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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden anser att kommissionens förslag om att skapa en gemensam ram för de 
särskilda programmen för främjande av konkurrenskraft och utveckling (CIP) 
överensstämmer med de angivna målen och bidrar till att uppnå målet att göra Europa till 
världens mest konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomi.

Av förslaget framgår att det finns en medvetenhet om att man måste ge miljötekniksektorn en 
framträdande roll i den europeiska utvecklingen genom att främja entreprenörskap som kan 
skapa en hållbar utveckling som även stämmer överens med miljöskyddskraven.

Nödvändigheten av att i allt högre grad koppla samman utvecklingsfrågor med frågor som rör 
miljöskydd skapar möjligheter särskilt för små och medelstora företag, både när det gäller 
utveckling av ny teknik och användning av nya och energisnålare produktionssystem.

Små och medelstora företags svårigheter att få kredit skulle kunna minskas avsevärt om man 
använde gemenskapens finansieringsinstrument till att skapa ett nätverk av tjänster till stöd 
för företag och innovation. Genom att minska dessa svårigheter kan man främja en 
konkurrens som grundar sig på användningen av miljöanpassad teknik.

Den successiva övergången från traditionella energiformer till intelligenta (förnybara och 
miljövänliga) energiformer, särskilt inom transport och elproduktion, kan också bidra till att 
minska energiberoendet i medlemsländerna och i de andra länder (Efta-länder som är parter i
EES, kandidatländer som omfattas av föranslutningsstrategier samt länder på västra Balkan) 
som ramprogrammet riktar sig till. 

Mot bakgrund av dessa överväganden anser jag att man bör göra större ansträngningar i denna 
riktning och att man särskilt bör främja ett starkare socialt och miljömässigt ansvarstagande i 
företagen genom att anslå lämpliga medel till miljöinnovation, något som bör genomföras i ett 
separat program med egen förvaltning och programstruktur, och införa miljökriterier i 
upphandlingsförfaranden.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 7

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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(7) Ramprogrammets gemensamma mål bör 
uppnås genom särskilda program, nämligen 
”Programmet för entreprenörskap och 
innovation”, ”IKT-stödprogrammet” och
”Programmet Intelligent energi – Europa”.

(7) Ramprogrammets gemensamma mål bör 
uppnås genom särskilda program, nämligen 
”Programmet för entreprenörskap och 
innovation”, ”IKT-stödprogrammet”, 
”Programmet Intelligent energi – Europa” 
och ”Programmet för miljöinnovation”.

Motivering

Ett separat program med egen förvaltning och programstruktur bör inrättas för 
miljöinnovationer så att den befintliga politiken till stöd för miljöteknik kan följas upp och 
stärkas. 

Ändringsförslag 2
Skäl 15a (nytt)

(15a) I kommissionens arbetsdokument 
”Att köpa grönt! – Handbok om 
miljöanpassad offentlig upphandling”1

fastställs en rad förfaranden som är riktade 
till lokala myndigheter men som också kan 
tillämpas på företag. Syftet är att införa en 
framgångsrik politik som grundar sig på 
miljöanpassad upphandling.
______________
1 SEK(2004)1050.

Motivering

Arbetsdokumentet kan vara till nytta när det gäller att öka användningen av miljöteknik.

Ändringsförslag 3
Skäl 24a (nytt)

(24a) Kostnader uppstår när hälsoproblem 
uppträder som en konsekvens av 
nedsmutsning och/eller ohälsosamma 
konsumtionsmönster eller brist på 
miljöskydd. Hälsorelaterade investeringar 
behövs för att man skall kunna minska 
sådana kostnader och undvika att de 
övervältras på samhället. Nätverk måste 
bildas för att stödja utbyte av goda 
erfarenheter.
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Motivering

Hälsorelaterade investeringar och investeringar i nätverk för utbyte av goda erfarenheter är 
oumbärliga när det gäller att garantera kvaliteten.

Ändringsförslag 4
Skäl 42a (nytt)

(42a) ”Made in Europe” måste stå för god 
kvalitet, dvs. miljövänliga, hälsosamma och 
hållbara produkter. Denna kvalitet bör
framgå genom märkning och användning 
av logotyper, och konsumenten bör
samtidigt göras mer medveten om 
produkters egenskaper och vilka 
produktionsmetoder som har använts. På 
så sätt kan kvalitetsinvesteringar bli 
lönsamma. 

Motivering

För att kunna hantera effekterna av globaliseringen måste Europa konkurrera med sin höga 
kvalitet, dvs. miljövänliga, hälsosamma och hållbara produkter. 

Ändringsförslag 5
Artikel 1, punkt 2

2. Ramprogrammet skall bidra till den 
konkurrenskraft och innovationskapacitet 
som gemenskapen har i sin egenskap av 
avancerat kunskapssamhälle, där en hållbar 
utveckling baseras på såväl en balanserad 
ekonomisk tillväxt och en social 
marknadsekonomi med hög konkurrenskraft 
och med en hög skyddsnivå och 
förbättringar av kvaliteten av miljöskyddet.

2. Ramprogrammet skall bidra till den 
konkurrenskraft och innovationskapacitet 
som gemenskapen har i sin egenskap av 
avancerat kunskapssamhälle, där en hållbar 
utveckling baseras på såväl en balanserad 
ekonomisk tillväxt som en social 
marknadsekonomi med hög konkurrenskraft 
och med en hög skyddsnivå och 
förbättringar av den miljö- och 
hälsomässiga kvaliteten.

Motivering

För att kunna hantera effekterna av globaliseringen måste Europa konkurrera med sin höga 
kvalitet, dvs. miljövänliga, hälsosamma och hållbara produkter.
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Ändringsförslag 6
Artikel 2, punkt 1

1. Ramprogrammet skall ha följande mål: 1. Ramprogrammet skall ha följande mål:
a) Att utveckla företagens konkurrenskraft, i 
synnerhet när det gäller små och medelstora 
företag.

a) Att utveckla företagens konkurrenskraft, i 
synnerhet när det gäller små och medelstora 
företag.

b) Att främja innovation, däribland
miljöinnovation.

b) Att främja innovation, särskilt
miljöinnovation, för att utveckla 
kvalitetsprodukter.

c) Att påskynda utvecklingen av ett 
konkurrenskraftigt och innovativt 
informationssamhälle för alla.

c) Att påskynda utvecklingen av ett 
konkurrenskraftigt och innovativt 
informationssamhälle för alla.

d) Att främja dels energieffektivitet, dels nya 
och förnybara energikällor i alla sektorer, 
däribland transportsektorn.

d) Att främja dels energieffektivitet, dels nya 
och förnybara energikällor i alla sektorer, 
däribland transportsektorn, för att effektivt 
bekämpa klimatförändringarna.

da) Att använda den nödvändiga 
omställningen av energi- och 
transportsystemen som en hävstång i 
Lissabonstrategin för att främja tillväxten 
och konkurrenskraften och öka exporten.
db) Att främja utvecklingen av logotyper 
som beskriver produktens kvalitet i fråga 
om hälso- och miljöegenskaper samt de 
produktionsmetoder som använts.

Ändringsförslag 7
Artikel 2, punkt 2, led ca (nytt)

ca) Programmet för miljöinnovation.

Motivering

Ett separat program med egen förvaltning och programstruktur bör inrättas för 
miljöinnovationer så att den befintliga politiken till stöd för miljöteknik kan följas upp och 
stärkas.

Ändringsförslag 8
Artikel 6, punkt 1

1. Arbetsprogrammen skall främst
genomföras med hjälp av följande:

1. Arbetsprogrammen skall främst 
genomföras med hjälp av följande:
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a) Gemenskapens finansiella instrument för 
små och medelstora företag.

a) Gemenskapens finansiella instrument för 
små och medelstora företag.

b) Nätverk som samlar många olika berörda 
parter.

b) Nätverk som samlar många olika berörda 
parter, inklusive upprättande av nätverk för 
utbyte av goda erfarenheter i fråga om 
förebyggande och behandling av 
sjukdomar.

c) Pilotprojekt, 
marknadsintroduktionsprojekt och andra 
åtgärder som främjar praktisk användning av 
innovationer.

c) Pilotprojekt, 
marknadsintroduktionsprojekt och andra 
åtgärder som främjar praktisk användning av 
innovationer.

d) Analys och utveckling av politiken samt 
samordning av denna med deltagande 
länder.

d) Analys och utveckling av politiken samt 
samordning av denna med deltagande länder 
såväl som initiativ för att på ett 
meningsfullt sätt kunna beräkna miljö- och 
hälsokostnaderna för produkter.

e) Informationsutbyte, kunskapsspridning 
och medvetandehöjande åtgärder.

e) Informationsutbyte, kunskapsspridning 
och medvetandehöjande åtgärder såsom 
utveckling av logotyper för miljöpåverkan, 
energieffektivitet, produktionsmetoder och 
hälsoeffekter.

f) Stöd till medlemsstaters eller regioners 
gemensamma insatser.

f) Stöd till medlemsstaters eller regioners 
gemensamma insatser.

g) Upphandling baserad på teniska
specifikationer som utarbetats i samarbete 
med medlemsstaterna.

g) Upphandling baserad på tekniska
specifikationer som skall omfatta 
miljökriterier och utarbetats i samarbete 
med medlemsstaterna för att utveckla 
marknader för innovativa och miljövänliga 
produkter.

h) Partnerskap mellan myndigheter på 
nationell och regional nivå.

h) Partnerskap mellan myndigheter på 
nationell och regional nivå.

Motivering

Hälsorelaterade investeringar och investeringar i nätverk för utbyte av goda erfarenheter är 
oumbärliga när det gäller att garantera kvaliteten. Konsumenten måste samtidigt också göras 
delaktig och kunna påverka kvalitetspolitiken i Europa.

Det är viktigt att man vid upphandlingsförfaranden också tar vederbörlig hänsyn till 
miljöaspekterna.

Ändringsförslag 9
Artikel 6, punkt 2
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2. Dessa och ytterligare 
genomförandeåtgärder, enligt avsnitt 2 i 
kapitlen I, II och III i avdelning II, kan 
tillämpas på alla de särskilda programmen, 
om detta föreskrivs i det relevanta 
arbetsprogrammet.

2. Dessa och ytterligare 
genomförandeåtgärder, enligt avsnitt 2 i 
kapitlen I, II, III och IV i avdelning II, kan 
tillämpas på alla de särskilda programmen, 
om detta föreskrivs i det relevanta 
arbetsprogrammet.

Motivering

Ett separat program med egen förvaltning och programstruktur bör inrättas för 
miljöinnovationer så att den befintliga politiken till stöd för miljöteknik kan följas upp och 
stärkas. 

Ändringsförslag 10
Artikel 10, punkt 2, led a

a) Tillgången till finansiering för små och 
medelstora företag i nyetablerings- och 
tillväxtfasen och investeringar i 
innovationsverksamhet, däribland 
miljöinnovation.

a) Tillgången till finansiering för små och 
medelstora företag i nyetablerings- och 
tillväxtfasen och investeringar i 
innovationsverksamhet, i synnerhet 
miljöinnovation.

(Denna ändring berör hela lagtexten under 
behandling. Om ändringen antas skall hela 
texten anpassas i överensstämmelse 
härmed.)

Motivering
Miljöinnovation bör ges särskild uppmärksamhet i programmet för entreprenörskap och 
innovation. Denna ändring bör göras genomgående i texten, även i artikel 10.2 c och 
artikel 13.

Ändringsförslag 11
Artikel 10, punkt 2, leden c och d

c) Innovation i företagen, däribland 
miljöinnovation.

c) Innovation i företagen, däribland 
miljöinnovation och investeringar i 
utveckling av kvalitetsprodukter.

d) Entreprenörskap och innovationskultur. d) Entreprenörskap och innovationskultur,
som grundas på investeringar i kvalitet.

Motivering

För att kunna hantera effekterna av globaliseringen måste Europa konkurrera med sin höga 
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kvalitet, dvs. miljövänliga, hälsosamma och hållbara produkter.

Ändringsförslag 12
Artikel 13, led ca (nytt)

ca) Främjande av företagens deltagande i 
gemenskapens miljölednings- och 
miljörevisionsordning (EMAS) genom 
incitament på områdena ekonomiskt stöd, 
offentlig upphandling samt tekniskt stöd 
och informationsstöd.

Motivering

I artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 av den 
19 mars 2001 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och 
miljörevisionsordning (EMAS) föreskrivs att organisationers, särskilt små och medelstora 
företags, deltagande skall främjas.

Ändringsförslag 13
Artikel 13, led fa (nytt)

fa) Utveckling och marknadsföring av 
miljövänliga produkter och andra 
kvalitetsprodukter samt 
medvetandegörande av konsumenter 
genom användning av logotyper och 
märkning. 

Motivering

Konsumenten måste göras delaktig och ha möjlighet att påverka kvalitetspolitiken i Europa.

Ändringsförslag 14
Artikel 14, led a

a) Uppmuntran av 
entreprenörskapstänkande, 
entreprenörskapskompetens och 
entreprenörskapskultur samt skapande av 
bättre balans mellan risker och belöning 
inom företagande, särskilt för unga 
företagare.

a) Uppmuntran av 
entreprenörskapstänkande, 
entreprenörskapskompetens och 
entreprenörskapskultur, bland annat genom
strategier för företagens sociala ansvar och 
miljöansvar, samt skapande av bättre balans 
mellan risker och belöning inom 
företagande, särskilt för unga företagare.
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Motivering

I kommissionens meddelande om ”företagens sociala ansvar – näringslivets bidrag till en 
långsiktigt stabil utveckling” (KOM(2002)0347) framhålls att företagen kan ge ett positivt 
bidrag till samhällsutvecklingen genom nytänkande i samband med tillämpningen av 
strategier för socialt ansvar.

Ändringsförslag 15
Artikel 14, led ca (nytt)

ca) Stöd till utveckling av miljöinnovativa 
produkter och produktionsmetoder.

Motivering

För att kunna hantera effekterna av globaliseringen måste Europa konkurrera med sin höga 
kvalitet, dvs. miljövänliga, hälsosamma och hållbara produkter.

Ändringsförslag 16
Artikel 20, punkt 2, led b

b) Tjänster som rör innovation, teknik och 
kunskapsöverföring.

b) Tjänster som rör innovation, teknik –
däribland miljöteknik – och 
kunskapsöverföring.

Motivering

Det är viktigt att fästa uppmärksamhet vid miljötekniken.

Ändringsförslag 17
Artikel 31, punkt 1, led b 

b) Bästa praxis-insatser för att sprida 
kunskap och utbyta erfarenheter i hela 
gemenskapen.

b) Bästa praxis-insatser för att sprida 
kunskap och utbyta erfarenheter i hela 
gemenskapen, bland annat när det gäller
förebyggande och kontroll av sjukdomar 
genom upprättande av nätverk för utbyte av 
goda erfarenheter.

Motivering

Europeiska nätverk bidrar till att förbättra kvaliteten på behandling och förebyggande vård i 
alla medlemsstater.
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Ändringsförslag 18
Artikel 41, led ca (nytt)

ca) Medvetandegörande av konsumenter 
om olika transportsätts miljöpåverkan 
genom angivande av energianvändning och 
koldioxidutsläpp per kilometer.

Motivering

Konsumenten måste ha möjlighet att göra miljövänliga val. Detta uppmuntrar 
transportföretag till innovation.

Ändringsförslag 19
Avdelning II, kapitel IIIa (nytt), artikel 45a (ny)

Kapitel IIIa
Programmet för miljöinnovation

AVSNITT 1
MÅL OCH INSATSOMRÅDEN

Artikel 45a
Inrättande och mål

1. Härmed inrättas ett program till stöd för 
miljöinnovation och miljöteknik, i det 
följande benämnt ”programmet för 
miljöinnovation”.
2. Programmet för miljöinnovation skall i 
synnerhet omfatta åtgärder för 
a) att bidra till genomförandet av det sjätte 
miljöhandlingsprogrammet,
b) att främja miljöinnovation och 
miljöteknik,
c) att främja målen i Europeiska unionens 
handlingsplan för miljöteknik.

Motivering

Ett separat program med egen förvaltning och programstruktur bör inrättas för 
miljöinnovationer så att den befintliga politiken till stöd för miljöteknik kan följas upp och 
stärkas. 

Ändringsförslag 20
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Avdelning II, kapitel IIIa, artikel 45b (ny)

Artikel 45b
Operativa mål

Verksamheten inom programmet för 
miljöinnovation skall vara inriktad på 
följande:
a) Insatser som bidrar till genomförandet, 
förnyelsen och utvecklingen av 
gemenskapens miljöpolitik och 
miljölagstiftning, i synnerhet i fråga om att 
integrera miljön i andra politikområden, 
och till en hållbar utveckling i 
gemenskapen.
b) Förstärkning av investeringarna överallt 
i medlemsstaterna i miljöinnovation och 
miljöteknik genom att man överbryggar 
gapet mellan framgångsrik demonstration 
av innovativ teknik och det genomslag den 
verkligen får på marknaden i bred skala, 
för att ge hävstångseffekt åt 
investeringarna inom den offentliga och 
privata sektorn, främja teknik som är viktig 
ur strategisk synvinkel, sänka kostnaderna, 
öka marknadserfarenheten och bidra till 
minskningen av de finansiella riskerna och 
andra förmodade risker och hinder för 
denna typ av investeringar.
c) Avlägsnande av hindren för 
miljöteknikens möjligheter att vinna 
inträde på marknaden genom att man 
främjar utvecklingen och utnyttjandet av 
sådan teknik och verkar för att priserna på 
produkter och tjänster på ett bättre sätt 
skall återspegla miljökostnaderna.

Ändringsförslag 21
Avdelning II, kapitel IIIa, artikel 45c (ny)

Artikel 45c
Projekt och åtgärder

Insatser som rör miljöinnovation och 
miljöteknik kan bestå i följande:
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– Integrering av miljöhänsyn och hållbar 
utveckling i markanvändning och fysisk 
planering, exempelvis inom stads- och 
kustområden.
– Främjande av en hållbar förvaltning av 
grundvatten och ytvatten.
– Minimering av miljöpåverkan från 
ekonomisk verksamhet, särskilt genom 
utveckling av ren teknik och lågriskteknik 
och betoning på förebyggande åtgärder, 
exempelvis minskning av 
växthusgasutsläppen.
– Förebyggande, återanvändning, 
utnyttjande och återvinning av alla typer av 
avfall och säkerställande av en sund 
avfallshantering.
– Minskning av miljöpåverkan från 
produkter genom ett integrerat arbetssätt i 
fråga om tillverkning, distribution, 
konsumtion och slutgiltigt 
omhändertagande, exempelvis utveckling 
av miljövänliga produkter.

Ändringsförslag 22
Avdelning II, kapitel IIIa, avsnitt 2 (nytt), artikel 45d (ny)

AVSNITT 2
INFÖRANDE

Artikel 45d
Den kompletterande funktionen hos 
gemenskapens finansiella instrument för 
små och medelstora företag
De finansiella gemenskapsinstrument för 
små och medelstora företag som avses i 
artikel 16 skall fungera som ett 
komplement för att stödja utvecklingen och 
utnyttjandet av miljöteknik inom små och 
medelstora företag.

Ändringsförslag 23
Avdelning II, kapitel IIIa, avsnitt 2, artikel 45e (ny)
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Artikel 45e
Främjande- och spridningsprojekt

Följande skall stödjas:
a) Främjande av know-how och bästa 
praxis med deltagande av producenter och 
konsumenter samt erfarenhetsutbyte 
mellan insatser och projekt som finansieras 
via programmet för miljöinnovation.
b) Utvärdering och övervakning av 
insatsernas genomförande, deras bidrag till 
utvecklingen av gemenskapens miljöpolitik, 
utnyttjandet av anslagen samt effekterna av 
gemenskapens lagstiftnings- och 
stödåtgärder.
c) Spridning av information om de samlade 
erfarenheter som gjorts och om resultaten 
av insatserna till stöd för miljöteknik, 
framför allt för att dessa skall slå igenom 
snabbare på marknaden och för att 
investerare skall stimuleras att satsa på att 
underlätta övergången från 
demonstrationsstadiet till införande på 
marknaden av renare teknik.

Ändringsförslag 24
Avdelning II, kapitel IIIa, avsnitt 2, artikel 45f (ny)

Artikel 45f
Marknadsintroduktionsprojekt

Gemenskapsfinansieringen skall stödja 
sådana insatser och projekt för en första 
marknadsintroduktion av nyligen 
färdigtvecklad miljöteknik med relevans för 
hela gemenskapen vilkas syfte är att främja 
sådana processer eller produkter som redan 
framgångsrikt har demonstrerats tekniskt, 
men som på grund av ekonomiska risker 
ännu inte har fått genomslag på 
marknaden; detta skall ske genom att 
gemenskapen delar den risk som är 
förbunden med ett ekonomiskt utnyttjande 
av resultaten av forskning, teknisk 
utveckling och demonstration.
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Ändringsförslag 25
Avdelning II, kapitel IIIa, avsnitt 3, artikel 45g (ny)

AVSNITT 3
ARBETSPROGRAM

Artikel 45g
Arbetsprogram

Arbetsprogrammet skall innehålla de 
bestämmelser som skall gälla för alla 
särskilda insatser och 
genomförandeåtgärder för målen i 
artikel 45a samt genomförande- och 
finansieringsbestämmelserna och reglerna 
för deltagande. Arbetsprogrammet skall 
även innehålla bestämmelser om 
urvalskriterierna, där målen i programmet 
för miljöinnovation skall återspeglas, och 
en vägledande tidsplan för 
arbetsprogrammets genomförande, särskilt 
i fråga om innehållet i inbjudningarna att 
lämna förslag.

Ändringsförslag 26
Artikel 46, punkt 1, led ca (nytt)

ca) När det gäller programmet för 
miljöinnovation, en kommitté med 
benämningen förvaltningskommittén för 
miljöinnovation (ECOIPC).

Ändringsförslag 27
Bilaga I

Följande budgetmedel fördelas preliminärt 
på de särskilda programmen:

Följande budgetmedel fördelas preliminärt 
på de särskilda programmen:

a) 2 631 miljoner euro för fullföljandet av 
programmet för entreprenörskap och 
innovation, varav upp till 520 miljoner 
kommer att användas för främjande av
miljöinnovation.

a) 2 111 000 000 EUR för fullföljandet av 
programmet för entreprenörskap och 
innovation, varav upp till 300 000 000 EUR 
kommer att användas för främjande av
hälsorelaterad innovation.
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b) 801,6 miljoner euro för fullföljandet av 
IKT-stödprogrammet;

b) 801 600 000 EUR för fullföljandet av 
IKT-stödprogrammet

c) 780 miljoner euro för fullföljandet av 
programmet Intelligent energi – Europa.

c) 780 000 000 EUR för fullföljandet av 
programmet Intelligent energi – Europa

ca) 520 000 000 EUR för fullföljandet av 
programmet för miljöinnovation.

Motivering

Stora resurser måste avsättas både för investeringar i miljöinnovation och hälsorelaterade
investeringar.
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