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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur is van mening dat het voorstel van de Commissie om de specifieke 
programma's ter bevordering van het concurrentievermogen en de ontwikkeling in een 
gemeenschappelijk kaderprogramma (KCI) te integreren volledig strookt met het 
vooropgezette doel en ertoe zal bijdragen om van Europa de meest competitieve 
kenniseconomie van de hele wereld te maken.

Opmerkelijk is het bewustzijn van de noodzaak om van de sector van de milieutechnologieën 
een hoeksteen van de Europese ontwikkeling te maken door het bevorderen van een 
ondernemerschap dat kan zorgen voor duurzame en milieuvriendelijke ontwikkeling.

De noodzaak om de ontwikkelingsvraagstukken in een al maar nauwer verband te zien met de 
milieuproblematiek schept kansen, vooral voor het midden- en kleinbedrijf (MKB), zowel op 
het stuk van de ontwikkeling van nieuwe technologieën als op dat van de toepassing van 
nieuwe energie-efficiëntere productiesystemen.

Het aanwenden van communautaire kredieten voor de totstandbrenging van een netwerk van 
diensten ter ondersteuning van de bedrijven en de innovatie kan het probleem van de 
kredietmogelijkheden van KMO's helpen oplossen en tegelijk een op eco-technologieën 
gebaseerde concurrentie stimuleren.

De geleidelijke vervanging van de traditionele energiebronnen door intelligente 
(hernieuwbare en milieuvriendelijke) energie, met name in de sectoren vervoer en 
elektriciteitsproductie, heeft ook een positieve uitwerking op de nagestreefde vermindering 
van de energie-afhankelijkheid van de EU-lidstaten en de andere landen (EVA-landen die lid 
zijn van de EER, kandidaat-lidstaten die onder een pre-toetredingsstrategie vallen, westelijke 
Balkanlanden) waar het kaderprogramma op is gericht.

In het licht van wat voorafgaat, meent de rapporteur dat de inspanningen in die zin moeten 
worden opgevoerd, in het bijzonder om ervoor te zorgen dat het bedrijfsleven meer en meer 
sociaal- en milieubewuste praktijken gaat toepassen, dat meer middelen worden besteed aan 
eco-innovatie en dat in de aanbestedingsprocedures milieu-mainstreaming wordt doorgevoerd.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Amendement 1
Overweging 15 bis (nieuw)

(15 bis) In het werkdocument van de 
Commissie - Buying green! A handbook on 
environmental public procurement ¹ - wordt 
een aantal procedures omschreven aan de 
hand waarvan lokale overheden maar ook 
ondernemingen met succes een 
milieuvriendelijk aankoopbeleid kunnen 
opzetten.
__________
1 SEC(2004)1050.

Motivering

Het document in kwestie is een nuttig instrument om het terrein van de milieutechnologieën 
uit te breiden.

Amendement 2
Artikel 2, lid 1, letter b)

b) bevordering van innovatie en eco-
innovatie;

b) bevordering van innovatie, in het 
bijzonder van eco-innovatie;

Amendement 3
Artikel 6, lid 1, letter g)

g) aanbestedingen op basis van technische 
specificaties die in samenwerking met de 
lidstaten zijn uitgewerkt;

g) aanbestedingen op basis van technische 
specificaties, waaronder milieucriteria, die 
in samenwerking met de lidstaten zijn 
uitgewerkt;

Motivering

Het is van belang dat bij aanbestedingen ook terdege rekening wordt gehouden met milieu-
aspecten.

Amendement 4
Artikel 13, letter c bis) (nieuw)

c bis) het bevorderen van de deelneming 
van de bedrijven aan het communautaire 
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milieubeheer- en milieuauditsysteem 
(EMAS) door middel van stimuli op het 
vlak van de financiële steun, de openbare 
aanbestedingen, de technische bijstand en 
de informatieverstrekking.

Motivering

In artikel 11 van Verordening (EG) nr. 761/2001 betreffende vrijwillige deelneming van de 
organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) voorziet in 
het bevorderen van de deelneming van de organisaties, en met name de kleine en middelgrote 
ondernemingen. 

Amendement 5
Artikel 14, letter a)

a) bevordering van ondernemersinitiatief, 
-vaardigheden en -cultuur, en het creëren 
van een evenwicht tussen het 
ondernemersrisico en de beloning, in het 
bijzonder voor jonge ondernemers;

a) bevordering van ondernemersinitiatief, 
-vaardigheden en -cultuur, onder meer via 
beleidsmaatregelen op het gebied van de 
sociale en milieuverantwoordelijkheid van 
bedrijven, en het creëren van een evenwicht 
tussen het ondernemersrisico en de beloning, 
in het bijzonder voor jonge ondernemers;

Motivering

De mededeling van de Commissie over de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven: een 
bijdrage van het bedrijfsleven aan duurzame ontwikkeling onderstreept o.m. de 
maatschappelijke voordelen die het bedrijfsleven genereert op het punt van innovatie bij de 
uitvoering van de beleidslijnen inzake sociale verantwoordelijkheid - COM(2002)0347.

Amendement 6
Artikel 20, lid 2, letter b)

b) innovatie-, technologie- en 
kennisoverdrachtsdiensten;

b) diensten voor overdracht van innovatie, 
technologie - met inbegrip van 
milieutechnologie - en kennis;

Motivering

Het is belangrijk dat de milieutechnologieën uitdrukkelijk worden vermeld.

Amendement 7
Bijlage I, letter a)
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a) 2 631 miljoen euro voor de uitvoering van 
het Programma voor ondernemerschap en 
innovatie; daarvan is 520 miljoen euro 
bestemd voor de bevordering van eco-
innovatie;

a) 2 631 miljoen euro voor de uitvoering van 
het Programma voor ondernemerschap en 
innovatie; daarvan is ten minste 520 miljoen 
euro bestemd voor de bevordering van eco-
innovatie;

Motivering

Het voorgestelde krediet bestemd voor eco-innovatie is volstrekt ontoereikend.


