
PA\579992CS.doc PE 362.658v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ
2005/0050(COD)

19. 9. 2005

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí 
rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci
(KOM(2005)0121 – C6-0098/2005 – 2005/0050(COD))

Navrhovatel: Guido Sacconi



PE 362.658v01-00 2/6 PA\579992CS.doc

CS

PA_Leg



PA\579992CS.doc 3/6 PE 362.658v01-00

CS

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Il vostro relatore ritiene che la proposta della Commissione di unificare gli specifici 
programmi finalizzati alla promozione della competitività e dello sviluppo in un quadro 
comune (CIP), sia coerente con i fini indicati, contribuendo al raggiungimento dell´obbiettivo 
di fare dell´Europa l´economia basata sulla conoscenza più competitiva del mondo.

Si avverte la consapevolezza della necessità di rendere il settore delle tecnologie ambientali 
un punto di forza dello sviluppo europeo, favorendo un´imprenditorialità capace di creare 
sviluppo sostenibile e compatibile con la tutela ambientale.

La necessità di legare sempre di più le questioni dello sviluppo con quelle della tutela 
ambientale costituisce un`opportunità  soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI), sia 
per quanto riguarda la produzione di nuove tecnologie, sia per quanto riguarda l´adozione di 
nuovi sistemi produttivi dotati di maggior efficienza energetica.

L´utilizzo di strumenti finanziari comunitari per la creazione di una rete di servizi a sostegno 
delle imprese e dell´innovazione, puo permettere di superare il problema delle difficolta´ di 
accesso al credito da parte delle PMI. Ridurre queste difficoltà può stimolare positivamente 
una competizione fondata sull´adozione di tecnologie eco-compatibili.

La progressiva sostituzione delle energie tradizionali con forme di energie intelligenti 
(rinnovabili e a basso impatto ambientale), in particolar modo nel settore dei trasporti e nella 
produzione di elettricità, risulta positivo anche al fine di diminuire la dipendenza energetica 
dei paesi dell´Unione e degli altri paesi (EFTA membri del SEE, paesi candidati a cui si 
applicano strategie di preadesione, paesi dei Balcani occidentali) a cui si rivolge il programma 
quadro. 

In virtù di queste considerazioni ritengo debba essere rafforzato l`impegno in questa 
direzione, in particolar modo favorendo l´adozione da parte delle imprese di pratiche 
responsabili sul piano sociale e ambientale, destinando una quantità maggiori di fondi alla 
eco-innovazione e includendo criteri di carattere ambientale nelle gare d´appalto.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, 
výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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Bod odůvodnění 15a (nový)

(15a) V pracovním dokumentu Komise -
v příručce o „zelených“ veřejných 
zakázkách1  je definována řada postupů 
určených místním orgánům, ovšem 
použitelných i u podniků, jejichž 
prostřednictvím lze úspěšně zavést politiku 
zadávání zakázek, která bude slučitelná 
s nároky na ochranu životního prostředí.
___________
1 SEK(2004)1050.

Odůvodnění

Il documento risulta essere un utile per allargare l'ambito delle tecnologie ambientali.

Pozměňovací návrh 2
Čl. 2 odst. 1 písm. b)

b) podporovat inovace, včetně ekologických 
inovací;

b) podporovat inovace, obzvláště ekologické
inovace; 

Pozměňovací návrh 3
Čl. 6 odst. 1 písm. g)

g) zadávání zakázek na základě technických 
specifikací vytvořených ve spolupráci se 
členskými státy;

g) zadávání zakázek na základě technických 
specifikací zahrnujících ekologická kritéria
a vytvořených ve spolupráci se členskými 
státy;

Odůvodnění

E' importante che le procedure di appalto tengano in debita considerazione anche gli aspetti 
ambientali.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 13 písm. ca) (nové)

ca) podporu účasti podniků na systému 
Společenství řízení a auditu z hlediska 
ochrany životního prostředí (EMAS)
prostřednictvím pobídek ve formě finanční 
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pomoci, veřejných zakázek a technické 
a informační podpory. 

Odůvodnění

L'articolo 11 del Regolamento (CE) N. 761/2001 sull’adesione volontaria delle 
organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) prevede la 
promozione della partecipazione delle organizzazioni, in particolare delle piccole e medie 
imprese.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 14 písm. a)

a) povzbuzování podnikavosti, schopností 
a kultury v oblasti podnikání, jakož 
i vyvažování nebezpečí a přínosů spojených 
s podnikáním, zejména pro mladé 
podnikatele;

a) povzbuzování podnikavosti, schopností 
a kultury v oblasti podnikání, a to i 
sledováním příslušné politiky společenské 
a ekologické odpovědnosti podniků, jakož 
i vyvažování nebezpečí a přínosů spojených 
s podnikáním, zejména pro mladé 
podnikatele;

Odůvodnění

La Comunicazione della Commissione relativa alla Responsabilità sociale delle imprese: un 
contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile riporta i vantaggi che le imprese apportano 
alla società in termini di innovazione nell'applicare le politiche in materia di responsabilità 
sociale. - COM(2002)0347.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 20 odst. 2 písm. b)

b) služeb přenosu inovací, technologií a
vědomostí;

b) služeb přenosu inovací, technologií -
včetně technologií ekologických - a
vědomostí;

Odůvodnění

E' importante tenere in considerazioni le tecnologie ambientali.

Pozměňovací návrh 7
Příloha I písm. a)

(a) 2 631 milionů EUR pro program pro 
podnikavost a inovaci, z čehož se až 520 

a) 2 631 milionů EUR pro program pro 
podnikavost a inovaci, z čehož se 
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milionů použije na prosazování 
ekologických inovací,

přinejmenším 520 milionů použije na 
prosazování ekologických inovací,

Odůvodnění

Il  finanziamento previsto per la promozione dell'ecoinnovazione è del tutto inadeguato.


