
AM\554604EL.doc PE 353.567v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

4.2.2005 PE 353.567v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-66
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Riitta Myller
Τόνωση των τεχνολογιών υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης: πρόγραμμα δράσης για τις 
περιβαλλοντικές τεχνολογίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση
((2004/2131(INI))

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 2

- έχοντας υπόψη τα άρθρα 6 και 174 της Συνθήκης ΕΚ, τη διαδικασία του Καρντίφ 
(Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Καρντίφ 15-16 Ιουνίου 1998) και 
την στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη (Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου του Γκέτεμποργκ, 15-16 Ιουνίου 2001),

Or. en

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 3α (νέα)

- έχοντας υπόψη την Παγκόσμια Διάσκεψη για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και το Σχέδιο 
Εφαρμογής του Γιοχάνεσμπουργκ (2002),

Or. en
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Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη Αα (νέα)

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αειφόρος ανάπτυξη σύμφωνα με τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Γκέτεμποργκ βασίζονται σε τρεις πυλώνες, και 
συγκεκριμένα στην περιβαλλοντική προστασία, στην οικονομική ανάπτυξη και 
στην κοινωνική συνοχή,

Or. en

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη Αβ (νέα)

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αειφόρος ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την 
ανάπτυξη νέας περιβαλλοντικής τεχνολογίας και καινοτομιών,

Or. en

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. εκτιμώντας ότι, στο πλαίσιο αυτό, η ενίσχυση και η αξιοποίηση των θετικών 
συνεργειών μεταξύ περιβαλλοντικής προστασίας και ανταγωνιστικότητας και η 
αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την περιβαλλοντική υποβάθμιση είναι 
ζωτικής σημασίας∙ οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες (όλες οι τεχνολογίες που είναι
πολύ λιγότερο βλαπτικές ως προς το σύνολο των περιβαλλοντικών τους 
επιπτώσεων από ό,τι άλλες) αποτελούν σημαντικό μέσο για την επίτευξη των 
παραπάνω,

Or. en
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Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη Γα (νέα)

Γα. εκτιμώντας ότι οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες και οι καινοτομίες θα 
δημιουργήσουν πλήθος νέων ευκαιριών επιχειρηματικής δραστηριότητας και κατά 
συνέπεια νέες θέσεις απασχόλησης,

Or. en

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη Ε

Ε. εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει μια περιβαλλοντική πολιτική η 
οποία να είναι αρκετά φιλόδοξη ώστε να δημιουργεί ζήτηση για περιβαλλοντικές 
τεχνολογίες, με σαφείς και φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους, συμφωνημένους 
περιβαλλοντικούς δείκτες για τη μέτρηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, 
συνυπολογισμό του περιβαλλοντικού (εξωτερικού) κόστους και επιβράβευση των 
ηγετών αντί των αδρανών ανθρώπων,

Or. en

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη Εα (νέα)

Εα. εκτιμώντας ότι είναι άκρως σημαντικό να εντοπιστούν σαφώς οι φραγμοί που 
εμποδίζουν σήμερα την ανάπτυξη και διάδοση των περιβαλλοντικών τεχνολογιών 
και εκτιμώντας ότι η ανακοίνωση αναφέρεται ακροθιγώς μόνο σε αυτούς τους 
φραγμούς σε ένα από τα παραρτήματά της,

Or. en

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη Εβ (νέα)

Εβ. εκτιμώντας ότι η διαδικασία εσωτερίκευσης των εξωτερικών (περιβαλλοντικών) 
δαπανών είναι πολύ αργή· εκτιμώντας ότι η εξεύρεση λύσεων σε αυτό το πρόβλημα 
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σε κοινοτικό επίπεδο (φόροι, φοροαπαλλαγές, ενισχύσεις, εμπορεύσιμες άδειες, 
επιβαρύνσεις χρηστών και ρυπαινόντων κλπ.) θα βελτίωνε σημαντικά τη ζήτηση 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών,

Or. en

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη Εγ (νέα)

Εγ. εκτιμώντας ότι ο ρόλος της ζήτησης περιβαλλοντικών τεχνολογιών εκ μέρους των 
πελατών είναι σημαντικός· εκτιμώντας ωστόσο ότι η κοινωνία στο σύνολό της 
πρέπει να αναλάβει μείζονα ευθύνη για τη δημιουργία των κατάλληλων πλαισίων 
ταχείας ανάπτυξης τέτοιων τεχνολογιών,

Or. en

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Στ. εκτιμώντας ότι πρέπει να χρησιμοποιείται πλήθος εργαλείων τα οποία θα βοηθήσουν 
στην ανάπτυξη της αγοράς για τις εν λόγω τεχνολογίες, όπως τεχνολογικές 
πλατφόρμες, οικολογικά προσανατολισμένες δημόσιες συμβάσεις που βασίζονται 
στην απόδοση, φορολογικά κίνητρα, ελάχιστες απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού, 
μείωση των επιχορηγήσεων που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, δοκιμή, 
επαλήθευση και τυποποίηση τεχνολογιών, κλπ.,

Or. en

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. εκτιμώντας ότι πρέπει να χρησιμοποιείται πλήθος εργαλείων τα οποία θα βοηθήσουν 
στην ανάπτυξη της αγοράς για τις εν λόγω τεχνολογίες, όπως τεχνολογικές 
πλατφόρμες, οικολογικά προσανατολισμένες δημόσιες συμβάσεις που βασίζονται 
στην απόδοση, φορολογικά κίνητρα, νομοθεσία, μείωση των επιχορηγήσεων που 
έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, δοκιμή, επαλήθευση και τυποποίηση 
τεχνολογιών, κλπ.,
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Or. en

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη ΣΤα (νέα)

ΣΤα. εκτιμώντας ότι είναι λυπηρό που η Επιτροπή δεν έχει συμπεριλάβει έναν πρώτο  
κατάλογο σαφώς καθορισμένων στόχων απόδοσης σε βασικούς περιβαλλοντικούς 
τομείς,

Or. en

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη Ζα (νέα)

Ζα. εκτιμώντας ότι οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες στην Ένωση θα πρέπει επίσης να 
περικλείουν μια κοινωνική διάσταση, ότι αυτή η απαίτηση μπορεί να τηρηθεί μόνο 
εάν ένα μέρος των προσπαθειών εστιασθεί στην τεχνολογία εκείνη που αποβλέπει 
στη βελτίωση της ευημερίας και υγείας των πολιτών, ειδικά στις πόλεις, και ότι 
στις περισσότερες περιπτώσεις οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι εκείνες που 
προσφέρονται καλύτερα για αυτού του είδους την έρευνα, που είναι ίσως μικρών 
διαστάσεων αλλά είναι πολύ αποτελεσματική από άποψη επιπτώσεων,

Or. es

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη Ηα (νέα)

Ηα. εκτιμώντας ότι το Σχέδιο Δράσης της Επιτροπής δεν προβλέπει τους κατάλληλους 
μηχανισμούς για τη διάχυση γνώσεων, τη μεταφορά τεχνολογίας, την καινοτομία 
και την ανάπτυξη,

Or. es
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Τροπολογία: Riitta Myller

Τροπολογία 16
Παράγραφος 1α (νέα)

1α. θεωρεί σημαντικό να ενισχύσει την περιβαλλοντική διάσταση της κοινοτικής 
στρατηγικής για την ανταγωνιστικότητα· παρατηρεί ότι, κατά την αναθεώρηση της 
Στρατηγικής της Λισαβόνας, η κατάσταση του περιβάλλοντος και της 
περιβαλλοντικής βελτίωσης πρέπει να θεωρηθούν ευκαιρία να επιτευχθεί η 
δημιουργία της ανταγωνιστικότερης, βασισμένης στη γνώση, οικονομίας· θεωρεί 
από αυτή την άποψη την ανάπτυξη και καθιέρωση περιβαλλοντικών τεχνολογιών 
αποφασιστικής σημασίας·

Or. fi

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 17
Παράγραφος 1β (νέα)

1β. απευθύνει έκκληση για μια περισσότερη βασισμένη σε συστήματα προσέγγιση της 
περιβαλλοντικής πολιτικής, που θα βασίζεται στο σκεπτικό του κύκλου της ζωής 
στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντων (ΟΠΠ), κατά την οποία η 
πρωταρχική σημασία δίνεται στην καινοτομία και στην ανάπτυξη φιλικών προς το 
περιβάλλον τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 18
Παράγραφος 1γ (νέα)

1γ. αναγνωρίζει το ρόλο των περιβαλλοντικών πολιτικών ως κινητήριο μοχλό 
καινοτομίας στις οικονομίες της αγοράς, στις οποίες οι επιτακτικές απαιτήσεις 
αποτελούν κίνητρο καινοτομίας· υπενθυμίζει ότι οι αυστηρές περιβαλλοντικές 
προδιαγραφές έχουν εξασφαλίσει στην ΕΕ κυρίαρχη θέση σε πολλούς 
αναπτυξιακούς τομείς και τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να επιδιώξει να διατηρήσει την 
κυριαρχία στην αγορά νέων τεχνολογιών και ευρηματικών καινοτομιών·

Or. en
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Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 19
Παράγραφος 1δ (νέα)

1δ. πιστεύει ότι πρέπει να εξετασθεί ανά βιομηχανικό τομέα ποιες τεχνολογικές 
καινοτομίες περιβαλλοντικής φύσης είναι απαραίτητες και ποιοι πόροι πρέπει να 
διατεθούν προς το σκοπό αυτό, ποια είναι τα προσδοκώμενα αποτελέσματα για την 
απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα·

Or. nl

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 20
Παράγραφος 1ε (νέα)

1ε. υπογραμμίζει το δυναμικό απασχόλησης και ανάπτυξης στον τομέα των 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών - ιδίως για τις ΜΜΕ -, το οποίο θα μπορούσε να 
συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας·

Or. en

Τροπολογία: Riitta Myller

Τροπολογία 21
Παράγραφος 2

2. τονίζει ότι ο στόχος της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ είναι η διαρκής 
βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος και η επίτευξη του υψηλότερου 
δυνατού επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας· θεωρεί ότι η νομοθεσία πρέπει να 
βασίζεται στην καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία  και όντας φιλόδοξη πρέπει 
παράλληλα να είναι ανθεκτική και προβλέψιμη, ώστε να γεννά την απαραίτητη για 
μια οικονομία της αγοράς ζήτηση για νέες περιβαλλοντικές τεχνολογίες στην 
παραγωγή και στις επιχειρήσεις·

Or. fi

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 22
Παράγραφος 2

2. τονίζει τη σημασία της νομοθεσίας ως μέσο αύξησης της ζήτησης για τις 
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περιβαλλοντικές τεχνολογίες, η οποία θα πρέπει να είναι, κατά το δυνατό, 
μακροχρόνια, φιλόδοξη και προβλέψιμη, αλλά και να επιτρέπει τον συνυπολογισμό 
της τεχνολογικής προόδου∙ η οδηγία περί οικολογικού σχεδιασμού, η οποία σήμερα 
βρίσκεται στο στάδιο της συναπόφασης είναι μια εκδοχή της δημιουργίας πλαισίου 
σημαντικών βελτιώσεων στο σχεδιασμό του προϊόντος και στην περιβαλλοντική 
αποδοτικότητα·

Or. en

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 23
Παράγραφος 2α (νέα)

2α. καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τους παράγοντες που επιφέρουν σήμερα τη 
μεγαλύτερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος και να προαγάγει κατά συνέπεια τις 
αναγκαίες περιβαλλοντικές τεχνολογίες και καινοτομίες, προκειμένου να αμβλύνει 
αυτές τις βλαπτικές επιπτώσεις·

Or. en

Τροπολογία: Riitta Myller

Τροπολογία 24
Παράγραφος 3

3. καλεί την Επιτροπή να θέσει ένα φιλόδοξο στόχο όσον αφορά το παγκόσμιο μερίδιο 
αγοράς για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες, πιστεύει ότι εντός δέκα ετών η ΕΕ 
πρέπει να επιτύχει μερίδιο αγοράς τουλάχιστον 50%·

Or. fi

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 25
Παράγραφος 3

3. καλεί την Επιτροπή να θέσει ένα φιλόδοξο στόχο όσον αφορά το (διαγραφή) μερίδιο 
της ΕΕ επί της παγκόσμιας αγοράς για την περιβαλλοντική τεχνολογία, το οποίο δεν 
πρέπει να είναι μικρότερο από 50% μέσα σε δέκα χρόνια∙

Or. en
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Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 26
Παράγραφος 3α (νέα)

3α. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει φιλόδοξους στόχους στις προτάσεις για τη νέα 
νομοθεσία καθώς και στις προτάσεις για την αναθεώρηση της υπάρχουσας 
νομοθεσίας. Οι στόχοι πρέπει να εκκινούν από την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία 
και να αναπροσαρμόζονται τακτικά βάσει της προόδου της τεχνολογίας, ώστε να 
υπάρχει ένα δυνατό κίνητρο για τη διαρκή καινοτομία εντός των βιομηχανιών·

Or. nl

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 27
Παράγραφος 3β (νέα)

3β. καλεί την Επιτροπή να καθοδηγήσει τα κράτη μέλη ώστε να θεσπίσουν οδικούς 
χάρτες για την τήρηση των απαιτήσεων που ορίζονται στην ETAP, ο οποίος θα 
πρέπει να περιλαμβάνει προθεσμίες που θα αντισtοιχούν στις προθεσμίες της ΕΤΑΡ 
και συνδέσμους με τους στόχους απόδοσης, ώστε όλοι οι μείζονες στόχοι να 
συνδέονται και εκτιμώνται τόσο σε επίπεδο κράτους μέλους όσο και σε επίπεδο ΕΕ 
και να έχουν καθορισμένες προθεσμίες·

Or. en

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 28
Παράγραφος 4

4. χαιρετίζει την ιδέα σύναψης συμφωνίας για τη θέσπιση φιλόδοξων στόχων απόδοσης 
όλων των μορφών παραγωγής, παροχής υπηρεσιών και επεξεργασίας προϊόντων, 
κυρίως στους τομείς προτεραιότητας που προσδιορίζονται στο έκτο πρόγραμμα 
δράσης για το περιβάλλον, οι οποίοι διευκολύνουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία να 
αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της, να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας 
και ταυτόχρονα να μειώσει την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, τονίζει ότι τέτοιοι 
στόχοι απόδοσης πρέπει να βασίζονται στο σκεπτικό του κύκλου ζωής όπως 
περιγράφονται στο πλαίσιο της ΟΠΠ· καλεί την Επιτροπή να συντάξει έναν πρώτο 
κατάλογο στόχων απόδοσης εντός του εγγύς μέλλοντος συμπεριλαμβανομένων 
προτάσεων για τη δέουσα μείξη εθελοντικών έναντι δεσμευτικών μέτρων·

Or. en
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Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 29
Παράγραφος 4

4. χαιρετίζει την ιδέα σύναψης συμφωνίας για τη θέσπιση φιλόδοξων στόχων απόδοσης 
της βιομηχανίας, κυρίως στους τομείς προτεραιότητας που προσδιορίζονται στο έκτο 
πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, οι οποίοι θα δώσουν τη δυνατότητα στην 
ευρωπαϊκή βιομηχανία να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της, να δημιουργήσει 
περισσότερες θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα να αυξήσει τη ζήτηση για τις 
περιβαλλοντικές τεχνολογίες∙ τέτοιοι στόχοι απόδοσης πρέπει να ορίζονται μέσω 
υποχρεωτικών ελάχιστων προδιαγραφών, βάσει της προσέγγισης από την άποψη 
του κύκλου ζωής και στο πλαίσιο της ΟΠΠ∙

Or. en

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 30
Παράγραφος 4α (νέα)

4α. καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τη βιομηχανία στην εν εξελίξει διαδικασία της 
ΟΠΠ μέσω συνεκτικών και συνεπών κανόνων, για να  προαχθεί η αειφόρος 
ανάπτυξη και να αναθεωρηθούν τα παραδοσιακά πρότυπα επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο της προσπάθειας να διευκολυνθεί η ανάπτυξη πιο 
ολοκληρωμένων και βασισμένων σε συστήματα πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία: Riitta Myller

Τροπολογία 31
Παράγραφος 5

5. ζητεί από την Επιτροπή να βοηθήσει στην ανάπτυξη μεθόδων και δεικτών για τη 
μέτρηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από διάφορα προϊόντα, υπηρεσίες και 
διαδικασίες, και ενός τρόπου σαφούς παρουσίασης των αποτελεσμάτων προς όλους 
τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών, προκειμένου να 
δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους φορείς να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις∙ καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη επιπρόσθετα να δρομολογήσουν εκστρατεία σε όλη 
την επικράτεια της ΕΕ για να ενθαρρυνθούν οι καταναλωτές να ζητούν προϊόντα 
και υπηρεσίες που αξιοποιούν τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες· θεωρεί ότι η 
κινητοποίηση των καταναλωτών είναι απαραίτητο στοιχείο της απαιτούμενης 
στρατηγικής βιώσιμης κατανάλωσης·

Or. fi
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Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 32
Παράγραφος 5

5. ζητεί από την Επιτροπή να βοηθήσει στην ανάπτυξη μεθόδων και περιβαλλοντικών 
δεικτών για τη μέτρηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από διάφορα προϊόντα, 
υπηρεσίες και διαδικασίες, και ενός τρόπου σαφούς παρουσίασης των αποτελεσμάτων 
προς όλους τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών, 
προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους φορείς να λαμβάνουν σωστές 
αποφάσεις∙

Or. en

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 33
Παράγραφος 5α (νέα)

5α. καλεί την Επιτροπή να ευθυγραμμίσει την ανακοίνωση για την ΕΤΑΡ περισσότερο 
με βάση τις τεχνολογικές ή/και τομεακές κατευθυντήριες γραμμές και να εντοπίσει 
τους βασικούς τομείς (π.χ. ενέργεια, θέρμανση, μεταφορές) ή προβλήματα (π.χ. 
φαινόμενο του θερμοκηπίου ή η οξίνιση) και να επιδιώξει μια ανάλυση με τη 
βοήθεια των ακόλουθων συστατικών στοιχείων:

α. Ποια είναι τα προς αντιμετώπιση προβλήματα;
β. Ποια εμπόδια προβάλλουν στην αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων;
γ. Ποιος είναι ο στόχος της ΕΕ σε σχέση με τα προβλήματα;
δ. Εξηγήστε πώς καθορίσθηκε η προτεραιότητα μέτρων/στόχων,
ε. Ποιοι είναι οι στόχοι απόδοσης που συνδέονται με τον κάθε τομέα;
στ. Ποιες είναι οι διάφορες επιλογές πολιτικής για τη μείωση των εμποδίων και 
σε σχέση με ποιες τεχνολογίες μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα οι διάφορες 
επιλογές πολιτικής;
ζ. Ποια είναι τα υπέρ και τα κατά αυτών των επιλογών και ποιες επιλογές 
πρέπει να εφαρμοσθούν;
η. Ποια χρηματοδότηση έχει διατεθεί για την υλοποίηση των ορισμένων 
δράσεων;
θ. Ποια υποχρεωτικά μέτρα θα ληφθούν και με ποιες προθεσμίες;

Or. en
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Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 34
Παράγραφος 5β (νέα)

5β. επισημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα σε επίπεδο πόρων και υλικών θα μειώσει το 
κόστος για τη βιομηχανία και τα νοικοκυριά, θα απελευθερώσει πόρους για άλλες 
επενδύσεις και θα καταστήσει την κοινοτική οικονομία λιγότερο εξαρτημένη από 
δυσεύρετες πηγές και από εξαιρετικά ασταθείς αγορές πηγών· ως εκ τούτου καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία για την ελαχιστοποίηση της χρήσης τόσο των
ανανεώσιμων όσο και των μη ανανεώσιμων φυσικών πηγών·

Or. en

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 35
Παράγραφος 7

7. χαιρετίζει την οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την αναδιάρθρωση του 
κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής 
ενέργειας, η οποία αποτελεί ένα μικρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά τονίζει 
την ανάγκη καταβολής μεγαλύτερης προσπάθειας στον τομέα αυτό∙ ωθεί την 
Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να είναι προοδευτικά κατά την πρόταση 
και έγκριση νέων πρωτοβουλιών για την προαγωγή της ενεργειακής 
αποτελεσματικότητας όσον αφορά τη  ζήτηση και για την ενίσχυση του τομέα της 
ανανεώσιμης ενέργειας (διαγραφή)∙

Or. en

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 36
Παράγραφος 7

7. χαιρετίζει την οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την αναδιάρθρωση του 
κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής 
ενέργειας, η οποία αποτελεί ένα μικρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά τονίζει 
την ανάγκη καταβολής μεγαλύτερης προσπάθειας στον τομέα αυτό∙ ωθεί την 
Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να είναι προοδευτικά κατά την πρόταση 
και έγκριση νέων πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του τομέα της ανανεώσιμης 
ενέργειας, καθώς και στον τομέα των μεταφορών, στέγασης και κατασκευών∙

Or. en
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Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 37
Παράγραφος 7

7. χαιρετίζει την οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την αναδιάρθρωση του 
κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής 
ενέργειας, η οποία αποτελεί ένα μικρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά τονίζει 
την ανάγκη καταβολής μεγαλύτερης προσπάθειας στον τομέα αυτό∙ ωθεί την 
Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να είναι προοδευτικά κατά την πρόταση 
και έγκριση νέων πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του τομέα της ανανεώσιμης 
ενέργειας και για την ενισχυμένη διάδοση της συμπαραγωγής και της ενεργειακά 
αποτελεσματικής χρήσης της βιομάζας, καθώς και στον τομέα των μεταφορών∙

Or. en

Τροπολογία: Riitta Myller

Τροπολογία 38
Παράγραφος 8

8. χαιρετίζει το έργο της Επιτροπής σχετικά με τη δημιουργία ενός εγχειριδίου για 
οικολογικές δημόσιες συμβάσεις και αναμένει την αξιολόγηση των επιπτώσεών του 
προκειμένου να διαπιστώσει εάν θα ήταν χρήσιμο να εφαρμοστούν πιο δεσμευτικοί 
κανόνες∙ εγκρίνει τις συστάσεις της έκθεσης Wim Kok σύμφωνα με τις οποίες οι 
εθνικές και τοπικές αρχές πρέπει να καταρτίσουν σχέδια δράσης για 
περιβαλλοντικά αποδεκτές δημόσιες συμβάσεις·

Or. fi

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 39
Παράγραφος 8α

8α. καλεί την Επιτροπή να ορίσει φιλόδοξους στόχους όσον αφορά το ρόλο των 
δημόσιων συμβάσεων, με στόχο να καθιερωθεί ως γενικός κανόνας το ότι όλες οι 
δημόσιες συμβάσεις θα περιλαμβάνουν περιβαλλοντικά κριτήρια και ότι όλα τα 
κράτη μέλη θα επεξεργαστούν τυποποιημένες κατευθυντήριες γραμμές για τα 
σημαντικότερα προϊόντα και υπηρεσίες μέχρι το 2007 καθώς και ότι θα παρέχουν 
κατάρτιση σχετικά με αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές στους δημόσιους φορείς 
που ασχολούνται με τις συμβάσεις·

Or. en



PE 353.567v01-00 14/23 AM\554604EL.doc

EL

Τροπολογία: Riitta Myller

Τροπολογία 40
Παράγραφος 9

9. τονίζει τη σημασία του εντοπισμού και αφαίρεσης των φραγμών που καθυστερούν 
την (διαγραφή) ευρύτερη χρήση των περιβαλλοντικών τεχνολογιών∙ (διαγραφή) ζητεί 
από την Επιτροπή να καταρτίσει συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης, για να αρθούν οι 
φραγμοί που εντοπίζονται στο σχέδιο δράσης, καθώς και ένα χρονοδιάγραμμα· 
καλεί την Επιτροπή να συντάξει έκθεση για τις βέλτιστες πρακτικές που αύξησαν 
τη χρήση περιβαλλοντικών τεχνολογιών εκτός ΕΕ, για παράδειγμα στην Ιαπωνία∙

Or. fi

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 41
Παράγραφος 9α (νέα)

9α. καλεί την Επιτροπή να αποδώσει μέγιστη προτεραιότητα στη δημιουργία “των 
σωστών συνθηκών αγοράς” για περιβαλλοντικές τεχνολογίες, πρωτίστως μέσω 
αποφάσεων σε κοινοτικό επίπεδο, π.χ. μέσω της εφαρμογής της αρχής “ο ρυπαίνων 
πληρώνει”, καθιστώντας έτσι βέβαιο  ότι θα ανταμείβονται οι εταιρείες που 
προσφέρουν καθαρές τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 42
Παράγραφος 9β (νέα)

9β. διαπιστώνει ότι εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να επιτύχει τους στόχους της 
Στρατηγικής της Λισαβόνας, θα πρέπει να στηριχθεί περισσότερο στις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις και θεωρεί λυπηρό το ότι αυτές δεν λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη στο Σχέδιο Δράσης που παρουσίασε η Επιτροπή·

Or. es
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Τροπολογία: Riitta Myller

Τροπολογία 43
Παράγραφος 10

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τα μέτρα μείωσης των 
περιβαλλοντικά βλαπτικών επιχορηγήσεων, με τελικό σκοπό να τις εξαλείψουν 
ολοσχερώς· σημειώνει ότι το μέγεθος των επιχορηγήσεων αυτών είναι σημαντικό∙

Or. fi

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 44
Παράγραφος 10

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν ως προτεραιότητα την επιτάχυνση 
της διαδικασίας μεταρρύθμισης των επιχορηγήσεων που έχουν σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και δεν συνάδουν με την αειφόρο ανάπτυξη προκειμένου 
να μειωθούν και τελικά να καταργηθούν∙ σημειώνει ότι το μέγεθος των 
επιχορηγήσεων αυτών είναι σημαντικό και ζητεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Περιβάλλοντος να κάνει μια ανασκόπηση των επιχορηγήσεων που είτε άμεσα είτε 
έμμεσα προωθούν την ρυπογόνο παραγωγή και κατανάλωση ασκώντας έτσι 
αθέμιτο ανταγωνισμό σε βάρος των καθαρότερων τεχνολογιών∙

Or. nl

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 45
Παράγραφος 10α (νέα)

10α. επισημαίνει ότι η αύξηση των ενισχύσεων που παρείχαν κράτη μέλη της ΕΕ στα 
ορυκτά καύσιμα παρεμπόδισε την ανάπτυξη περιβαλλοντικών τεχνολογιών· ζητεί 
την αναθεώρηση των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές 
ενισχύσεις, για να εφαρμοστεί η αρχή της ένταξης των εξωτερικών δαπανών στην 
τιμή ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 46
Παράγραφος 11

11. χαιρετίζει την ιδέα επαλήθευσης της απόδοσης και περιβαλλοντικών πιστοποιητικών 
προκειμένου να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη σε νέες τεχνολογίες στην αγορά, τόσο 
μεταξύ επιχειρήσεων όσο και καταναλωτών∙ (διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 47
Παράγραφος 11

11. χαιρετίζει την ιδέα επαλήθευσης της απόδοσης και περιβαλλοντικών πιστοποιητικών 
προκειμένου να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη σε νέες τεχνολογίες στην αγορά, τόσο 
μεταξύ επιχειρήσεων όσο και καταναλωτών∙ ζητεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Περιβάλλοντος να εξετάσει κατά πόσον οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές επιδρούν 
ανασχετικά στην εφαρμογή και διάχυση των καλύτερων διαθέσιμων τεχνολογιών· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει με ποιόν τρόπο οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές θα 
βοηθήσουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων μέσω της παροχής 
κινήτρων υπέρ των περιβαλλοντικών τεχνολογιών·

Or. nl

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 48
Παράγραφος 11α (νέα)

11α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν σε λειτουργία σύστημα συλλογής 
πληροφοριών για την περιβαλλοντική αποδοτικότητα και να καταστήσουν αυτή την 
πληροφόρηση προσβάσιμη στο κοινό·

Or. en

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 49
Παράγραφος 12α (νέα)

12a. εκφράζει την ανησυχία του για την περιορισμένη αξιοποίηση των ήδη διαθέσιμων 
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λύσεων περιβαλλοντικής τεχνολογίας· χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες να ενισχυθούν τα 
μέσα χρηματοδότησης της ενεργειακής απόδοσης και τις επενδύσεις στην απόδοση 
των υλικών, ζητεί δε να καταστεί προϋπόθεση η ενίσχυση με δημόσιες επενδύσεις 
εν γένει για την επιλογή παραγωγικών μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον· πέραν 
τούτου καλεί την ΕΤΕ και την ΕΤΑΑ να αυξήσουν τη χρηματοδότηση έργων που 
περιλαμβάνουν την οικολογική καινοτομία και τεχνολογία, ιδίως προερχόμενων από 
ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 50
Παράγραφος 13α (νέα)

13a. τονίζει ότι το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα πρέπει να εξασφαλίζει τη 
χρηματοδότηση περιβαλλοντικών τεχνολογιών και φιλικών προς το περιβάλλον 
προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 51
Παράγραφος 13β (νέα)

13β. πιστεύει ότι για να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, θα 
πρέπει να αναληφθεί δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και καλεί την Επιτροπή να 
αναλάβει φιλόδοξες πρωτοβουλίες για τον συνυπολογισμό του περιβαλλοντικού 
κόστους στην κατανάλωση ενέργειας, μια και όπως αποδεικνύεται η μέθοδος του 
ανοικτού συντονισμού οδηγεί σε μη ικανοποιητικά αποτελέσματα·

Or. nl

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 52
Παράγραφος 13γ (νέα)

13γ. καλεί την Επιτροπή να ετοιμάσει ένα στρατηγικό ερευνητικό σχέδιο ανά οικονομικό 
τομέα, στο πλαίσιο των προτάσεών της για το επόμενο ερευνητικό πρόγραμμα-
πλαίσιο, σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερομένους (παραγωγούς, 
περιβαλλοντικές οργανώσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, καταναλωτές)·
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Or. nl

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 53
Παράγραφος 14

14. χαιρετίζει την προαγωγή των τεχνολογικών πλατφόρμων σε τομείς σχετικούς με τις 
περιβαλλοντικές τεχνολογίες, εμμένει ωστόσο στην άποψη ότι τέτοιες πλατφόρμες 
πρέπει να είναι ανοικτές, όσον αφορά τη συμμετοχή και την πρόσβαση στην 
πληροφόρηση, σε όλους τους ενδιαφερόμενους με ίσους όρους∙ (διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης, Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 54
Παράγραφος 14

14. χαιρετίζει την ιδέα των τεχνολογικών πλατφόρμων σε τομείς ειδικού ενδιαφέροντος 
και όπου είναι πιθανό να σημειωθεί πρόοδος, όπως στον τομέα του υδρογόνου, των 
στοιχείων καυσίμων, των φωτοβολταϊκών και της υδροδότησης, αλλά ανησυχεί για 
την πρόσβαση στις πλατφόρμες αυτές: τονίζει τη σημασία δημιουργίας πλατφόρμων 
οι οποίες να είναι ανοικτές σε όλους τους ενδιαφερόμενους με ίσους όρους∙ προτείνει 
ότι οι εν λόγω πλατφόρμες πρέπει να συνδέονται με τη βιομηχανία προκειμένου να 
εισαχθούν οι καινοτομίες στην αγορά καθώς και να εξασφαλιστεί ουσιαστική 
οικονομική συμβολή εκ μέρους της βιομηχανίας∙

Or. en

Τροπολογία: Riitta Myller

Τροπολογία 55
Παράγραφος 14

14. χαιρετίζει την ιδέα των τεχνολογικών πλατφόρμων σε τομείς ειδικού ενδιαφέροντος 
και όπου είναι πιθανό να σημειωθεί πρόοδος, όπως στον τομέα του υδρογόνου, των 
στοιχείων καυσίμων, των φωτοβολταϊκών και της υδροδότησης, αλλά ανησυχεί για 
την πρόσβαση στις πλατφόρμες αυτές: τονίζει τη σημασία δημιουργίας πλατφόρμων 
οι οποίες να είναι ανοικτές σε όλους τους ενδιαφερόμενους με ίσους όρους∙ προτείνει 
ότι οι εν λόγω πλατφόρμες πρέπει να συνδέονται με τη βιομηχανία προκειμένου να 
εισαχθούν οι καινοτομίες στην αγορά∙ παρατηρεί ότι οι τεχνολογικές πλατφόρμες 
χρειάζονται επίσης και πέραν των υφιστάμενων ισχυρών βιομηχανικών τομέων· 
θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την αλληλεπίδραση αυτών των πλατφόρμων με την 
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έρευνα σε εθνικό επίπεδο και τα τεχνολογικά προγράμματα·

Or. fi

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 56
Παράγραφος 14α (νέα)

14α. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει μέτρα που εστιάζονται στην τεχνολογία, ώστε να 
γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των ερευνητικών δραστηριοτήτων, των σχεδίων 
επίδειξης και της εισόδου στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 57
Παράγραφος 14β (νέα)

14β. καλεί την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη διαμόρφωση της αγοράς και 
στη διάδοση προγραμμάτων καθώς και στο ποια μέσα θα χρησιμοποιηθούν για τη 
διαμόρφωση αγορών για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 58
Παράγραφος 14γ (νέα)

14γ. καλεί την Επιτροπή να αποδώσει ιδιαίτερη σημασία στις ευκαιρίες που προσφέρει 
η συσσωμάτωση διαφόρων παραγωγικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να 
αξιοποιηθούν απόβλητα από μια παραγωγική διαδικασία σε άλλη παραγωγική 
διαδικασία, πράγμα που μπορεί να αποβεί οικονομικά καθώς και περιβαλλοντικά 
επωφελές·

Or. en
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Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 59
Παράγραφος 15

15. υπογραμμίζει τη σημασία της χρήσης οικολογικά αποδοτικών ΤΠΕ ως εργαλείου για 
τη μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος (απεξάρτηση από τους υλικούς 
πόρους), και ωθεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν και να προωθήσουν τη σκέψη 
αυτή∙

Or. en

Τροπολογία: Riitta Myller

Τροπολογία 60
Παράγραφος 17

17. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις εσωτερικές και εξωτερικές επιπτώσεις των 
πολιτικών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την άποψη της αειφόρου ανάπτυξης,
προκειμένου να αποτραπεί η υπονόμευση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙

Or. fi

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 61
Παράγραφος 18α (νέα)

18α. θεωρεί λυπηρό το ότι η Επιτροπή δεν ζήτησε και από το Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Ευρεσιτεχνιών να συμμετάσχει σε αυτή την πρωτοβουλία και ζητεί να 
δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά τα αποτελέσματα των ερευνών στον τομέα της 
περιβαλλοντικής τεχνολογίας που χρηματοδοτούνται από δημόσιους 
προϋπολογισμούς·

Or. es

Τροπολογία: Riitta Myller

Τροπολογία 62
Παράγραφος 19

19. υπογραμμίζει τη σημασία της συμμετοχής των οικολογικών καινοτομιών σε όλα τα 
μελλοντικά κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα και θεωρεί ζωτικής σημασίας το να 
καταστεί η χρηματοδότηση των περιβαλλοντικών τεχνολογιών κεντρικό στοιχείο 
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του υπό κατάρτιση Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας·

Or. fi

Τροπολογία: Riitta Myller

Τροπολογία 63
Παράγραφος 20

20. τονίζει ότι η αειφόρος ανάπτυξη απαιτεί συνολικές λύσεις και χαιρετίζει όλες τις 
πρωτοβουλίες για την προαγωγή των περιβαλλοντικών τεχνολογιών στις 
αναπτυσσόμενες χώρες∙ πιστεύει ότι οι εξαγωγές πεπαλαιωμένης και ρυπαντικής 
τεχνολογίας σε τρίτες χώρες πρέπει να εμποδιστεί· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο όσον αφορά τη μεταφορά τεχνολογίας και ωθεί 
τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τον ιδιωτικό τομέα και τους διεθνείς δανειστικούς 
οργανισμούς να προάγουν τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες∙ χαιρετίζει την πρόσφατη 
έγκριση της σύστασης του ΟΟΣΑ σχετικά με τις κοινές προσεγγίσεις για το 
περιβάλλον και τις επισήμως υποστηριζόμενες εξαγωγικές πιστώσεις∙

Or. fi

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 64
Παράγραφος 20

20. τονίζει ότι η αειφόρος ανάπτυξη απαιτεί συνολικές λύσεις και χαιρετίζει όλες τις 
πρωτοβουλίες για τη διάχυση και την προαγωγή των περιβαλλοντικών τεχνολογιών 
μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις αναπτυσσόμενες χώρες∙ τονίζει ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο όσον αφορά τη μεταφορά 
τεχνολογίας και ωθεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τον δημόσιο τομέα, τον ιδιωτικό 
τομέα και τους διεθνείς δανειστικούς οργανισμούς να διαχέουν και να προάγουν τις 
περιβαλλοντικές τεχνολογίες∙ χαιρετίζει την πρόσφατη έγκριση της σύστασης του 
ΟΟΣΑ σχετικά με τις κοινές προσεγγίσεις για το περιβάλλον και τις επισήμως 
υποστηριζόμενες εξαγωγικές πιστώσεις∙

Or. es

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 65
Παράγραφος 20

20. τονίζει ότι η αειφόρος ανάπτυξη απαιτεί συνολικές λύσεις και χαιρετίζει όλες τις 
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πρωτοβουλίες για την προαγωγή των περιβαλλοντικών τεχνολογιών στις 
αναπτυσσόμενες χώρες∙ τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει 
ηγετικό ρόλο όσον αφορά τη μεταφορά τεχνολογίας και ωθεί τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν τον ιδιωτικό τομέα και τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς 
να δώσουν κατά την έγκριση δανείων προτεραιότητα στις περιβαλλοντικές 
τεχνολογίες∙ χαιρετίζει την πρόσφατη έγκριση της σύστασης του ΟΟΣΑ σχετικά με 
τις κοινές προσεγγίσεις για το περιβάλλον και τις επισήμως υποστηριζόμενες 
εξαγωγικές πιστώσεις∙

Or. en

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 66
Παράγραφος 21α (νέα)

21α. επισημαίνει ότι οι δυσεύρετες πηγές αποτελούν συχνά την αιτία περιφερειακών 
συγκρούσεων στον αναπτυσσόμενο κόσμο· είναι της άποψης ότι οι μεταφορές 
κοινοτικών περιβαλλοντικών τεχνολογιών μπορούν να λειτουργήσουν και ως μέσον 
αποτροπής συγκρούσεων·

Or. en


