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KRÓTKIE UZASADNIENIE

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.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o 
naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 15 a (nowy)

15a) Dokument roboczy Komisji 
Przewodnik po zamówieniach publicznych
”zielony”1 definiuje serię procedur 
skierowanych do jednostek lokalnych i 
odnoszących się także do przedsiębiorstw w 
celu wdrożenia z sukcesem polityki 
osiągnięć eko-kompatybilnych.
__________
SEC(2004)1050

Uzasadnienie

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

Poprawka 2
Artykuł 2 ustęp 1 litera b)

b) promowanie innowacji, w tym innowacji 
ekologicznych;

b) promowanie innowacji, a w szczególności
innowacji ekologicznych;

Poprawka 3
Artykuł 6 ustęp 1 litera g)

g) zamówienia publiczne w oparciu o 
specyfikacje techniczne opracowane we 
współpracy z Państwami Członkowskimi;

g) zamówienia publiczne w oparciu o 
specyfikacje techniczne uwzględniające
kryteria ochrony środowiska opracowane 
we współpracy z Państwami 
Członkowskimi;

Uzasadnienie

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

Poprawka 4
Artykuł 13 litera c a) (nowa)

C a) promowanie uczestnictwa 
przedsiębiorstw w systemie wspólnotowym 
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ekozarządzania i audytu (EMAS) poprzez 
zachęty w zakresie pomocy finansowej, 
zamówień publicznych i wsparcia 
technicznego i informacyjnego

Uzasadnienie

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.

Poprawka 5
Artykuł 14 litera a)

a) kształtowanie postaw, umiejętności i 
kultury przedsiębiorczości oraz 
równoważenie ryzyka i korzyści 
wynikających z przedsiębiorczości, w 
szczególności w przypadku młodych 
przedsiębiorców;

a) kształtowanie postaw, umiejętności i 
kultury przedsiębiorczości także poprzez 
wdrażanie polityk w zakresie 
odpowiedzialności społecznej i ekologicznej 
przedsiębiorstw oraz równoważenie ryzyka i 
korzyści wynikających z przedsiębiorczości, 
w szczególności w przypadku młodych 
przedsiębiorców;

Uzasadnienie

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.

Poprawka 6
Artykuł 20 ustęp 2 litera b)

b) innowacji, technologii i transferu wiedzy; b) innowacji, technologii w tym technologii 
związanych z ochroną środowiska i
transferu wiedzy;

Uzasadnienie

E' importante tenere in considerazioni le tecnologie ambientali.

Poprawka 7
Załącznik I litera a)
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a) 2 631 mln EUR na realizację programu na 
rzecz przedsiębiorczości i innowacji, z czego 
kwota maksymalnie 520 mln zostanie 
przeznaczona na promowanie innowacji 
ekologicznych;

a) 2 631 mln EUR na realizację programu na 
rzecz przedsiębiorczości i innowacji, z czego 
kwota przynajmniej 520 mln zostanie 
przeznaczona na promowanie innowacji 
ekologicznych;

Uzasadnienie

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


