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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden anser att kommissionens förslag om att skapa en gemensam ram för de 
särskilda programmen för främjande av konkurrenskraft och utveckling (CIP) 
överensstämmer med de angivna målen och bidrar till att uppnå målet att göra Europa till 
världens mest konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomi.

Av förslaget framgår att det finns en medvetenhet om att man måste ge miljötekniksektorn en 
framträdande roll i den europeiska utvecklingen genom att främja entreprenörskap som kan 
skapa en hållbar utveckling som även stämmer överens med miljöskyddskraven.

Nödvändigheten av att i allt högre grad koppla samman utvecklingsfrågor med frågor som rör 
miljöskydd skapar möjligheter särskilt för små och medelstora företag, både när det gäller 
utveckling av ny teknik och användning av nya och energisnålare produktionssystem.

Små och medelstora företags svårigheter att få kredit skulle kunna minskas avsevärt om man 
använde gemenskapens finansieringsinstrument till att skapa ett nätverk av tjänster till stöd 
för företag och innovation. Genom att minska dessa svårigheter kan man främja en 
konkurrens som grundar sig på användningen av miljöanpassad teknik.

Den stegvisa övergången från traditionella energiformer till intelligenta (förnybara och 
miljövänliga) energiformer, särskilt inom transport och elproduktion, kan också bidra till att 
minska energiberoendet i medlemsländerna och i de andra länder (Efta-länder som är parter i
EES, kandidatländer som omfattas av föranslutningsstrategier samt länder på västra Balkan) 
som ramprogrammet riktar sig till. 

Mot bakgrund av dessa överväganden anser jag att man bör göra större ansträngningar i denna 
riktning och att man särskilt bör främja ett starkare socialt och miljömässigt ansvarstagande i 
företagen genom att anslå ökade medel till miljöinnovation och införa miljökriterier i 
upphandlingsförfaranden.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:
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Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 15a (nytt)

(15a) I kommissionens arbetsdokument –
Handbok om miljöanpassad offentlig 
upphandling1 fastställs en rad förfaranden 
som är riktade till lokala myndigheter men
som också kan tillämpas på företag. Syftet 
är att införa en framgångsrik politik som 
grundar sig på miljöanpassad upphandling.
____________
1 SEK(2004)1050.

Motivering

Arbetsdokumentet kan vara till nytta när det gäller att öka användningen av miljöteknik.

Ändringsförslag 2
Artikel 2, punkt 1, led b

b) Att främja innovation, däribland
miljöinnovation.

b) Att främja innovation, särskilt
miljöinnovation.

Ändringsförslag 3
Artikel 6, punkt 1, led g

g) Upphandling baserad på teniska
specifikationer som utarbetats i samarbete 
med medlemsstaterna.

g) Upphandling baserad på tekniska
specifikationer som bör omfatta 
miljökriterier och som utarbetats i 
samarbete med medlemsstaterna.

Motivering

Det är viktigt att man vid upphandlingsförfaranden också tar vederbörlig hänsyn till 
miljöaspekterna.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.



PA\579992SV.doc 5/6 PE 362.658v01-00

SV

Ändringsförslag 4
Artikel 13, led ca (nytt)

ca) Främjande av företagens deltagande i 
gemenskapens miljölednings- och 
miljörevisionsordning (EMAS) genom 
incitament på områdena ekonomiskt stöd, 
offentlig upphandling samt tekniskt stöd 
och informationsstöd.

Motivering

I artikel 11 i förordning (EG) nr 761/2001 om frivilligt deltagande för organisationer i 
gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS) föreskrivs att 
organisationers, särskilt små och medelstora företags, deltagande skall främjas.

Ändringsförslag 5
Artikel 14, led a

a) Uppmuntran av 
entreprenörskapstänkande, 
entreprenörskapskompetens och 
entreprenörskapskultur samt skapande av 
bättre balans mellan risker och belöning 
inom företagande, särskilt för unga 
företagare.

a) Uppmuntran av 
entreprenörskapstänkande, 
entreprenörskapskompetens och 
entreprenörskapskultur, bland annat genom 
genomförande av strategier för företagens 
sociala ansvar och miljöansvar, samt 
skapande av bättre balans mellan risker och 
belöning inom företagande, särskilt för unga 
företagare.

Motivering

I kommissionens meddelande om ”företagens sociala ansvar – näringslivets bidrag till en 
långsiktigt stabil utveckling” framhålls att företagen kan bidra positivt till samhället genom 
nytänkande i samband med tillämpningen av strategier för socialt ansvar (KOM(2002)0347).

Ändringsförslag 6
Artikel 20, punkt 2, led b

b) Tjänster som rör innovation, teknik och 
kunskapsöverföring.

b) Tjänster som rör innovation, teknik –
däribland miljöteknik – och 
kunskapsöverföring.

Motivering

Det är viktigt att fästa uppmärksamhet vid miljötekniken.
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Ändringsförslag 7
Bilaga I, led a

a) 2 631 miljoner euro för fullföljandet av 
programmet för entreprenörskap och 
innovation, varav upp till 520 miljoner
kommer att användas för främjande av 
miljöinnovation.

a) 2 631 000 000 EUR för fullföljandet av 
programmet för entreprenörskap och 
innovation, varav minst 520 000 000 EUR
kommer att användas för främjande av 
miljöinnovation.

Motivering

Den planerade budgeten för främjande av miljöinnovation är fullständigt otillräcklig.


