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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

k dokumentu Podpora technologií pro udržitelný rozvoj: Akční plán Evropské unie pro 
ekologické technologie (2004/2131(INI)) 
 

Evropský parlament, 

– s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Podpora technologií pro 
udržitelný rozvoj: Akční plán Evropské unie pro ekologické technologie 
(KOM(2004)0038), 

– s ohledem na Strategii pro udržitelný rozvoj (závěry Evropské rady z Göteborgu,  
15.–16. června 2001), 

– s ohledem na Lisabonskou strategii (závěry Evropské rady z Barcelony, 15.–16. března 
2002), 

– s ohledem na závěry přijaté pod názvem „Čistota, inteligence a konkurenceschopnost: 
´možnosti ekoefektivních inovací v rámci lisabonského procesu“ (závěry Rady pro životní 
prostředí ze dne 14. října 2004), 

– s ohledem na Šestý akční plán Společenství pro životní prostředí1, 

– s ohledem na Pátý2 a Šestý3 rámcový program Evropského společenství pro výzkum, 
technický rozvoj a demonstrace,  

– s ohledem na své usnesení ze dne 21. dubna 2004 o sdělení Komise Radě a Evropskému 
parlamentu s názvem „Integrovaná politika produktů – stavět na celoživotním 
ekologickém postoji“4; 

– s ohledem na směrnici Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura 
rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny5, 

– s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu nazvané Podíl 
obnovitelných zdrojů energie v EU (KOM(2004)0366), 

– s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu nazvané Budování naší 
společné budoucnosti – politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Unie 2007–
2013 (KOM(2003)0101), 

– s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru nazvané Začlenění hledisek životního prostředí do 
evropské normalizace (KOM(2004)0130), 

                                                
1   Úř. věst. L 242 ze dne 10.9.2002, s. 1 
2   Úř. věst L 26 ze dne 1.2.1999, s. 1 
3   Úř. věst L 232 ze dne 29.8.2002, s. 1 
4   Texty přijaté toho dne P5_TA(2004)0349 
5   Úř. věst  L 283 ze dne 31.10.2003, s. 51 
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– s ohledem na pracovní dokument Komise – Příručka pro ekologické zadávání veřejných 
zakázek (SEC(2004)1050) 

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a 
na stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A6-0000/2004), 

A. vzhledem k tomu, že udržitelný rozvoj – rozvoj, který vychází z potřeb současnosti, aniž 
by ohrožoval uspokojování potřeb budoucích generací – je jedním z výrazných cílů 
Evropské unie, 

B. vzhledem k tomu, že pokud má Lisabonská strategie – jejímž cílem je učinit Evropskou 
unii nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou světa založenou na 
znalostech, schopnou udržitelného hospodářského růstu s četnějšími a lepšími pracovními 
příležitostmi a vyšší sociální soudržností – zajistit udržitelný rozvoj, musejí mít politiky v 
oblasti hospodářství, sociálních věcí a životního prostředí cíle, které by byly vzájemně 
konzistentní a které by mohly vést k vyššímu hospodářskému růstu, 

C. vzhledem k tomu, že v této souvislosti je velmi důležité rozvíjet a využívat pozitivní 
součinnosti mezi ochranou životního prostředí a konkurenceschopností a odstranit vazbu 
mezi hospodářských růstem a zhoršováním životního prostředí; ekologické technologie 
(technologie, jejichž užívání má menší negativní dopady na životní prostředí než jejich 
alternativy) jsou významným prostředkem pro dosažení tohoto cíle;   

E. vzhledem k tomu, že proces uvádění inovací na trh (výzkum, vývoj produktů, výroba, 
uvedení na trh) bude urychlen pouze díky dostatečné poptávce po ekologických 
technologiích,   

F. vzhledem k tomu, že Evropská unie musí mít politiku v oblasti životního prostředí, která 
bude dostatečně ambiciózní, aby vytvořila poptávku po ekologických technologiích, bude 
mít zřetelné a ambiciózní cíle, dohodnuté indikátory pro měření ekologické zátěže, která 
bude internalizovat (externí) náklady životního prostředí a odměňovat ty, kteří jsou v čele, 
a nikoli ty, kteří zaostávají, 

G. vzhledem k tomu, že rozvoj trhu pro tyto technologie by měl být podporován s využitím 
řady nástrojů, například technologických platforem, uplatňování ekologických požadavků 
při zadávání veřejných zakázek s ohledem na výkonnost, daňových pobídek, snižování 
státních podpor s negativním vlivem na životní prostředí, testování technologií, ověřování,  
standardizace atd., 

H. vzhledem k tomu, že finanční podpora není důležitá pouze pro výzkum a vývoj, ale také 
pro vývoj výrobků určených pro trh, a je tedy třeba zvýšit úsilí při řešení problémů 
spojených s rizikovým kapitálem, 

I. vzhledem k tomu, že politiky v rámci Evropské unie musejí být koherentní a směřovat 
k týmž cílům; při přípravě rozpočtu a při práci na návrhu Sedmého rámcového programu 
výzkumu je tedy třeba posoudit technická řešení určená k podpoře udržitelnosti; 
strukturální fondy a Fond soudržnosti je třeba využít způsobem, který bude příznivý pro 
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vývoj ekologických technologií;  

J. vzhledem k tomu, že udržitelný rozvoj vyžaduje globální řešení, a Evropská unie tedy 
musí zajistit, že vnitřní a vnější politiky budou navzájem v souladu, a to nikoli pouze v 
kontextu dvoustranné spolupráce a exportních úvěrů, ale také ve vztahu k vývoji v rámci 
Spojených národů, WTO, OECD a Světové banky, 

Zvyšování poptávky po ekologických technologiích 

1. vítá toto sdělení jako vhodný základ pro diskusi a pro vypracování konkrétnějších návrhů, 
jak podporovat ekologické technologie, ale současně by uvítal větší důraz na rozvoj 
poptávky po těchto technologiích; požaduje méně roztříštěný přístup k politice v oblasti 
životního prostředí a udržitelného rozvoje jako celku a zvláště ve vztahu k tomuto 
akčnímu plánu; 

2. zdůrazňuje význam právních předpisů jako prostředku ke zvyšování poptávky po 
ekologických technologiích, která by měla být pokud možno dlouhodobá, ambiciózní a 
předvídatelná, ale měla by také umožnit, aby byl zohledněn technický pokrok; 

3. vyzývá Komisi, aby stanovila ambiciózní cíl, pokud jde o podíl ekologických technologií 
na globálním trhu, který by neměl po dobu deseti let klesnout pod 50 %; 

4. vítá myšlenku dohodnout se na ambiciózních cílech v oblasti průmyslu, zejména v 
prioritních oblastech uvedených v Šestém akčním programu pro životní prostředí, které 
umožní evropskému průmyslu zvýšit svou konkurenceschopnost, vytvořit více pracovních 
příležitostí a současně zvýšit poptávku po ekologických technologiích; připomíná 
zúčastněným činitelům, že tyto cíle by měly vycházely z přístupu spotřebního cyklu a že 
by měli mít na paměti rámec integrované politiky produktů; 

5. vyzývá Komisi, aby napomohla vývoji metod a indikátorů pro měření zátěže různých 
produktů, služeb a postupů pro životní prostředí a aby srozumitelným způsobem všem 
seznámila zúčastněné strany včetně spotřebitelů s výsledky, a poskytla tak všem činitelům 
dostatek informací pro rozhodování; 

6. připomíná, že proces internalizace externích (ekologických) nákladů pokračuje velmi 
pomalým tempem, a poukazuje na to, že pokud se podaří nalézt řešení tohoto problému na 
úrovni Společenství (daně, daňové úlevy, státní podpory, obchod s emisemi, uživatelské 
poplatky a poplatky za znečišťování atd.), značně se zvýší poptávka po ekologických 
technologiích; 

7. vítá směrnici Rady 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů 
Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny, která je krůčkem správným 
směrem; zdůrazňuje však, že je v této oblasti třeba učinit více; důrazně vyzývá Komisi, 
Radu a členské státy, aby zaujaly progresivní postoj při navrhování a přijímání nových 
iniciativ na podporu odvětví obnovitelných zdrojů energie, a to rovněž s ohledem na 
dopravu; 

8. vítá práci, kterou Komise vykonala při přípravě příručky ekologického zadávání veřejných 
zakázek, a těší se na hodnocení jejích výsledků, neboť by se rád dozvěděl, zda by bylo 
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prospěšné mít závaznější pravidla; 

Vytvoření spravedlivého a konkurenceschopného trhu pro ekologické technologie 

9. klade důraz na nutnost odstranit překážky, které zpomalují vývoj a širší používání 
ekologických technologií, a žádá Komisi, aby předložila konkrétní plán činnosti, jehož 
součástí bude časový rozvrh odstraňování těchto překážek; 

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby učinily urychlení reformního procesu, pokud jde 
o státní podpory, které mají značný negativní vliv na životní prostředí a nejsou slučitelné 
s udržitelným rozvojem, jednou ze svých priorit v zájmu jejich omezení a případně úplné 
zrušení; poukazuje na to, že tyto podpory mají často značný rozsah; 

11. vítá myšlenku ověřování výkonnosti a ekologických certifikátů, díky nimž budou jak 
podniky, tak spotřebitelé důvěřovat novým technologiím na trhu; navrhuje, aby evropské 
normy byly posouzeny z hlediska životního prostředí a upraveny odpovídajícím;   

12. vybízí Komisi a členské státy, aby získaly další prostředky formou rizikového financování 
ekologických technologií a inovací, zejména pro MSP, a aby si vyměňovaly informace o 
současných úspěšných systémech, jakým je například Zelený investiční fond v 
Nizozemsku; 

Uspokojení poptávky po ekologických technologiích 

13. vyzdvihuje význam dostatečného financování výzkumu a připomíná dohodu dosaženou 
v Barceloně v roce 2002 o zvýšení výdajů na výzkum vývoj v Evropské unii, aby se do 
roku 2010  přiblížily úrovni 3 % hrubého domácího produktu; vítá iniciativy ke zvýšení 
financování a ke koordinaci činnosti v této oblasti; 

14. vítá myšlenku technologických platforem v oblastech zvláštního významu a v oblastech, 
které se pravděpodobně budou rozvíjet, jako například v oblasti vodíku, palivových 
článků, fotovoltaických systémů a vodního zásobování; je však znepokojen nedostatečnou 
přístupností těchto platforem: vyzdvihuje význam vytváření platforem otevřených všem 
účastníků za rovných podmínek; navrhuje, aby tyto platformy měly vazby na průmysl 
v zájmu uvádění inovací na trh; 

15. vyzdvihuje význam využívání informačních a výpočetních technologií jako nástroje 
snižování zátěže pro životní prostředí (dematerializace), a vyzývá členské státy, aby tento 
přístup podporovaly a rozvíjely; 

16. podporuje různé návrhy na šíření současných technologií, například vytvoření katalogu 
EU, který by uváděl existující soupisy nebo databáze ekologických technologií, 
technologických platforem atd.; 

Koherence vnitřních i vnějších politik 

17. vyzývá Komisi, aby vypracovala hodnocení vedlejších účinků vnitřních a vnějších politik 
Evropské unie, aby nedošlo k ohrožení cílů Evropské unie; 

18. vyzdvihuje význam využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti způsobem, který 
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je v souladu s cíli udržitelného rozvoje a který podporuje investice do ekologických 
technologií; vybízí k používání těchto zdrojů k integraci ekologických technologií, když  
je na konci své normální životnosti nahrazován základní kapitál; 

19. vyzdvihuje význam začlenění ekologických inovací do všech budoucích finančních 
nástrojů Společenství a postavení ekologických inovací do centra navrhovaného programu 
pro konkurenceschopnost a inovace; 

20. zdůrazňuje, že udržitelný rozvoj vyžaduje globální řešení, a vítá veškeré iniciativy na 
podporu ekologických technologií v rozvojových zemích; poukazuje na to, že Evropská 
unie by měla zaujmout vůdčí úlohu, pokud jde o transfer technologií, a vyzývá členské 
státy k podpoře soukromého sektoru a mezinárodních úvěrových institucí v zájmu rozvoje 
ekologických technologií; vítá nedávno přijaté doporučení OECD – Společné přístupy k 
životnímu prostředí a oficiálně podporované exportní úvěry; 

21. vybízí Komisi k tomu, aby do jednání o mezinárodním obchodu vnesla hlediska životního 
prostředí, a zdůrazňuje, že při uplatňování pravidel mezinárodního obchodu je třeba brát 
ohled na hlediska životního prostředí; 

0 

0   0 

22. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

EU:lle kehitetyssä kestävän kehityksen strategiassa pyritään yhdistämään mahdollisimman 
tasapainoisella tavalla talouden, työllisyyden ja ympäristön vaateet. Valintaa ei tule tehdä 
taloudellisen kasvun ja nykyistä paremman ympäristön laadun ja työllisyyden välillä vaan 
kaikki kolme tavoitetta on voitava saavuttaa yhtä aikaa. Ympäristön laatuun kohdistuvat 
parannukset parantavat myös kasvua ja kilpailukykyä. Ympäristöteollisuus on nopeasti 
kasvava teollisuuden ala, jonka markkinat ovat maailmanlaajuiset ja se työllistää jo tällä 
hetkellä yli 2 miljoonaa kansalaista EU:n alueella. 
 
Yhteisön tavoite lisätä tutkimus- ja kehitystoimintaan sijoitettavia varoja 3 %:iin BKT:stä 
vuoteen 2010 mennessä on merkittävä tavoite myös Euroopan unionin ympäristöteknologioita 
koskevan toimintasuunnitelman (ETAP) kannalta. Tavoite on yhtenäinen EU:n Lissabonin 
strategian kanssa, jonka mukaan EU:sta on tarkoitus tulla "maailman kilpailukykyisin ja 
dynaamisin tietoon perustuva talous vuoteen 2010 mennessä. 
 
Koska Lissabonin tavoitteiden saavuttaminen edellyttää investointien merkittävää lisäämistä 
on pidettävä huoli, että investoinnit toteutetaan käyttämällä aina parasta mahdollista 
käytettävissä olevaa tekniikkaa. Tällä tavalla myös luodaan kysyntää uudelle 
ympäristöteknologialle. EU:n sisämarkkinoiden laajennettua meillä on jo suuret ja dynaamiset 
kotimarkkinat ympäristöteknologian alalla. Pelkästään nykyisten ympäristösäädösten 
täysimittainen täytäntöön pano edellyttää 50-80 miljardin euron investointeja. 
Ympäristöteknologiaa voidaan nopeasti lisätä myös julkisissa hankinnoissa, joiden osuus 
EU:n BKT:sta on noin 16% eli noin 1 450 miljardia euroa. 
 
Kysynnän luominen onkin avainasemassa siinä miten nopeasti uusia ympäristötekniikoita 
otetaan käyttöön. Kysyntää yksityisellä sektorilla ympäristöteknologiolle luodaan parhaiten 
asettamalla tarpeeksi kunnianhimoisia ympäristötavoitteita, joihin pyritään johdonmukaisella 
politiikalla. Lainsäädäntöä on tuettava muilla ohjauskeinoilla kuten EU:n laajuisilla 
ympäristö/kulutusveroilla, ympäristölle haitallisten tukien poistamisella, tehokkaalla ja 
ympäristönäkökohdat huomioon ottavilla standardeilla jne.. 
 
ETAPissa on eritelty esteitä uuden teknologian käyttöön otolle. Olisi tärkeää, että komissio 
jatkovalmistelussa esittäisi ohjelman aikatauluineen siitä miten näitä esteitä poistetaan ja 
saadaan jo olemassa olevia ympäristöteknologioita entistä nopeammin markkinoille ja 
käyttöön. 
 
Euroopan unionin on toimittava voimakkaasti myös maailmanlaajuisen kysynnän luomiseksi 
ympäristöteknologioille. Globaalit ympäristöongelmat vaativat nykyistä tiukempia 
päästötavoitteita mm. kasvihuonekaasuille, minkä vuoksi EU tulee olla aktiivinen ja vaatia 
yhteisiä maailmanlaajuisia sopimuksia. Pitkän aikavälin tavoite vähentää hiilidioksidipäästöjä 
60-70 prosenttia edellyttää sitä, että ensimmäisenä USA tulee mukaan Kioton sopimukseen. 
Myös Kiina, Intia ja muut teollistuvat maat on saatava nopeasti mukaan päästöjä rajoittaviin 
tuleviin sopimuksiin. 
 
Jotta tämän hetken ja tulevaisuuden suurimpiin ympäristöhaasteisiin voidaan vastata, on 
ympäristöteknologiaa ja teknologian sovellutuksia yleensäkin käytettävä siten, että niiden 
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avulla kyetään vähentämään uudistumattomien raaka-aineiden käyttöä 
ja ympäristön kuormittamista erilaisilla ympäristölle ja terveydelle haitallisilla päästöillä ja 
jätteillä. 
 
Seuraavan kevät huippukokouksen ( maaliskuu 2005) tärkein tehtävä on tarkistaa Lissabonin 
strategian tavoitteita vastaamaan muuttuneita olosuhteita. Kestävän kehityksen näkökulmasta 
on välttämätöntä, että ympäristön parantaminen nähdään osana kilpailukykyä ja sen 
mahdollisuudet luoda uutta kasvua ymmärretään täysimääräisesti. ETAP on väline 
konkretisoida ympäristöhyötyjä ja luoda politiikkaa, jonka tuloksena kaikki hyötyvät, talous, 
työllisyys ja ympäristö. 

 


