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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Vaš poročevalec meni, da je predlog Komisije o združitvi posebnih programov, usmerjenih v 
spodbujanje konkurenčnosti in razvoja v skupnem okviru (PKI) skladen z zastavljenimi cilji 
in prispeva k doseganju cilja, da Evropa postane najbolj konkurenčno in na znanju temelječe 
gospodarstvo na svetu.

Zaznati je zavest o potrebi, da postane sektor okoljskih tehnologij močna točka evropskega 
razvoja ob spodbujanju podjetništva, ki je sposobno ustvarjati trajnostni razvoj, skladen z 
varstvom okolja.

Potreba po vedno večji povezanosti vprašanj razvoja z vprašanji v okolja predstavlja 
priložnost predvsem za mala in srednje velika podjetja (MSP), tako v povezavi s 
proizvajanjem novih tehnologij kot tudi za uvajanje novih, bolj energetsko učinkovitih 
proizvodnih sistemov.

Uporaba finančnih instrumentov Skupnosti za ustvarjanje mreže podpornih storitev za 
podjetja in inovacije lahko MSP omogoči premagovanje težav dostopa do kreditov . 
Zmanjšanje teh težav lahko pozitivno spodbudi konkurenčnost na osnovi uvajanja tehnologij, 
združljivih z varstvom okolja.

Postopno nadomeščanje tradicionalnih energij z inteligentnimi oblikami energije 
(obnovljivimi in takimi z majhnim vplivom na okolje), še posebej v transportnem sektorju in 
pri proizvodnji električne energije, pozitivno deluje tudi v smislu zmanjševanja odvisnosti od 
energije v državah Unije in drugih državah (EFTA članice SEE, države kandidatke, za katere 
se uporablja predpristopna strategija, države zahodnega Balkana), na katere se nanaša okvirni 
program. 

Ob upoštevanju naštetega menim, da je treba okrepiti prizadevanje v tej smeri, posebej s 
spodbujanjem podjetij k uvajanju odgovornega delovanja na družbeni in okoljski ravni, z 
namenjanjem večjih sredstev za ekološke inovacije in s vključevanjem meril ekološke narave 
v javne razpise.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 15 a (novo)

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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(15 a) Delovni dokument Komisije -
Priročnik o"zelenih" javnih naročilih1 -
določa niz postopkov za lokalne ustanove, 
ki so uporabni tudi za podjetja, da bi 
uspešno uvedla politiko nabav, združljivih z 
varstvom okolja.
___________
1 SEC(2004)1050.

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 2
Člen 2, odstavek 1, točka (b)

b) pospeševanje inovativnosti, vključno z 
ekološko inovativnostjo;

b) pospeševanje inovativnosti, še posebej 
ekološke inovativnosti;

Predlog spremembe 3
Člen 6, odstavek 1, točka (g)

g) nabava na osnovi tehničnih specifikacij, 
izdelanih v sodelovanju z državami 
članicami;

g) nabava na osnovi tehničnih specifikacij, 
izdelanih v sodelovanju z državami 
članicami, ki vključujejo okoljska merila;

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 4
Člen 13, točka (c a) (novo)

(c a) za pospeševanje sodelovanja podjetij v 
Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in 
presojo (EMAS) preko spodbud na 
področju finančne podpore, javnih naročil, 
tehnične in informacijske podpore. 
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Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 5
Člen 14, točka (a)

a) spodbujanje podjetniške miselnosti, 
veščin in kulture ter uravnoteženje 
podjetniškega tveganja in nagrajevanja, še 
zlasti mladih podjetnikov; 

a) spodbujanje podjetniške miselnosti, 
veščin in kulture, tudi z uveljavljanjem 
politik na področju družbene in okoljske 
odgovornosti podjetij, ter uravnoteženje 
podjetniškega tveganja in nagrajevanja, še 
zlasti mladih podjetnikov;

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 6
Člen 20, odstavek 2, točka (b)

(b) inovativnost, tehnologijo in storitve 
prenosa znanja; 

(b) inovativnost, tehnologijo - vključno z 
okoljsko - in storitve prenosa znanja; 

Obrazložitev

E' importante tenere in considerazioni le tecnologie ambientali

Predlog spremembe 7
Priloga I, točka (a)

(a) 2 631 milijonov EUR za uresničevanje 
Programa za podjetništvo in inovativnost, od 
katerih bo največ 520 milijonov 
uporabljenih za pospeševanje ekoloških 
inovacij;

(a) 2 631 milijonov EUR za uresničevanje 
Programa za podjetništvo in inovativnost, od 
katerih bo vsaj 520 milijonov uporabljenih 
za pospeševanje ekoloških inovacij; 
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Obrazložitev

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


