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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Jūsų pranešėjas mano, kad Komisijos pasiūlymas sujungti specifines programas, skirtas 
skatinti konkurencingumą ir vystymąsi (KNP), sutampa su nurodytais tikslais, kadangi 
prisideda prie tikslo Europai tapti konkurencingiausia ir dinamiškiausia žiniomis paremta 
ekonomika pasaulyje.

Mes suvokiame būtinybę paversti aplinkosaugos technologijų sektorių Europos vystymosi 
ašimi skatindami verslininkystę, gebančią sukurti tvarų ir su aplinkos apsauga suderintą 
vystymąsi.

Būtinybė vis daugiau vystymosi klausimų susieti su aplinkos apsaugos klausimais sudaro 
galimybę, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), tiek dėl naujų technologijų 
gamybos, tiek efektyvesnių energetiniu požiūriu naujų gamybos sistemų taikymo.

Bendrijos finansinių priemonių naudojimas kuriant verslo ir naujovių rėmimo paslaugų tinklą 
gali padėti išspręsti MVĮ sunkumus gauti kreditus. Šių sunkumų sumažinimas gali teigiamai 
skatinti konkurenciją, paremtą su aplinkosauga suderintų technologijų taikymu.

Laipsniškas tradicinės energetikos pakeitimas pažangios energetikos (atsinaujinančios ir 
silpno poveikio aplinkai) formomis, ypač transporto ir elektros gamybos sektoriuose, taip pat 
padeda sumažinti ES šalių ir kitų šalių energetinę priklausomybę (EFTA šalys, kurios yra 
EEE narės, šalys kandidatės, kurioms taikomos pasirengimo narystei ES strategijos, Vakarų 
Balkanų šalys), kurioms skirta pagrindų programa. 

Atsižvelgdamas į šiuos motyvus, jūsų pranešėjas mano, kad reiktų padvigubinti pastangas šia 
kryptimi, ypač skatinant, kad įmonės taikytų socialiniu ir aplinkosauginiu požiūriu atsakingą 
praktiką, skiriant daugiau lėšų ekologinėms naujovėms ir įtraukiant aplinkosauginius 
kriterijus į viešuosius pirkimus.



PE 362.658v01-00 4/6 PA\579992LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

PAKEITIMAI

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos 
pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas 1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
15a konstatuojamoji dalis (nauja)

15a. Komisijos darbinis dokumentas –
„Žaliųjų“ viešųjų pirkimų vadovas1tnustato 
nemaža procedūrų vietos vienetams, taip 
pat taikomų įmonėms, siekiant sėkmingai 
įgyvendinti su aplinka suderintų praktikų 
politiką.
__________

SEC(2004)1050

Pagrindimas

Šis dokumentas yra naudingas siekiant išplėsti aplinkosaugos technologijų pasirinkimą. 

Pakeitimas 2
2 straipsnio 1 dalies b punktas

b) skatinti naujoves ir ekologines naujoves; b) skatinti naujoves, ypač ekologines 
naujoves;

Pakeitimas 3
6 straipsnio 1 dalies g punktas

g) pirkimas remiantis išsamiomis g) pirkimas remiantis išsamiomis 

  
1 Dar nepaskelbtas OL.
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bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis 
parengtomis techninėmis specifikacijomis;

bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis 
parengtomis techninėmis specifikacijomis, 
įskaitant aplinkosaugos kriterijus;

Pagrindimas

Svarbu, kad kvietimų teikti paraiškas tvarkos taisyklėse būtų atsižvelgiama ir į aplinkosaugos 
aspektus.

Pakeitimas 4
13 straipsnio c punkto a dalis (nauja)

c a) skatinti įmonių dalyvavimą Bendrijos 
aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje
(EMAS) finansinės paramos, viešųjų 
pirkimų ir techninės bei informacinės 
paramos priemonėmis.

Pagrindimas

Reglamento (EB) Nr. 761/2001 dėl organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos 
aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS) 11 straipsnyje numatoma skatinti 
organizacijų, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių, dalyvavimą. 

Pakeitimas 5
14 straipsnio a punktas

a) skatinti verslią mąstyseną, įgūdžius ir 
kultūrą, subalansuoti verslo riziką ir atlygį, 
ypač jaunesniems verslininkams;

a) skatinti verslią mąstyseną, įgūdžius ir 
kultūrą, taip pat įgyvendinant įmonių 
socialinės ir aplinkosauginės atsakomybės 
politiką, subalansuoti verslo riziką ir atlygį, 
ypač jaunesniems verslininkams;

Pagrindimas

Komisijos komunikatas dėl Įmonių socialinės atsakomybės: įmonių indėlis į tvarų vystymąsi 
remiasi nauda, kurią įmonės atneša visuomenei naujovių požiūriu, taikydamos socialinės 
atsakomybės politiką (KOM(2002)0347).

Pakeitimas 6
20 straipsnio 2 dalies b punktas
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b) inovacijų, technologijų ir žinių perdavimo 
paslaugas;

b) inovacijų, technologijų, įskaitant 
aplinkosaugos technologijas, ir žinių 
perdavimo paslaugas;

Pagrindimas

Svarbu atsižvelgti į aplinkosaugos technologijas.

Pakeitimas7
I priedo a punktas

a) Verslininkystės ir naujovių programai 
skiriama 2 631 mln. EUR, iš kurių iki 520 
mln. skiriama ekologinėms naujovėms 
skatinti;

a) Verslininkystės ir naujovių programai 
skiriama 2 631 mln. EUR, iš kurių 
mažiausiai 520 mln. skiriama ekologinėms 
naujovėms skatinti;

Pagrindimas

Ekologinėms naujovėms skatinti numatytas finansavimas yra nepakankamas.


