to society in terms of innovation in applying policies of social responsibility.

Módosítás: 15

14. cikk ca) pont (új)

ca) ökoinnovatív termékek és gyakorlatok 
kifejlesztésének támogatása.

Indokolás

In order to cope with the impact of globalisation, Europe must compete on the basis of high 
quality: environmentally-friendly, healthy and sustainable products.

Módosítás: 16
20. cikk (2) bekezdés b) pont

b) az innovációra, a technológia- és 
ismeretátadásra vonatkozó szolgáltatások;

b) az innovációra, a technológia- – beleértve 
a környezetvédelmi technológiákat is – és 
ismeretátadásra vonatkozó szolgáltatások;
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Indokolás

It is important to take account of environmental technologies.

Módosítás: 17

31. cikk (1) bekezdés b) pont

b) a legjobb gyakorlatra vonatkozó 
cselekvések, a Közösségben az ismeretek 
terjesztése és a tapasztalatok cseréje 
érdekében.

b) a legjobb gyakorlatra vonatkozó 
cselekvések, a Közösségben az ismeretek 
terjesztése és a tapasztalatok cseréje 
érdekében, beleértve a betegségek 
megelőzése és ellenőrzése területét a helyes 
gyakorlat átadását szolgáló hálózatok 
felállításán keresztül;

Indokolás

European networks help ensure improvements in the quality of treatment and prevention in all 
EU Member States.

Módosítás: 18

41. cikk ca) pont (új)

ca) a fogyasztók figyelmének felhívása a 
különböző közlekedési módszerek 
környezeti hatását illetően a 
kilométerenkénti energiafelhasználást és 
CO2 kibocsátást jelölő címkézéssel.

Indokolás

Consumers must be in a position to make environmentally-friendly choices. That will 
encourage transport providers to be innovative.

Módosítás: 19

II. cím IIIa. fejezet 45a. cikk (új)
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IIIa Fejezet 
Az ökoinnovációs program

1. RÉSZ
CÉLKITŰZÉSEK ÉS TEVÉKENYSÉGI 

TERÜLETEK 
45a Cikk

Alapítás és célkitűzések 
1. Egy, az ökoinnovációt és a 
környezetvédelmi technológiákat támogató 
program, a továbbiakban az 
„ökoinnovációs program”, ezennel 
létrehozásra kerül.
2. Az ökoinnovációs program gondoskodik 
a cselekvésről, különös tekintettel a 
következőkre:
(a) hozzájárul a Hatodik Környezetvédelmi 
Cselekvési Program (EAP) bevezetéséhez;
(b) az ökoinnováció és a környezeti 
technológiák támogatása;
(c) az Európai Unió Környezeti 
Technológiák Cselekvési Terve (ETAP) 
célkitűzéseinek támogatása.

Indokolás

A separate programme with its own management and programming structure should be set up 
for Eco-Innovation in order to follow-up and strengthen current policies promoting 
environmental technologies.

Módosítás: 20

II. cím IIIa. fejezet 45b. cikk (új)

45b Cikk
Működési célkitűzések 

Működési szempontból az ökoinnovációs 
program a következőket célozza:
(a) hozzájárulás a Közösségi 
környezetvédelmi politika és a 
környezetvédelmi jogszabályalkotás 
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alkalmazásához, frissítéséhez és 
fejlesztéséhez, különösen a 
környezetvédelemnek a többi politikába 
való integrálására vonatkozóan, illetve a 
Közösségen belüli fenntartható fejlődéshez;
(b) az öko-innovációba és a 
környezetvédelmi technológiákba való 
befektetés növelése a tagállamokban az 
innovatív technológiák sikeres bemutatása 
és hatékony, széles skálájú piaci felvételük 
közötti szakadék átívelésével, ezzel 
kiegyenlítve a köz- és magánszektor 
befektetését, elősegítve a kulcsfontosságú 
stratégiai technológiákat, letörve a 
költségeket, növelve a piaci tapasztalatot és 
hozzájárulva a pénzügyi, illetve egyéb 
kockázatok és korlátok csökkentéséhez, 
amelyek akadályozzák az ilyen típusú 
befektetést;
(c) a környezetvédelmi technológiák piacra 
való bejutása előtt álló korlátok eltávolítása 
ezen technológiák kifejlesztése és felvétele 
által, illetve a termékek és szolgáltatások 
környezeti költségeinek jobb tükrözésére 
való koncentrálás által.

Módosítás: 21

II. cím IIIa. fejezet 45c. cikk (új)

45c Cikk
Projektek és intézkedések 

2. Az ökoinnovációval és a 
környezetvédelmi technológiával 
kapcsolatos tevékenységek tartalmazhatják 
a következőket:
- a környezetre és a fenntartható 
fejlesztésére vonatkozó szempontok 
integrálása a földhasználat fejlesztésébe és 
tervezésébe, beleértve a városi és 
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tengerparti területeket is, vagy
- a talajvíz és a felszíni vizek fenntartható 
kezelésének elősegítése, vagy
- a gazdasági tevékenységek környezeti 
hatásának minimalizálása, mégpedig tiszta 
és alacsony kockázatú technológiák 
kifejlesztésén és a megelőzésre fektetett 
hangsúlyon keresztül, beleértve az 
üvegházhatást kiváltó gázok 
kibocsátásának csökkentését, vagy
- mindenfajta hulladék megakadályozása, 
újrahasználása, visszanyerése és 
újrahasznosítása, valamint a 
hulladékfolyamatok helyes kezelésének 
biztosítása, vagy
- a termékek környezeti hatásának 
csökkentése a termelés, elosztás, fogyasztás, 
és az élettartam végén való kezelés integrált 
megközelítésén keresztül, beleértve a 
környezetbarát termékek kifejlesztését.

Módosítás: 22

II. cím IIIa. fejezet 45d. cikk (új)

2. RÉSZ
MEGVALÓSÍTÁS 

45d cikk
A közösségi pénzügyi eszközök kiegészítő 

szerepe a KKV-k számára
A 16. cikkben említett közösségi pénzügyi 
eszközök a KKV-k számára kiegészítő 
szerepet fognak játszani a környezeti 
technológiáknak a KKV-k általi 
kifejlesztése és felvétele támogatásának 
terén.



PE 362.658v02-00 16/19 AD\588970HU.doc

HU

Módosítás: 23

II. cím IIIa. fejezet 45e. cikk (új)

Article 45e
Promóciós és terjesztési projektek 

A következők részesülnek támogatásban:
a) termelőket és fogyasztókat magába 
foglaló, know-how és helyes gyakorlat–
előmozdítás, illetve az ökoinnovációs 
program keretein belül finanszírozott 
tevékenységek és projektek közötti 
tapasztalatcsere;
b) a tevékenységek bevezetésének értékelése 
és nyomon követése, azok hozzájárulása a 
Közösség környezetvédelmi politikájának 
kialakításához, a felhasználásból szerzett 
haszonhoz, illetve a Közösségi 
törvényhozási és támogató intézkedések 
hatásához;
c) a megszerzett, átfogó tapasztalatra és a 
környezeti technológiákat elősegítő 
tevékenységekkel elért eredményekre 
vonatkozó információ terjesztése, különös 
tekintettel azok piacra jutásának 
felgyorsítását illetve a befektetés 
stimulálását szolgáló szándékkal, ezzel 
elősegítve az átmenetet a tisztább 
technológiák demonstrálásából azok 
forgalmazásába.

Módosítás: 24

II. cím IIIa. fejezet 45f. cikk (új)

45f. cikk
Piacreplikációs projektek

A közösségi támogatás a közösségi 
relevanciájú, a közelmúltban bizonyított 
környezetvédelmi technológiák első piaci 
replikációjával foglalkozó tevékenységekre 
és projektekre vonatkozik, melyek célja, 
hogy segítsék azokat a folyamatokat vagy 
termékeket, amelyek már technikailag 
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sikerrel kerültek bemutatásra, de, amelyek 
– pénzügyi kockázatok miatt – még nem 
törtek be a piacra, ezért a Közösség 
megosztja azt a kockázatot, amely a kutatás, 
technológiafejlesztés és a demonstrációs 
tevékenységek eredményeinek gazdasági 
kihasználásában rejlik.

Módosítás: 25

II. cím IIIa. fejezet 45g. cikk (új)

3. RÉSZ
MUNKAPROGRAM

45g cikk
Munkaprogram

A munkaprogram felvázolja a 45a cikkben 
lefektetett célkitűzések elérésének egyes 
specifikus tevékenységei és intézkedései, a 
bevezetési rendelkezések, valamint a 
finanszírozási rendelkezések szabályait, és 
a részvétel szabályait. Meghatározza a 
kiválasztás feltételeit az ökoinnovációs 
program célkitűzései fényében, lefekteti a 
munkaprogram bevezetésének indikatív 
menetrendjét, különös tekintettel a 
javaslatok kiírásának tartalmára.

Módosítás: 27

46. cikk (1) bekezdés ca) pont (új)

ca) az ökoinnovációs programhoz, egy 
Ökoinnovációs Igazgatási Bizottság 
(ECOIPC) által.

Módosítás: 27

I. melléklet
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Az egyedi programokra vonatkozó indikatív 
költségvetési bontás a következő:

Az egyedi programokra vonatkozó indikatív 
költségvetési bontás a következő:

(a) 2 631 millió euro a vállalkozási és 
innovációs programra, amelyből 
maximálisan 520 millió kerül 
felhasználásra az öko-innováció 
elősegítésére;

(a) 2 111 millió euró a vállalkozási és 
innovációs programra, amiből legfeljebb 300 
millió kerül felhasználásra az innováció 
elősegítésére az egészségügy területén;

(b) 801,6 millió euro az IKT-politika 
támogatásának programjára;

(b) 801,6 millió euro az IKT-politika 
támogatásának programjára;

(c) 780 millió euro az „Intelligens energia –
Európa” programra.

(c) 780 millió euro az „Intelligens energia –
Európa” programra;

(ca) 520 millió euró az ökoinnovációs 
program végrehajtására.

Indokolás

Substantial amounts must be provided both for investment in eco-innovation and health-
related investment.
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