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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren mener, at Kommissionens forslag om at samle specifikke programmer til fremme 
af konkurrencedygtigheden og udviklingen i et fælles rammeprogram opfylder de fastlagte 
mål, idet det medvirker til at nå målet om at gøre Europa til den mest konkurrencedygtige 
videnbaserede økonomi i verden.

Det viser, at der er behov for at gøre den miljøteknologiske sektor til et nøgleområde for 
europæisk udvikling ved at fremme en iværksætterånd, der kan skabe en bæredygtig 
udvikling, der er forenelig med miljøbeskyttelse.

Behovet for i stadig større omfang at knytte spørgsmålet om udvikling til miljøbeskyttelse 
udgør en chance først og fremmest for små og mellemstore virksomheder, for så vidt angår 
både udvikling af nye teknologier og anvendelse af nye mere energieffektive 
produktionssystemer.

Hvis man anvender finansielle fællesskabsinstrumenter til at oprette et netværk af 
støttetjenester for virksomheder og innovation, kan det være med til at løse problemet 
vedrørende SMV'ernes adgang til kredit. Hvis man gør dette mindre svært, kan det stimulere 
en form for konkurrence baseret på anvendelse af miljøkompatible teknologier positivt.

Den gradvise erstatning af traditionelle energikilder med intelligente energiformer, som er 
alternative og har en ringe indvirkning på miljøet, særlig inden for transport og 
elektricitetfremstilling, vil også have en positiv virkning, idet det vil mindske 
energiafhængigheden for EU-medlemsstaterne og andre lande (EFTA-medlemmerne af EØS, 
kandidatlande, for hvilke der gælder førtiltrædelsesstrategier, landene på Vestbalkan), som 
dette rammeprogram er henvendt til.

På baggrund af disse betragtninger mener ordføreren, at indsatsen i denne retning bør 
forstærkes, især ved at støtte virksomhederne i at anvende socialt og miljømæssigt forsvarlige 
fremgangsmåder, ved at bevilge flere midler til miljøinnovation og ved at indføje 
miljøkriterier i offentlige udbudskontrakter.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 15 a (ny)

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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(15a) Kommissionens arbejdsdokument 
"Håndbog i offentlige grønne kontrakter"1

anfører en række procedurer henvendt til 
lokale organisationer, som også kan 
anvendes på virksomheder, for at hjælpe 
dem med succesrigt at igangsætte en 
miljøvenlig kontraktpolitik. 
__________
1 SEK(2004)1050.

Begrundelse

Dokumentet er nyttigt til at udvide anvendelsesområdet for miljøteknologier.

Ændringsforslag 2
Artikel 2, stk. 1, litra b

b) at fremme innovation, herunder
økoinnovation

b) at fremme innovation, især økoinnovation

Ændringsforslag 3
Artikel 6, stk. 1, litra g

g) offentlige udbud på grundlag af tekniske 
specifikationer, der udarbejdes i samarbejde 
”twinning” med medlemsstaterne

g) offentlige udbud på grundlag af tekniske 
specifikationer, der omfatter miljøkriterier, 
og som udarbejdes i samarbejde ”twinning” 
med medlemsstaterne

Begrundelse

Det er vigtigt, at udbudsprocedurer også tager tilstrækkelig højde for miljøaspekter.
_

Ændringsforslag 4
Artikel 13, litra c a (nyt)

ca) at fremme virksomhedernes deltagelse i 
fællesskabsordningen for miljøledelse og 
miljørevision (EMAS) ved hjælp af 
incitamenter inden for områderne finansiel 
støtte, offentlige kontrakter og teknisk støtte 
samt informationsstøtte.
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Begrundelse

Artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 af 19. marts 2001 
om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og 
miljørevision (EMAS) indeholder bestemmelser om fremme af deltagelse af organisationer, i 
særdeleshed små og mellemstore virksomheder.
_

Ændringsforslag 5
Artikel 14, litra a 

a) fremme af iværksættertankegang, 
-færdigheder og -kultur og skabelse af 
balance mellem den med 
iværksættervirksomhed forbundne risiko og 
belønning, særlig for unge iværksættere

a) fremme af iværksættertankegang, 
-færdigheder og -kultur bl.a. ved at 
gennemføre politikker vedrørende 
virksomhedernes sociale og miljømæssige 
ansvar og skabelse af balance mellem den 
med iværksættervirksomhed forbundne 
risiko og belønning, særlig for unge 
iværksættere

Begrundelse

Meddelelse fra Kommissionen om virksomhedernes sociale ansvar: virksomhedernes bidrag 
til bæredygtig udvikling (KOM(2002)0347) nævner de fordele, virksomhederne kan give 
samfundet, for så vidt angår innovation, i forbindelse med gennemførelsen af politikker om 
socialt ansvar
_

Ændringsforslag 6
Artikel 20, stk. 2, litra b

b) tjenester i tilknytning til overførsel af 
innovation, teknologi og viden

b) tjenester i tilknytning til overførsel af 
innovation, teknologi - herunder 
miljøteknologi - og viden

Begrundelse

Det er vigtigt at nævne miljøteknologierne.

Ændringsforslag 7
Bilag I, punkt a

a) 2 631 mio. EUR til gennemførelse af 
iværksætter- og innovationsprogrammet, 
hvoraf 520 mio. EUR anvendes til fremme 
af økoinnovation

a) 2 631 mio. EUR til gennemførelse af 
iværksætter- og innovationsprogrammet, 
hvoraf mindst 520 mio. EUR anvendes til 
fremme af økoinnovation
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Begrundelse

Midlerne til fremme af økoinnovation er fuldstændige utilstrækkelige.


