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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om fremme af teknologi til bæredygtig udvikling: En EU-handlingsplan for 
miljøteknologi
(2004/2131(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om 
fremme af teknologi til bæredygtig udvikling: En EU-handlingsplan for miljøteknologi 
(KOM(2004)0038),

– der henviser til strategien for bæredygtig udvikling (konklusionerne fra Det Europæiske 
Råd i Göteborg den 15.-16. juni 2001),

– der henviser til Lissabon-strategien (konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Barcelona 
den 15.-16. marts 2002),

– der henviser til konklusionerne om Ren, Effektiv, Konkurrencedygtig: Mulighederne for 
øko-effektive nyskabelser inden for Lissabon-processen (konklusioner fra samlingen i 
Rådet (Miljø) den 14. oktober 2004),

– der henviser til Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram1,

– der henviser til Det Europæiske Fællesskabs femte2 og sjette3 rammeprogram for 
forskning, teknologisk udvikling og demonstration,

– der henviser til sin beslutning af 21. april 2004 om Kommissionens meddelelse til Rådet 
og Europa-Parlamentet om integreret produktpolitik - miljøpåvirkninger set i et 
livscyklusperspektiv4, 

– der henviser til Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af 
EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet5, 

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om den 
vedvarende energis andel i EU (KOM(2004)0366),

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om 
Fremtiden skaber vi i fællesskab - Politikudfordringer og budgetmidler i det udvidede EU 
2007-2013 (KOM(2004)0101),

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om inddragelse af miljøhensyn i den 
europæiske standardisering (KOM(2004)0130),

                                               
1 EFT L 242 af 10.9.2002, s. 1.
2 EFT L 26 af 1.2.1999, s. 1.
3 EFT L 232 af 29.8.2002, s. 1.
4 Vedtagne tekster, P5_TA(2004)0349.
5 EUT L 283 af 31.10.2003, s. 51.
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– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument "A handbook on environmental public 
procurement" (SEC(2004)1050),

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Udvalget om Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6-0000/2004),

A. der henviser til, at bæredygtig udvikling - dvs. udvikling, som opfylder de nuværende 
generationers behov uden at bringe de fremtidige generationers behov i fare - er en klar 
målsætning for Den Europæiske Union,

B. der henviser til, at Lissabon-strategien, som går ud på at gøre EU til den mest 
konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden, en økonomi, der kan 
skabe bæredygtig økonomisk vækst med flere og bedre job og større social samhørighed, 
har behov for målsætninger for de økonomiske, sociale og miljømæssige politikker, som 
er gensidigt sammenhængende og i stand til at skabe en forstærket økonomisk vækst,

C. der henviser til, at det er af vital betydning i denne forbindelse at styrke og udnytte de 
positive synergier mellem miljøbeskyttelse og konkurrenceevne og at afkoble økonomisk 
vækst fra miljøbelastning; miljøteknologi (al teknologi, hvis anvendelse er mindre 
miljøskadelig end relevante alternativer) er et vigtigt middel til opnåelse heraf,

D. der henviser til, at kun en tilstrækkelig stor efterspørgsel efter miljøvenlig teknologi kan 
fremskynde processen med at få innovationer ud på markedet (fra forskning over 
produktudvikling, produktion, lancering til markedsintroduktion),

E. der henviser til, at Den Europæiske Union bør have en miljøpolitik, som er tilstrækkelig 
ambitiøs til at skabe efterspørgsel efter miljøteknologier med klare og ambitiøse 
målsætninger, fælles indikatorer for måling af miljøbelastningen, internalisering af 
(eksterne) miljøomkostninger og belønninger til foregangsmænd frem for til nølerne,

F. der henviser til, at en lang række redskaber bør tages i brug for at udvikle markedet for 
disse teknologier, f.eks. teknologiplatforme, ydeevnebaserede grønne offentlige indkøb, 
skatteincitamenter, nedskæring af subsidier med negative virkninger for miljøet, 
teknologiprøvning, ydeevnekontrol og standardisering mv.,

G. der henviser til, at finansiel støtte har betydning ikke kun for forskning og udvikling, men 
også for udvikling af et produkt til markedet, og at indsatsen for at finde løsninger med 
hensyn til risikovillig kapital derfor må øges,

H. der henviser til, at politikkerne i EU bør være sammenhængende og arbejde hen imod de 
samme mål; teknologiske løsninger til fremme af bæredygtighed bør derfor afspejles i 
udarbejdelsen af budgettet og i udformningen af det syvende rammeprogram for 
forskning; strukturfondene og Samhørighedsfonden bør anvendes på en måde, som støtter 
udviklingen af miljøteknologier, 

I. der henviser til, at bæredygtig udvikling kræver globale løsninger, og at Den Europæiske 
Union derfor må sikre, at der er sammenhæng mellem de interne og de eksterne politikker 
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ikke blot i forbindelse med bilateralt samarbejde og eksportkreditter, men også i 
forbindelse med udviklingen i forholdet til De Forenede Nationer, WTO, OECD og 
Verdensbanken, 

Styrkelse af efterspørgslen efter miljøteknologi

1. hilser meddelelsen velkommen som et nyttigt grundlag for drøftelse og udvikling af mere 
konkrete forslag til, hvordan miljøteknologier kan udvikles yderligere, men ønsker, at der 
lægges mere vægt på udvikling af efterspørgslen efter sådanne teknologier; efterlyser en 
mindre fragmenteret strategi for miljøpolitik og bæredygtig udvikling generelt og med 
hensyn til denne handlingsplan i særdeleshed;

2. understreger betydningen af lovgivning som et middel til at øge efterspørgslen efter 
miljøteknologier, som så vidt muligt skal være langsigtet, ambitiøst og forudsigeligt, men 
som også bør gøre det muligt at tage højde for teknologiske fremskridt;

3. opfordrer Kommissionen til at opstille en ambitiøs målsætning for den samlede 
markedsandel for miljøteknologi, som ikke bør være mindre end 50 % om ti år;

4. påskønner idéen om fælles ambitiøse ydeevnemålsætninger for industrien, navnlig inden 
for de prioriterede områder, der er udpeget i det sjette miljøhandlingsprogram, hvilket vil 
sætte europæisk industri i stand til at øge sin konkurrenceevne, skabe flere job og samtidig 
øge efterspørgslen efter miljøteknologier; erindrer de involverede aktører om behovet for 
at basere målsætningerne på livscyklus-strategien og for at holde sig IPP-rammen for øje;

5. opfordrer Kommissionen til at bistå med at udvikle metoder og indikatorer til måling af 
miljøbelastningen ved forskellige produkter, tjenester og processer og en måde, hvorpå 
resultaterne kan forelægges på en klar måde på for aktørerne, herunder forbrugerne, for at 
sætte alle aktører i stand til at træffe informerede beslutninger;

6. bemærker, at processen med internalisering af eksterne (miljø)omkostninger er meget 
langsom, og påpeger, at løsninger på dette problem på EU-plan (afgifter, skattelempelser, 
subsidier, omsættelige tilladelser, bruger- og forurenerafgifter osv.) i høj grad vil forbedre 
efterspørgslen efter miljøteknologier;

7. glæder sig over Rådets direktiv 2003/96/EF om omstrukturering af EF-bestemmelserne 
for beskatning af energiprodukter og elektricitet, som er et lille skridt i den rigtige retning, 
men understreger behovet for at gøre mere på dette område; opfordrer Kommissionen, 
Rådet og medlemsstaterne til at være progressive, når de foreslår og vedtager nye 
initiativer til styrkelse af den vedvarende energisektor, også hvad angår transport; 

8. glæder sig over det arbejde, Kommissionen har gjort for at skabe en håndbog om 
miljørigtige offentlige inkøb, og ser frem til en evaluering af virkningerne af den for at 
kunne tage stilling til, om det vil være nyttigt med mere bindende regler;

Skabelse af et fair og konkurrencedygtigt marked for miljøteknologier

9. understreger behovet for at fjerne hindringer, som forsinker udviklingen og bredere 
anvendelse af miljøteknologier, og anmoder Kommissionen om at vende tilbage med en 
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konkret handlingsplan, som omfatter en plan for, hvordan disse hindringer kan 
overvindes; 

10. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at prioritere, at reformprocessen 
fremskyndes for så vidt angår subsidier, som har betragtelige negative virkninger for 
miljøet, og som er uforenelige med bæredygtig udvikling, således at de reduceres og 
eventuelt afskaffes; bemærker, at disse subsidier har en betragtelig størrelse; 

11. påskønner idéen om ydeevnekontrol og miljøcertifikater, som skal skabe større tillid til 
nye teknologier på markedet, både i erhvervslivet og blandt forbrugerne; foreslår, at alle 
europæiske standarder kontrolleres ud fra en miljømæssig målestok og tilpasses i forhold 
hertil; 

12. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at mobilisere supplerende 
risikofinansiering for miljøteknologi og innovationer, navnlig for SMV'er, og til at 
udveksle information om eksisterende succesfulde ordninger som f.eks. den grønne 
investeringsfond i Nederlandene;

Imødekommelse af efterspørgslen efter miljøteknologi

13. understreger betydningen af at forsyne forskningen med tilstrækkelige midler og erindrer 
om Barcelona-aftalen fra 2002 om at øge udgifterne til forskning og udvikling i EU med 
henblik på at nærme sig 3 % af BNP senest i 2010; glæder sig over initiativer til at øge 
finansieringen og samordne indsatsen på dette område;

14. glæder sig over idéen om teknologiplatforme inden for særligt relevante områder, hvor der 
forventes gjort fremskridt, såsom brint- og brændselsceller, solenergi og vandforsyning, 
men er bekymret over adgangen til disse platforme; understreger betydningen af at skabe 
platforme, der er åbne for alle interesserede parter på lige vilkår; foreslår, at disse 
platforme skal have forbindelser til industrien for at få innovationerne ud på markedet;

15. understreger betydningen af at bruge informations- og kommunikationsteknologi til at 
nedbringe miljøbelastningen (dematerialisering) og opfordrer medlemsstaterne til at 
fremme og støtte denne tankegang;

16. støtter de forskellige forslag til udbredelse af bestående teknologier, f.eks. udarbejdelse af 
et EU-katalog over bestående registre og databaser for miljøteknologi, teknologiplatforme 
osv.;

Sammenhængende politikker på internt såvel som eksternt plan

17. opfordrer Kommissionen til at komme med en vurdering af interne og eksterne spillover-
effekter af politikker inden for EU for at forhindre, at Den Europæiske Unions 
målsætninger undermineres;

18. understreger betydningen af at bruge strukturfondene og Samhørighedsfonden på en 
måde, som er i overensstemmelse med målsætningen om bæredygtig udvikling, og som 
fremmer investeringer i miljøteknologier; støtter brugen af disse fonde til integrering af 
miljøteknologier i forbindelse med udskiftning af anlægskapital ved enden af dens 
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normale levetid;

19. understreger betydningen af at indføje miljøinnovationer i alle fremtidige EU-
finansieringsinstrumenter og af at give miljøinnovationer en central rolle i det foreslåede 
konkurrenceevne- og innovationsprogram;

20. understreger, at bæredygtig udvikling kræver globale løsninger, og påskønner alle 
initiativer til fremme af bæredygtige teknologier i udviklingslande; understreger, at Den 
Europæiske Union bør indtage en ledende rolle i forbindelse med teknologioverførsel, og 
opfordrer medlemsstaterne til at tilskynde den private sektor og internationale långivende 
finansieringsinstitutter til at fremme miljøteknologier; hilser OECD's for nyligt vedtagne 
Recommendation on Common Approaches on Environment and Officially Supported 
Export Credits velkommen;

21. opfordrer Kommissionen til at inddrage miljøhensyn i internationale handelsforhandlinger 
og understreger betydningen af at tillade, at miljøaspekter overvejes i forbindelse med 
anvendelse af internationale handelsregler; 

22. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

EU's strategi for bæredygtig udvikling tilstræber at forene økonomiske, 
beskæftigelsesmæssige og miljømæssige krav på en så afbalanceret måde som muligt. Valget 
bør ikke stå mellem økonomisk vækst, bedre miljøkvalitet og beskæftigelse, tværtimod bør 
alle tre målsætninger kunne nås på en gang. Forbedringer i miljøkvaliteten gavner også 
beskæftigelsen og konkurrenceevnen. Miljøindustrien er en sektor i hastig vækst, hvis 
markeder er globale, og som allerede på nuværende tidspunkt beskæftiger over to millioner 
mennesker i EU.

Fællesskabets målsætning om at øge udgifterne til forskning og udvikling til 3 % af BNP 
senest i 2010 er en væsentlig målsætning også set i forhold til EU's handlingsplan for 
miljøteknologi (ETAP). Målsætningen ligger i forlængelse af EU's Lissabon-strategi, som 
foreskriver, at EU skal blive den mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede 
økonomi i verden i 2010.

Hvis Lissabon-strategiens målsætninger skal blive til virkelighed, forudsætter det en betydelig 
forøgelse af investeringerne, og der må derfor drages omsorg for, at investeringerne altid 
gennemføres med brug af den bedste anvendelige teknologi. På denne måde kan man også 
skabe efterspørgsel efter ny miljøteknologi. Med udvidelsen af EU's indre marked har vi 
allerede et stor og dynamisk hjemmemarked for miljøteknologi. Alene en fuldstændig 
gennemførelse af de eksisterende miljøbestemmelser kræver investeringer på 50-80 mia. 
EUR. Miljøteknologien kan også fremmes hurtigt inden for de offentlige indkøb, hvis andel af 
EU's BNP er ca. 16 % eller ca. 1.450 mia. EUR.

Skabelse af efterspørgsel er en nøglefaktor for, hvor hurtigt nye miljøteknologier kan blive 
udbredt. Efterspørgsel efter miljøteknologi i den private sektor skabes bedst ved at opstille 
tilstrækkeligt ambitiøse miljømålsætninger, som forfølges med en konsekvent politik. 
Lovgivningen bør støttes med andre styringsredskaber såsom EU-dækkende miljø-
/forbrugsafgifter, fjernelse af miljøskadelige subsidier, fastsættelse af effektive standarder, der 
tager højde for miljøaspekter mv.

ETAP opregner en række hindringer for ibrugtagningen af ny miljøteknologi. Det er vigtigt, at 
Kommissionen under det videre arbejde foreslår et program med en tidsplan for, hvordan 
disse hindringer kan fjernes, og for, hvordan allerede eksisterende miljøteknologier kan fås 
hurtigere ud på markederne og blive taget i brug. 

EU bør gøre en kraftig indsats for også at øge efterspørgslen efter miljøteknologi globalt. De 
globale miljøproblemer nødvendiggør skrappere mål for emissioner for bl.a. drivhusgasser, og 
EU bør spille en aktiv rolle og stille krav om fælles globale aftaler. Den langsigtede 
målsætning om at reducere udledningen af kuldioxid med 60-70 procent forudsætter for det 
første, at USA tiltræder Kyoto-protokolen. Også Kina, Indien og andre industrilande bør 
hurtigt inddrages i kommende aftaler om emissionsbegrænsninger. 

For at kunne svare igen på de største miljøudfordringer både nu og i fremtiden, bør 
miljøteknologien og de teknologiske løsninger generelt anvendes således, at man med deres 
hjælp kan mindske brugen af ikke-vedvarende råstoffer og belastningen af miljøet med 
forskellige miljø- og sundhedsskadelige emissioner og affaldsstoffer.
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Den vigtigste opgave for det kommende forårs topmøde (marts 2005) er at få justeret 
Lissabon-strategiens målsætninger, så de svarer til de ændrede forhold. Anskuet ud fra ønsket 
om en bæredygtig udvikling er det afgørende, at miljøforbedring betragtes som et element i 
konkurrenceevnen, og at der er fuld forståelse for dens muligheder for at skabe ny vækst. 
ETAP er et redskab til at opnå konkrete miljøforbedringer og til at skabe en politik, som vil 
blive til gavn for både økonomien, beskæftigelsen og miljøet.


