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cselekvési terve az Európai Unió számára
(2004/2131(INI))

Állásfoglalási indítvány

Claude Turmes módosítása

1. módosítás
2. bevezető hivatkozás

- tekintettel az EK Szerződés 6. és 174. cikkére, a Cardiff folyamatra (az 1998. június 
15-16-ai Cardiffi Európai Tanács következtetései) és a fenntartható fejlődési 
stratégiára (a 2001. június 15-16-ai Gothenburgi Európai Tanács következtetései),

Er. en

Claude Turmes módosítása

2. módosítás
3a. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel a Fenntartható Fejlődési Világtalálkozóra és a Johannesburgi 
Végrehajtási Tervre (2002),

Er. en
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Antonios Trakatellis módosítása

3. módosítás
Aa. preambulumbekezdés (új)

Aa. mivel, a Göteborgi Európa Tanács következtetései szerint a fenntartható fejlődés 
három pilléren alapul, nevezetesen a környezetvédelmen, a gazdasági fejlődésen és a 
társadalmi kohézión,

Er. en

Antonios Trakatellis módosítása

4. módosítás
Ab. preambulumbekezdés (új)

Ab. Mivel a fenntartható fejlődés nem érhető el az új környezeti technológiák és 
innovációk fejlődése nélkül,

Er. en

Claude Turmes módosítása

5. módosítás
C. preambulumbekezdés

C. mivel ebben az összefüggésben alapvető fontosságú a környezetvédelem és a 
versenyképesség közötti pozitív együtthatásokat megerősíteni és kiaknázni és a 
gazdasági növekedést elválasztani a környezet rongálásától; a környezeti technológiák 
(minden olyan technológia, amelynek az alkalmazása átfogó környezeti hatásai 
vonatkozásában környezeti szempontból jelentékenyen kevésbé káros, mint más 
választható technológiák) fontos eszközök ennek elérésében,

Er. en

Antonios Trakatellis módosítása

6. módosítás
Ca. preambulumbekezdés (új)

Ca. mivel a környezeti technológiák és innovációk számos új üzleti lehetőséget, és ennek 
eredményeképpen új munkahelyeket teremtenek,



AM\554604HU.doc 3/1 PE 353.567v01-00

Külső fordítás

Külső fordítás

HU

Er. en

Richard Seeber módosítása

7. módosítás
E. preambulumbekezdés

E. mivel az Európai Uniónak olyan környezetvédelmi politikára van szüksége, amely 
elég nagyratörő ahhoz, hogy keresletet teremtsen a környezeti technológiáknak, 
világos és ambiciózus környezetvédelmi célokkal, a környezeti terhelés mérésének 
egyezményes jelölésével, a környezetvédelmi (külső) költségek belsővé tételével 
rendelkezik, és inkább az elöl járókat, mint a sereghajtókat jutalmazza,

Er. en

Anders Wijkman módosítása

8. módosítás
Ea. preambulumbekezdés (új)

Ea. mivel kiugró fontossággal bír azoknak az akadályoknak a beazonosítása, amelyek 
jelenleg megakadályozzák a környezeti technológiák fejlesztését és terjesztését, és 
mivel a közlemény csak futólag érinti a mellékletek egyikében ezeket az akadályokat, 

Er. en

Anders Wijkman módosítása

9. módosítás
Eb. preambulumbekezdés (új)

Eb. mivel a külső (környezeti) költségek belsővé tétele nagyon lassú; mivel erre a 
problémára a Közösségi szintű megoldások megtalálása (adók, adókedvezmények, 
támogatások, forgalmazható engedélyek, felhasználói és szennyezői díjak, stb.) 
nagyban növelni fogja a környezeti technológiák iránti keresletet,

Er. en
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Anders Wijkman módosítása

10. módosítás
Ec. preambulumbekezdés (új)

Ec. mivel a környezeti technológiákra irányuló fogyasztói kereslet fontos; mivel 
azonban a tágan vett társadalomnak kell a fő felelősséget vállalnia az ilyen 
technológiák gyors iramú fejlődésének megfelelő keretek kialakításában,

Er. en

Claude Turmes módosítása

11. módosítás
F. preambulumbekezdés

F. mivel eszközök sokaságát kell annak érdekében felhasználni, hogy kialakuljon 
ezeknek a technológiáknak a piaca, olyanokat, mint például a technológiai platformok, 
a teljesítmény-alapú zöld közbeszerzési eljárás, az adópolitikai ösztönzők, a 
minimális öko-tervezési követelmények, a környezetre károsan ható támogatások 
csökkentése, a technológiák kipróbálása, hitelesítés és szabványosítás, stb.,

Er. en

Richard Seeber módosítása

12. módosítás
F. preambulumbekezdés

F. mivel eszközök sokaságát kell annak érdekében felhasználni, hogy kialakuljon 
ezeknek a technológiáknak a piaca, olyanokat, mint például a technológiai platformok, 
a teljesítmény-alapú zöld közbeszerzési eljárás, az adópolitikai ösztönzők, a 
jogalkotás, a környezetre károsan ható támogatások csökkentése, a technológiák 
kipróbálása, hitelesítés és szabványosítás, stb.,

Er. en
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Anders Wijkman módosítása

13. módosítás
Fa. preambulumbekezdés (új)

Fa. mivel sajnálatos, hogy a Bizottság a jól meghatározott teljesítménycélok előzetes 
listáját nem foglalja bele a fő környezeti területekbe, 

Er. en

Cristina Gutiérrez-Cortines módosítása

14. módosítás
Ga. preambulumbekezdés (új)

Ga. mivel az Unió környezeti technológiái egy szociális dimenziót is magukban kell, 
hogy foglaljanak; mivel ez a vonás csak akkor teljesíthető, ha az erőfeszítések egy 
része a társadalom jólétét és egészségét célzó technológiákra összpontosít; mivel a 
legtöbb esetben a Kis és Közepes Vállalkozások (KKV) vannak a legjobb helyzetben 
az ilyen kutatáshoz, amely, mégha mérsékelt léptékben is, hatása terminusaiban 
kiemelkedően hatékony;

Er. es

Cristina Gutiérrez-Cortines módosítása

15. módosítás
Ha. módosítás (új)

Ha. mivel a Bizottság cselekvési terve nem foglal magában megfelelő mechanizmusokat 
az ismeretek terjesztésére, a technológia átadására, az innovációra és a fejlesztésre;

Er. es

Riitta Myller módosítása

16. módosítás
1a. preambulumbekezdés (új)

1a. Fontosnak tekinti, hogy javítsa az EU versenyképességre irányuló stratégiája 
környezeti oldalát; megállapítja, hogy a lisszaboni stratégia felülvizsgálata során a 
környezet állapotát és a foglalkoztatás javítását lehetőségnek kell tekintetni a 
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legversenyképesebb tudás-központú gazdaság megteremtésére; úgy ítéli meg, hogy a 
környezeti technológiák fejlesztése és bevezetése ebben az összefüggésben döntő 
fontossággal bír;

Er. fi

Anders Wijkman módosítása

17. módosítás
1b. bekezdés (új)

1b. Felszólít a környezetvédelmi politika rendszer-alapúbb, az integrált termékpolitika 
(IPP) keretével összhangban álló, az életciklus gondolkozáson alapuló 
megközelítésére, ahol elsődleges figyelemben részesül a környezetileg üdvös 
technológiák innovációja és fejlesztése;

Er. en

Claude Turmes módosítása

18. módosítás
1c. bekezdés (új)

1c. Felismeri a környezetvédelmi politikák innovációt ösztönző szerepét az innovációt 
szigorú követelményekkel övező piacgazdaságban; emlékeztet arra, hogy a szigorú 
környezetvédelmi normák számos növekedési szektorban az EU vezető szerepéhez 
vezettek és hangsúlyozza, hogy az EU-nak törekednie kell arra, hogy az új 
technológiák és konceptuális innovációk piacán piacvezető maradjon;

Er. en

Dorette Corbey módosítása

19. módosítás
1d. bekezdés (új)

1d. Megítélése szerint ipari szektorokra bontva kell figyelembe venni, hogy a 
környezetvédelem területén milyen technológiai innovációra van szükség, 
milyen források bocsáthatók a rendelkezésére, és mi lesz a foglalkoztatásra és 
a versenyképességre gyakorolt valószínűsíthető hatása;

Er. nl
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Claude Turmes módosítása

20. módosítás
1e. bekezdés (új)

1e. Aláhúzza a környezeti technológiák szektorának foglalkoztatásbeli és növekedésbeli 
tartalékait – nevezetesen a KKV-k számára – amely lényegesen hozzájárulhat a 
lisszaboni célkitűzések eléréséhez;

Er. en

Riitta Myller módosítása

21. módosítás
2. bekezdés

2. Hangsúlyozza, hogy az EU környezetvédelmi jogalkotásának folyamatosan javítania 
kell a környezet állapotán, és el kell érnie a környezetvédelem lehető legmagasabb 
fokát;  megítélése szerint a jogalkotásnak éppúgy a legjobb elérhető technológiára 
kell alapulnia mint ahogy nagyra törőnek, fenntarthatónak és előrelátónak kell 
lennie, hogy a termelésben és a vállalkozásokban létrehozza az új környezeti 
technológiák megkívánt piac-alapú keresletét;

Er. fi

Claude Turmes módosítása

22. módosítás
2. bekezdés

2. hangsúlyozza a jogalkotásnak mint olyan eszköznek a jelentőségét, amely növeli a 
környezeti technológiák iránti keresletet, és amelynek – amennyire lehetséges –
hosszú távúnak kell lennie, nagyra törőnek és előreláthatónak, azonban lehetővé kell 
tennie a műszaki haladás figyelembe vételét is; megjegyzi, hogy az öko-tervezési 
irányelv amelynek elbírálása együttdöntési eljárás alatt folyamatban van, jól 
illusztrálja, hogy hogyan hozható létre keret a terméktervezés és a környezeti 
teljesítmény jelentős javítására;

Er. en
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Antonios Trakatellis módosítása

23. módosítás
2a. bekezdés (új)

2a. Felszólítja a Bizottságot, hogy azonosítsa be azokat a tényezőket, amelyek manapság 
a környezetre a legnagyobb terheket róják, és ennek eredményeképpen pártolja az 
ezeknek a káros hatásoknak az enyhítéséhez szükséges környezeti technológiákat és 
innovációkat;

Er. en

Riitta Myller módosítása

24. módosítás
3. bekezdés

3. Felszólítja a Bizottságot, hogy nagyra törő célt tűzzön ki a környezeti technológiának
a globális piacból való részesedésére vonatkozóan, megítélése szerint az EU-nak tíz 
éven belül legalább 50%-os piaci részesedést kell elérnie;

Er. fi

Anders Wijkman módosítása

25. módosítás
3. bekezdés

3. Felszólítja a Bizottságot, hogy nagyra törő célt tűzzön ki az EU környezeti 
technológiának a globális piacból való részesedésére vonatkozóan, ez tíz éven belül ne 
legyen 50%-nál alacsonyabb;

Er. en

Dorette Corbey módosítása

26. módosítás
3a. bekezdés (új)

3a. Felszólítja a Bizottságot, hogy nagyra törő kivitelezési célokat tűzzön ki az új 
törvényekre és a meglévő törvények módosítására vonatkozó javaslatokban; azon az 
állásponton van, hogy a célkitűzéseknek a legjobb elérhető technológiára kell 
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alapulniuk és a technikai fejlődés fényében rendszeresen naprakésszé kell őket tenni 
úgy, hogy az iparban erőteljes ösztönző hatásuk legyen az állandó innovációra;

Er. nl

Anders Wijkman módosítása

27. módosítás
3b. bekezdés (új)

3b. Felszólítja a Bizottságot, hogy utasítsa a tagállamokat arra, hogy hozzanak létre 
útiterveket, hogy eleget tegyenek a Környezettechnológiai Akciótervben ( ETAP) 
meghatározott követelményeknek, amelyeknek magában kell foglalnia az ETAP-ban 
meghatározott határidőkhöz kapcsolódó határidőket, és amelyek a teljesítményre 
vonatkozó célkitűzésekhez kötődnek úgy, hogy mind tagállami, mind EU szinten 
minden nagyobb célkitűzést ehhez kötnek, mérnek és mindnek rögzített határideje 
van;

Er. en

Anders Wijkman módosítása

28. módosítás
4. bekezdés

4. Üdvözli azt az ötletet, hogy a termelés, a szolgáltatások és a termékmenedzsment 
minden vállfajában meg kellene egyezni ambiciózus teljesítményre vonatkozó 
célkitűzésekben, különösen a hatodik környezeti cselekvési programban megnevezett 
elsőbbségi területeken, amelyek segíteni fogják az európai ipart abban, hogy növelje 
versenyképességét és több állást létesítsen, és amely egyidejűleg enyhíteni fogja a 
környezetre nehezedő nyomást; hangsúlyozza, hogy az ilyen teljesítményre 
vonatkozó célkitűzéseknek az életciklus megközelítésen kell alapulniuk ahogy azt az 
integrált termékpolitika kerete körvonalazza; felszólítja a Bizottságot, hogy a 
közeljövőben bocsássa rendelkezésre a teljesítményre vonatkozó célkitűzések első 
listáját, amely önkéntes valamint kötelező intézkedések megfelelő elegyét foglalja 
magában;

Er. en
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Claude Turmes módosítása

29. módosítás
4. bekezdés

4. Üdvözli azt az ötletet, hogy az ipar számára meg kellene egyezni ambiciózus 
teljesítményre vonatkozó célkitűzésekben, különösen a hatodik környezeti cselekvési 
programban megnevezett elsőbbségi területeken, amelyek képessé fogják tenni az 
európai ipart arra, hogy növelje versenyképességét, több állást létesítsen, egyidejűleg 
növelje a környezeti technológiák iránti keresletet; megítélése szerint az ilyen 
teljesítményre vonatkozó célkitűzéseket a kötelező minimális követelményeknek 
megfelelően kell megállapítani, amely az életciklus-megközelítésre alapul 
összhangban az integrált termékpolitikával (törlés);

Er. en

Anders Wijkman módosítása

30. módosítás
4a. bekezdés (új)

4a. Felszólítja a Bizottságot, hogy a folyamatban lévő integrált termékpolitikában 
következetes és egységes szabályokkal segítse az ipart, hogy ezáltal segítse elő a 
fenntartható fejlődést és értelmezze újra a hagyományos üzleti modelleket, 
meghozva az erőfeszítést az integráltabb rendszer-alapú gyakorlatok fejlődésének 
megkönnyítésére;

Er. en

Riitta Myller módosítása

31. módosítás
5. bekezdés

5. Felszólítja a Bizottságot, hogy segítsen olyan módszerek és jelzőszámok 
kidolgozásában, amelyek mérni tudják a különféle termékek, szolgáltatások és 
eljárások környezet-terhelését, valamint egy olyan mód kialakításában, amely az 
eredményeket világosan bemutatja az összes érdekeltnek, beleértve a fogyasztókat is, 
annak érdekében, hogy az összes szereplő tájékozottan dönthessen; felszólítja továbbá 
a Bizottságot és a tagállamokat hogy ösztönözzék a fogyasztókat hogy a legjobb 
elérhető technológiát kiaknázó termékeket és szolgáltatásokat vegyék igénybe; 
megítélése szerint a fogyasztók mozgósítása elkerülhetetlen eleme a megkívánt 
fenntartható fogyasztási stratégiának;
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Er. fi

Richard Seeber módosítása

32. módosítás
5. bekezdés

5. Felszólítja a Bizottságot, hogy segítsen olyan módszerek és környezeti jelzőszámok 
kidolgozásában, amelyek mérni tudják a különféle termékek, szolgáltatások és 
eljárások környezet-terhelését, valamint egy olyan mód kialakításában, amely az 
eredményeket világosan bemutatja az összes érdekeltnek, beleértve a fogyasztókat is, 
annak érdekében, hogy az összes szereplő tájékozottan dönthessen;

Er. en

Anders Wijkman módosítása

33. módosítás
5a. bekezdés (új)

5a. Felszólítja a Bizottságot, hogy az ETAP közleményére minél inkább technológiai 
és/vagy szektoriális vonalak mentén összpontosítson, és azonosítsa a kulcs 
szektorokat (pl. teljesítmény, hő, szállítás), valamint a következő összetevők mentén 
végezzen el egy elemzést:

a. Melyek a számításba veendő problémák?
b. Milyen akadályok állnak a meghatározott problémák leküzdése előtt?
c. Mi az Unió célja e problémák vonatkozásában?
d. Magyarázza el, hogy hogyan állapították meg a cselekvések/célok fontossági 

sorrendjét, 
e. Melyek az ezekhez a területekhez kapcsolódó teljesítményre vonatkozó 

célkitűzések?
f. Milyen eltérő politikai lehetőségek kínálkoznak az akadályok csökkentésére 

és annak vonatkozásában, hogy milyen technológiákra lehet a különböző 
politikai lehetőségeket felhasználni?

g. Mi szól ezen lehetőségek mellett és ellen, és milyen politikákat kell 
végrehajtani?

h. A meghatározott egyedi cselekvésekre milyen finanszírozást léptettek életbe?
i. Milyen kötelező cselekvések kerülnek meghozatalra milyen határidővel?

Er. en
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Claude Turmes módosítása

34. módosítás
5b. bekezdés (új)

5b. Kijelenti, hogy a forráshatékonyság és az alapanyag-hatékonyság csökkenteni fogja 
az ipar és a háztartások költségeit, felszabadítja a forrásokat más beruházások 
számára és csökkenti az EU gazdaság függőségét a szűkös forrásoktól és az igen 
ingatag forrás-piacoktól; sürgeti tehát a Bizottságot, hogy javasoljon olyan 
törvényeket, amelyek minimalizálják mind a megújuló, mind a nem megújuló 
természetes források használatát;

Er. en

Claude Turmes módosítása

35. módosítás
7. bekezdés

7. Üdvözli a Tanács 2003/96/EK sz. irányelvét, amely átalakítja az energiatermékek és 
az elektromos áram adóztatásának közösségi keretét, amely kis lépés a jó irányba, 
azonban hangsúlyozza, hogy többet kell tenni ezen a területen; sürgeti a Bizottságot, a 
Tanácsot és a tagállamokat, hogy járjanak elöl a megújuló energiaágazat 
megerősítésére irányuló, az energiának a szükségleti oldalon megnyilvánuló 
hatékonyságát javító új kezdeményezések előterjesztésével és elfogadásával (törlés); 
a szállítással kapcsolatban is;

Er. en

Richard Seeber módosítása

36. módosítás
7. bekezdés

7. Üdvözli a Tanács 2003/96/EK sz. irányelvét, amely átalakítja az energiatermékek és 
az elektromos áram adóztatásának közösségi keretét, amely kis lépés a jó irányba, 
azonban hangsúlyozza, hogy többet kell tenni ezen a területen; sürgeti a Bizottságot, a 
Tanácsot és a tagállamokat, hogy járjanak elöl a megújuló energiaágazat 
megerősítésére irányuló új kezdeményezések előterjesztésével és elfogadásával a 
szállítással, az építéssel és a gyártással kapcsolatban is;

Er. en
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Vittorio Prodi módosítása

37. módosítás
7. bekezdés

7. Üdvözli a Tanács 2003/96/EK sz. irányelvét, amely átalakítja az energiatermékek és 
az elektromos áram adóztatásának közösségi keretét, amely kis lépés a jó irányba, 
azonban hangsúlyozza, hogy többet kell tenni ezen a területen; sürgeti a Bizottságot, a 
Tanácsot és a tagállamokat, hogy járjanak elöl a megújuló energiaágazat 
megerősítésére, és a biomassza közös fejlesztésű és energia-hatékony 
felhasználásának elterjesztésére irányuló új kezdeményezések előterjesztésével és 
elfogadásával a szállítással kapcsolatban is;

Er. en

Riitta Myller módosítása

38. módosítás
8. bekezdés

8. Üdvözli a Bizottságnak a környezeti közbeszerzésről szóló kézikönyv létrehozása 
során végzett munkáját, és várja a felmérést annak hatásáról annak érdekében, hogy 
kiderüljön, hogy hasznosabbak lennének-e szigorúbb szabályok; jóváhagyja a Wim 
Kok jelentés azon javaslatait, hogy a nemzeti és a helyi hatóságoknak cselekvési 
tervet kell felállítaniuk a környezettudatos nyilvános közbeszerzésekre;

Er. fi

Anders Wijkman módosítása

39. módosítás
8a. bekezdés (új)

8a. Felszólítja a Bizottságot, hogy a nyilvános közbeszerzés szerepét illetően állapítson 
meg egy magasratörő célkitűzést úgy, hogy a cél annak az általános szabálynak a 
megfogalmazása legyen, hogy minden nyilvános közbeszerzés foglaljon magában 
egy környezetvédelmi kritériumot, és hogy a tagállamoknak 2007-re szabványosított 
vezérelveket kelljen kifejleszteni a legfontosabb termékek és szolgáltatások számára, 
valamint biztosítaniuk kelljen a közbeszerzési szakemberek képzését ezekről a 
vezérelvekről;

Er. en
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Riitta Myller módosítása

40. módosítás
9. bekezdés

9. hangsúlyozza a fontosságát a környezeti technológiák fejlődését és szélesebb körű 
felhasználását lassító akadályok felismerésének és elhárításának, és kéri a Bizottságot, 
hogy állítson össze egy konkrét cselekvési programot a cselekvési tervben 
beazonosított akadályok elhárítására, beleértve egy menetrendet; sürgeti a 
Bizottságot, hogy készítsen el egy jelenéstervezetet azokról a legjobb gyakorlatokról, 
amelyek az EU-n kívül növelték a környezeti technológiák használatát, például 
Japánban;

Er. fi

Anders Wijkman módosítása

41. módosítás
9a bekezdés (új)

9a. Felszólítja a Bizottságot, hogy elsődleges prioritást adjon a környezeti technológiák 
„helyes piaci feltételeinek” létrehozásához, elsődlegesen Közösségi szintű 
határozatok szintjén, pl. a szennyező országok alapelv végrehajtásával, ezáltal 
biztosítva a tiszta technológiát kínáló társaságok javadalmazását;

Er. en

Cristina Gutiérrez-Cortines módosítása

42. módosítás
9b. bekezdés (új)

9b. Rámutat, hogy ha az EU meg kíván felelni a lisszaboni stratégiának, szükséges hogy 
jobban együtt dolgozzon a KKV-kel, és sajnálatát fejezi ki, hogy a Bizottság 
elmulasztotta a KKV-ket megfelelő módon belevenni a cselekvési tervébe;

Er. es
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Riitta Myller módosítása

43. módosítás
10. bekezdés

10. Felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy gyorsítsák fel a környezetre káros 
támogatások csökkentésére vonatkozó intézkedéseket és végérvényesen töröljék el 
ezeket; megjegyzi, hogy jelentős ezeknek a támogatásoknak a mértéke;

Er. fi

Dorette Corbey módosítása

44. módosítás
10. bekezdés

10. Felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy elsőbbségi kérdésként gyorsítsák fel 
az azokra a támogatásokra vonatkozó reformfolyamatot, amelyek meglehetősen 
negatív hatással vannak a környezetre, és nem egyeztethetők össze a fenntartható 
fejlődéssel, ezek csökkentése és esetleges megszüntetése érdekében; megjegyzi, hogy 
jelentős ezeknek a támogatásoknak a mértéke és felszólítja az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökséget hogy dolgozzon ki egy listát azokról a 
támogatásokról, amelyek közvetlenül vagy közvetve elősegítik a szennyező termelést 
és fogyasztást, ezáltal tisztességtelen versenyt teremtenek a tisztább technológiák 
számára;

Er. nl

Claude Turmes módosítása

45. módosítás
10a. bekezdés (új)

10a. Megjegyzi, hogy a fosszilis tüzelőanyagok EU állami segélyeinek növekedése 
útjában állt a környezeti technológiák fejlődésének, és kéri az EU állami segélyekre 
vonatkozó vezérelveinek a felülvizsgálatát, hogy azok tükrözzék a külső költségeknek 
az energia árába való belefoglalásának elvét;

Er. en
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Richard Seeber módosítása

46. módosítás
11. bekezdés

11. Üdvözli a teljesítmény-hitelesítés és a környezetvédelmi bizonyítványok ötletét azért, 
hogy bizalom ébredjen a piacon az új technológiák iránt mind az üzleti életben, mind a 
fogyasztók körében; (törlés)

Er. en

Dorette Corbey módosítása

47. módosítás
11. bekezdés

11. Üdvözli a teljesítmény-hitelesítés és a környezetvédelmi bizonyítványok ötletét azért, 
hogy bizalom ébredjen a piacon az új technológiák iránt mind az üzleti életben, mind a 
fogyasztók körében; felszólítja az Európai Környezvédelmi Ügynökséget hogy 
vizsgálja ki, vajon az európai szabályok fékezik-e a legjobb elérhető technológiák 
használatát és elterjedését; felszólítja a Bizottságot, hogy ezzel szemben biztosítsa 
azt, hogy az európai szabályok pozitívan járuljanak hozzá a környezetvédelmi 
célkitűzések eléréséhez a környezeti technológiák támogatása révén;

Er. nl

Claude Turmes módosítása

48. módosítás
11a. bekezdés (új)

11a. Felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy léptessenek életbe egy rendszert, 
amely összegyűjti a termékek környezeti hatásaira vonatkozó információkat, és hogy 
tegyék elérhetővé ezt a rendszert a nyilvánosság számára;

Er. en
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Claude Turmes módosítása

49. módosítás
12a. bekezdés (új)

12a. Foglalkoztatja a már elérhető környezeti technológiai megoldások 
kihasználatlansága; üdvözli az energiahatékony és anyaghatékony beruházásokat 
megerősítő kezdeményezéseket és kéri, hogy a nyilvános beruházási támogatást 
általában tegyék függővé a környezetileg barátságos termelési módszerek 
kiválasztásától; tovább sürgeti az Európai Beruházási Bankot és az Európai 
Újjáépítési és Fejlesztési Bankot, hogy növelje azoknak a projekteknek a 
finanszírozását, amelyek öko-innovációt és -technológiát foglalnak magukban, 
különösképpen a KKV-k esetében;

Er. en

Antonios Trakatellis módosítása

50. módosítás
13a. bekezdés (új)

13a. Hangsúlyozza, hogy a kutatás hetedik keretprogramjának forrásokat kell 
biztosítania a környezeti technológiák és a környezetbarát termékek számára;

Er. en

Dorette Corbey módosítása

51. módosítás
13b. bekezdés (új)

13b. Megítélése szerint a belső piac gördülékeny működésének biztosítása céljából a 
legjobb Közösségi szinten cselekedni, és felszólítja a Bizottságot, hogy javasoljon 
nagyratörő kezdeményezéseket annak biztosítása céljából, hogy a terhekben 
megjelennek az energiafogyasztás környezeti költségei, ha a nyílt koordinációs 
módszerről bebizonyosodik, hogy az nem eredményez megfelelő eredményeket;

Er. nl
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Dorette Corbey módosítása

52. módosítás
13c. bekezdés (új)

13c. Felszólítja a Bizottságot, hogy a kutatás következő keretprogramjában minden 
gazdasági szektor esetében hozzon létre egy stratégiai kutatási napirendet úgy, 
hogy konzultál minden érintett féllel (termelők, környezetvédelmi szervezetek, 
egyetemek, kutatóintézetek és fogyasztók);

Er. nl

Claude Turmes módosítása

53. módosítás
14. bekezdés

14. Üdvözli a technológiai platformok támogatását a környezeti technológiákat érintő 
területeken, ragaszkodik azonban ahhoz, hogy az ilyen platformok a részvétel és az 
információhoz való hozzájutás tekintetében nyitottak legyenek az összes érdekelt 
számára; (törlés)

Er. en

Antonios Trakatellis és Nikolaos Vakalis módosítása

54. módosítás
14. bekezdés

14. Üdvözli a technológiai platformok ötletét a különleges figyelmet igénylő területeken 
és ahol a haladás valószínű, mint például a hidrogén, az üzemanyagcellák, a 
fotóvillamosság és a vízellátás, viszont aggódik az ezen platformokhoz való 
hozzáférés miatt: hangsúlyozza az olyan platformok létrehozásának jelentőségét, 
amelyek egyenlő feltételek mellett nyitottak az összes érdekelt számára; javasolja, 
hogy ezeknek a platformoknak legyenek kapcsolataik az iparhoz, hogy az innovációk 
a piacra kerüljenek és hogy az ipar részéről jelentős pénzügyi szerepvállalás 
nyilvánuljon meg;

Er. en
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Riitta Myller módosítása

55. módosítás
14. bekezdés

14. Üdvözli a technológiai platformok ötletét a különleges figyelmet igénylő területeken 
és ahol a haladás valószínű, mint például a hidrogén, az üzemanyagcellák, a 
fotóvillamosság és a vízellátás, viszont aggódik az ezen platformokhoz való 
hozzáférés miatt: hangsúlyozza az olyan platformok létrehozásának jelentőségét, 
amelyek egyenlő feltételek mellett nyitottak az összes érdekelt számára; javasolja, 
hogy ezeknek a platformoknak legyenek kapcsolataik az iparhoz, hogy az innovációk 
a piacra kerüljenek; megállapítja, hogy a technológiai platformokra a meglévő erős 
ipari szektorokon kívül máshol is szükség van; úgy véli, hogy kiugróan fontos, hogy 
ezeknek a platformoknak kölcsönös egymásra hatása legyen a nemzeti kutatási és 
technológiai programokkal;

Er. fi

Anders Wijkman módosítása

56. módosítás
14 a bekezdés (új)

14a. Felszólítja a Bizottságot, hogy támogassa a technológia-specifikus intézkedéseket, 
hogy áthidalja a kutatási tevékenységek, a demonstrációs projektek és a piacra lépés 
közötti szakadékot;

Er. en

Anders Wijkman módosítása

57. módosítás
14b. bekezdés (új)

14b. Felszólítja a Bizottságot, hogy fektessen nagyobb hangsúlyt a piacalkotó és 
terjesztési programokra, valamint arra, hogy milyen eszközök kerülnek 
felhasználásra a környezeti technológiák piacának kialakítása során;

Er. en
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Anders Wijkman módosítása

58. módosítás
14c. bekezdés (új)

14c. Felszólítja a Bizottságot, hogy szenteljen megkülönböztetett figyelmet az eltérő 
termelési tevékenységek csoportosításából fakadó lehetőségeknek, lehetővé téve azt, 
hogy az egyik termelési folyamatból származó maradványok más termelési folyamat 
alapanyagai legyenek, ami által egyszerre érhető el gazdasági és környezeti előny;

Er. en

Claude Turmes módosítása

59. módosítás
15. bekezdés

15. Aláhúzza az öko-hatékony információs és kommunikációs technológiák (ICT) 
használatának jelentőségét mint olyan eszközét, amely csökkenti a környezet 
terhelését (dematerializáció), és sürgeti a tagállamokat, hogy részesítsék 
kedvezményben és támogassák ezt a gondolkodásmódot;

Er. en

Riitta Myller módosítása

60. módosítás
17. bekezdés

17. Felszólítja a Bizottságot, hogy a fenntartható fejlődés nézőpontjából készítsen 
felmérést az Európai Unión belüli politikák belső és külső utóhatásairól azért, hogy 
megakadályozza az Európai Unió célkitűzéseinek aláásását;

Er. fi

Cristina Gutiérrez-Cortines módosítása

61. módosítás
18a. bekezdés (új)

18a. Sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság elmulasztotta bevonni az Európai 
Szabadalmi Hivatalt ebbe a kezdeményezésbe, és felszólal a nyilvános alapokon 
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keresztül finanszírozott környezeti technológiákra vonatkozó kutatás eredményeinek 
kötelező nyilvánosságra hozatala mellett;

Er. es

Riitta Myller módosítása

62. módosítás
19. bekezdés

19. aláhúzza annak jelentőségét, hogy minden jövőbeli közösségi finanszírozási eszközbe 
bekerüljenek az ökológiai innovációk, és lényegbe vágónak tekinti, hogy a környezeti 
technológiák finanszírozása központi eleme legyen a Versenyképességi és 
Innovációs Programnak (CIP), amelynek elkészült a tervezete;

Er. fi

Riitta Myller módosítása

63. módosítás
20. bekezdés

20. hangsúlyozza, hogy a fenntartható fejlődés globális megoldásokat igényel, és üdvözli 
az összes olyan kezdeményezést, amely előmozdítja a környezeti technológiákat a 
fejlődő országokban; úgy véli, hogy az elavult és szennyező technológia harmadik 
országokba történő exportját meg kell akadályozni; hangsúlyozza, hogy az Európai 
Uniónak vezető szerepet kell játszania a technológiaátadásban, és sürgeti a 
tagállamokat, hogy ösztönözzék a magánszektort és a nemzetközi hitelintézeteket, 
hogy támogassák a környezeti technológiákat; üdvözli a nemrégiben elfogadott OECD 
ajánlást a környezet közös megközelítéseiről és a hivatalosan támogatott 
exporthitelekről;

Er. fi

Cristina Gutiérrez-Cortines módosítása

64. módosítás
20. bekezdés

20. Hangsúlyozza, hogy a fenntartható fejlődés globális megoldásokat igényel, és üdvözli 
az összes olyan kezdeményezést, amely terjeszti és előmozdítja a környezeti 
technológiákat az Unión belül és a fejlődő országokban; hangsúlyozza, hogy az 
Európai Uniónak vezető szerepet kell játszania a technológiaátadásban, és sürgeti a 
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tagállamokat, hogy ösztönözzék a nyilvános szektort, a magánszektort és a 
nemzetközi hitelintézeteket, hogy támogassák a környezeti technológiákat; üdvözli a 
nemrégiben elfogadott OECD ajánlást a környezet közös megközelítéseiről és a 
hivatalosan támogatott exporthitelekről;

Er. es

Anders Wijkman módosítása

65. módosítás
20. bekezdés

20. hangsúlyozza, hogy a fenntartható fejlődés globális megoldásokat igényel, és üdvözli 
az összes olyan kezdeményezést, amely előmozdítja a környezeti technológiákat a 
fejlődő országokban; hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak vezető szerepet kell 
játszania a technológiaátadásban, és sürgeti a tagállamokat, hogy ösztönözzék a 
magánszektort és a nemzetközi pénzügyi hitelintézeteket, hogy kölcsöneikben 
adjanak elsőbbséget a környezeti technológiáknak; üdvözli a nemrégiben elfogadott 
OECD ajánlást a környezet közös megközelítéseiről és a hivatalosan támogatott 
exporthitelekről;

Er. en

Claude Turmes módosítása

66. módosítás
21a. bekezdés (új)

21a. Megjegyzi, hogy gyakran a szűkös források állnak a fejlődő országok regionális 
konfliktusainak hátterében; azon a véleményen van, hogy az EU környezeti 
technológiáinak átadása konfliktust megelőző eszközként is szolgálhat;

Er. en


