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RÖVID INDOKOLÁS

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.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Módosítás: 1
(15a) praembulumbekezdés (új)

(15a) A Bizottság "Zöld" közbeszerzések 
kézikönyve1 című munkadokumentuma 
meghatároz egy sor, a cégek által is 
alkalmazható eljárást az önkormányzatok 
számára az ökokompatibilis beszerzések 
politikájának sikeressé tétele érdekében.
___________
1 SEC(2004)1050.

Indokolás

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

Módosítás: 2
2. cikk (1) bekezdés b) pont

b) az innováció támogatása, beleértve az 
ökoinnováció támogatását is;

b) az innováció támogatása, különös 
tekintettel az ökoinnováció támogatására;

Módosítás: 3
6. cikk (1) bekezdés g) pont

g) a tagállamokkal együttműködésben 
kidolgozott műszaki előírásokon alapuló 
beszerzés;

g) a tagállamokkal együttműködésben 
kidolgozott, környezetvédelmi szempontokat
magában foglaló műszaki előírásokon 
alapuló beszerzés;

Indokolás

E' importante che le procedure di appalto tengano in debita considerazione anche gli aspetti 
ambientali.
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Módosítás: 4
13. cikk ca) pont (új)

ca) a vállalkozások részvételének 
támogatását a közösségi környezetvédelmi 
vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) 
különféle ösztönzőkkel a pénzügyi 
támogatások és a közbeszerzések terén, és a 
technológiai és információs háttér 
biztosításával.

Indokolás

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.

Módosítás: 5
14. cikk a) pont

a) a vállalkozói kedv, a vállalkozási 
képesség és kultúra ösztönzését, valamint a 
vállalkozói kockázat és sikerek egyensúlyát, 
különösen a fiatal vállalkozók tekintetében;

a) a vállalkozói kedv, a vállalkozási 
képesség és kultúra ösztönzését a 
vállalkozások társadalmi és 
környezetvédelmi felelősségével kapcsolatos 
politikák megvalósításán keresztül is, 
valamint a vállalkozói kockázat és sikerek 
egyensúlyát, különösen a fiatal vállalkozók 
tekintetében;

Indokolás

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

Módosítás: 6
20. cikk (2) bekezdés b) pont
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b) az innovációra, a technológia- és 
ismeretátadásra vonatkozó szolgáltatások;

b) az innovációra, a technológia- – beleértve 
a környezetvédelmi technológiákat is – és 
ismeretátadásra vonatkozó szolgáltatások;

Indokolás

E' importante tenere in considerazioni le tecnologie ambientali

Módosítás: 7
I. melléklet a) pont

a) 2 631 millió euro a vállalkozási és 
innovációs programra, amelyből legfeljebb
520 milliót az ökoinnováció támogatására 
fordítanak;

a) 2 631 millió euro a vállalkozási és 
innovációs programra, amelyből legalább 
520 milliót az ökoinnováció támogatására 
fordítanak;

Indokolás

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


