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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε την τόνωση των τεχνολογιών υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης: πρόγραµµα 
δράσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(2004/2131(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο – Τόνωση των τεχνολογιών υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης: πρόγραµµα 
δράσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2004)0038), 

- έχοντας υπόψη την στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη (Συµπεράσµατα του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Γκέτεµποργκ, 15-16 Ιουνίου 2001), 

 
- έχοντας υπόψη τη στρατηγική της Λισσαβόνας (Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου της Βαρκελώνης, 15-16 Μαρτίου 2002), 
 
- έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα για τις καθαρές, έξυπνες, ανταγωνιστικές λύσεις: Οι 

ευκαιρίες των οικολογικών αποτελεσµατικών καινοτοµιών στη διαδικασία της 
Λισσαβώνας (Συµπεράσµατα του Συµβουλίου – Περιβάλλον – της 14ης Οκτωβρίου 
2004), 

 
- έχοντας υπόψη το έκτο κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον1, 
 
- έχοντας υπόψη το πέµπτο2 και το έκτο3 πρόγραµµα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, 

τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
 
- έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά µε την ανακοίνωση της 

Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων 
– Οικοδοµώντας στη συνεκτίµηση του περιβαλλοντικού κύκλου ζωής4, 

 
- έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, 

σχετικά µε την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών 
προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας5, 

 
- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο – Το µερίδιο της ανανεώσιµης ενέργειας της ΕΕ (COM(2004)0366), 
 
- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο: η οικοδόµηση του κοινού µας µέλλοντος – Προκλήσεις πολιτικής και 

                                                 
1 ΕΕ L 242, της 10.9.2002, σελ. 1. 
2 ΕΕ L 26, της 1.2.1999, σελ. 1. 
3 ΕΕ L 232, της 29.8.2002, σελ. 1. 
4 Κείµενα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, P5_TA(2004)0349. 
5 ΕΕ L 283, της 31.10.2003, σελ. 51. 
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δηµοσιονοµικά µέσα της διευρυµένης Ένωσης 2007-2013 (COM(2004)0101), 
 
- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική επιτροπή – Ενσωµάτωση 
Περιβαλλοντικών Ζητηµάτων στην Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (COM(2004)0130), 

 
- έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής – Εγχειρίδιο για οικολογικές 

δηµόσιες συµβάσεις (SEC(2004)1050), 
 
- έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

- έχοντας υπόψη την έκθεση της  Επιτροπής περιβάλλοντος, δηµόσιας υγείας και 
ασφάλειας των τροφίµων και τη γνωµοδότηση της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας (A6-0000/2004), 

A. εκτιµώντας ότι η αειφόρος ανάπτυξη – η ανάπτυξη που καλύπτει τις σηµερινές ανάγκες 
χωρίς να συµβιβάζει τις ανάγκες των µελλοντικών γενεών – αποτελεί ξεκάθαρο στόχο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

B. εκτιµώντας ότι για να διασφαλιστεί η αειφόρος ανάπτυξη, η στρατηγική της Λισσαβόνας 
– να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της 
γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και 
καλύτερες θέσεις εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή – χρειάζεται στόχους για 
τις οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές, οι οποίοι να είναι αµοιβαίως 
συνεπείς και ικανοί να αυξήσουν την οικονοµική ανάπτυξη, 

Γ. εκτιµώντας ότι, στο πλαίσιο αυτό, η ενίσχυση και η αξιοποίηση των θετικών συνεργειών 
µεταξύ περιβαλλοντικής προστασίας και ανταγωνιστικότητας και η αποσύνδεση της 
οικονοµικής ανάπτυξης από την περιβαλλοντική υποβάθµιση είναι ζωτικής σηµασίας· οι 
περιβαλλοντικές τεχνολογίες (όλες οι τεχνολογίες που έχουν µικρότερες αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον από ό,τι άλλες) αποτελούν σηµαντικό µέσο για την επίτευξη 
των παραπάνω, 

∆. εκτιµώντας ότι µόνο η επαρκής ζήτηση για περιβαλλοντικές τεχνολογίες θα επιταχύνει τη 
διαδικασία διάθεσης των καινοτοµιών στην αγορά (από την έρευνα, την ανάπτυξη, την 
παραγωγή και την προώθηση προϊόντων έως τη διάθεση στην αγορά), 

E. εκτιµώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει µια περιβαλλοντική πολιτική η οποία 
να είναι αρκετά φιλόδοξη ώστε να δηµιουργεί ζήτηση για περιβαλλοντικές τεχνολογίες, 
µε σαφείς και φιλόδοξους στόχους, συµφωνηµένους δείκτες για τη µέτρηση της 
επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, συνυπολογισµό του περιβαλλοντικού (εξωτερικού) 
κόστους και επιβράβευση των ηγετών αντί των αδρανών ανθρώπων, 

ΣΤ. εκτιµώντας ότι πρέπει να χρησιµοποιείται πλήθος εργαλείων τα οποία θα βοηθήσουν στην 
ανάπτυξη της αγοράς για τις εν λόγω τεχνολογίες, όπως τεχνολογικές πλατφόρµες, 
οικολογικά προσανατολισµένες δηµόσιες συµβάσεις που βασίζονται στην απόδοση, 
φορολογικά κίνητρα, µείωση των επιχορηγήσεων που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, δοκιµή, επαλήθευση και τυποποίηση τεχνολογιών, κλπ., 
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Ζ. εκτιµώντας ότι η χρηµατοοικονοµική υποστήριξη είναι σηµαντική όχι µόνο για την 
έρευνα και την ανάπτυξη, αλλά και για την ανάπτυξη ενός προϊόντος για την αγορά, και, 
ως εκ τούτου, πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την εύρεση λύσεων 
όσον αφορά τα επιχειρηµατικά κεφάλαια, 

Η. εκτιµώντας ότι οι πολιτικές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι συνεκτικές και 
να οδεύουν προς τους ίδιους στόχους. Οι τεχνολογικές λύσεις για την προώθηση της 
βιωσιµότητας πρέπει, κατά συνέπεια, να αντικατοπτρίζονται στην προετοιµασία 
κατάρτισης του προϋπολογισµού και στον σχεδιασµό του έβδοµου προγράµµατος 
πλαισίου για την ανάπτυξη. Τα διαρθρωτικά ταµεία και το ταµείο συνοχής πρέπει να 
χρησιµοποιούνται µε τρόπο που να υποστηρίζει την ανάπτυξη των περιβαλλοντικών 
τεχνολογιών,  

Θ. εκτιµώντας ότι η αειφόρος ανάπτυξη απαιτεί συνολικές λύσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει, ως εκ τούτου, να διασφαλίζει ότι υπάρχει συνέπεια µεταξύ εσωτερικών και 
εξωτερικών πολιτικών, όχι µόνο στο πλαίσιο της διµερούς συνεργασίας και των 
εξαγωγικών πιστώσεων, αλλά και σε σχέση µε τις εξελίξεις που αφορούν τα Ηνωµένα 
Έθνη, τον ΠΟΕ, τον ΟΟΣΑ και την Παγκόσµια Τράπεζα, 

Ενίσχυση της ζήτησης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες 

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση ως χρήσιµη βάση για τη συζήτηση και ανάπτυξη πιο 
συγκεκριµένων προτάσεων για τον τρόπο ενίσχυσης των περιβαλλοντικών τεχνολογιών, 
αλλά θα επιθυµούσε να δίδεται περισσότερη έµφαση στην ανάπτυξη της ζήτησης για τις 
εν λόγω τεχνολογίες. Ζητεί µια λιγότερο κατακερµατισµένη προσέγγιση της 
περιβαλλοντικής πολιτικής και της αειφόρου ανάπτυξης γενικότερα και αυτού του 
σχεδίου δράσης ειδικότερα· 

2. τονίζει τη σηµασία της νοµοθεσίας ως µέσο αύξησης της ζήτησης για τις περιβαλλοντικές 
τεχνολογίες, η οποία θα πρέπει να είναι, κατά το δυνατό, µακροχρόνια, φιλόδοξη και 
προβλέψιµη, αλλά και να επιτρέπει τον συνυπολογισµό της τεχνολογικής προόδου·  

3. καλεί την Επιτροπή να θέσει ένα φιλόδοξο στόχο όσον αφορά το παγκόσµιο µερίδιο 
αγοράς για την περιβαλλοντική τεχνολογία, το οποίο δεν πρέπει να είναι µικρότερο από 
50% µέσα σε δέκα χρόνια· 

4. χαιρετίζει την ιδέα σύναψης συµφωνίας για τη θέσπιση φιλόδοξων στόχων απόδοσης της 
βιοµηχανίας, κυρίως στους τοµείς προτεραιότητας που προσδιορίζονται στο έκτο 
πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον, οι οποίοι θα δώσουν τη δυνατότητα στην 
ευρωπαϊκή βιοµηχανία να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της, να δηµιουργήσει 
περισσότερες θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα να αυξήσει τη ζήτηση για τις 
περιβαλλοντικές τεχνολογίες. Υπενθυµίζει στους εµπλεκόµενους φορείς την ανάγκη να 
στηρίζουν τους στόχους στην προσέγγιση από την άποψη του κύκλου ζωής και να 
λαµβάνουν υπόψη το πλαίσιο της ΟΠΠ· 

5. ζητεί από την Επιτροπή να βοηθήσει στην ανάπτυξη µεθόδων και δεικτών για τη µέτρηση 
της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από διάφορα προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες, 
και ενός τρόπου σαφούς παρουσίασης των αποτελεσµάτων προς όλους τους 
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ενδιαφερόµενους, συµπεριλαµβανοµένων των καταναλωτών, προκειµένου να δοθεί η 
δυνατότητα σε όλους τους φορείς να λαµβάνουν σωστές αποφάσεις· 

6. σηµειώνει ότι η διαδικασία συνυπολογισµού του εξωτερικού (περιβαλλοντικού) κόστους 
είναι πολύ αργή και επισηµαίνει το γεγονός ότι η εύρεση λύσεων στο πρόβληµα αυτό σε 
κοινοτικό επίπεδο (φόροι, φορολογικές µειώσεις, επιχορηγήσεις, διαπραγµατεύσιµες 
ποσοστώσεις, επιβολή επιβαρύνσεων στους χρήστες και τους ρυπαίνοντες κτλ.) θα 
βελτίωνε σηµαντικά τη ζήτηση για περιβαλλοντικές τεχνολογίες· 

7. χαιρετίζει την οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την αναδιάρθρωση του 
κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής 
ενέργειας, η οποία αποτελεί ένα µικρό βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά τονίζει την 
ανάγκη καταβολής µεγαλύτερης προσπάθειας στον τοµέα αυτό· ωθεί την Επιτροπή, το 
Συµβούλιο και τα κράτη µέλη να είναι προοδευτικά κατά την πρόταση και έγκριση νέων 
πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του τοµέα της ανανεώσιµης ενέργειας, καθώς και στον 
τοµέα των µεταφορών· 

8. χαιρετίζει το έργο της Επιτροπής σχετικά µε τη δηµιουργία ενός εγχειριδίου για 
οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις και αναµένει την αξιολόγηση των επιπτώσεών του 
προκειµένου να διαπιστώσει εάν θα ήταν χρήσιµο να εφαρµοστούν πιο δεσµευτικοί 
κανόνες· 

∆ηµιουργία δίκαιης και ανταγωνιστικής αγοράς για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες 

9. τονίζει την αναγκαιότητα αφαίρεσης των φραγµών που καθυστερούν την ανάπτυξη και 
ευρύτερη χρήση των περιβαλλοντικών τεχνολογιών και ζητεί από την Επιτροπή να 
επανέλθει µε ένα συγκεκριµένο σχέδιο δράσης το οποίο να περιλαµβάνει ένα 
χρονοδιάγραµµα για τον τρόπο άρσης των εν λόγω φραγµών· 

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να θέσουν ως προτεραιότητα την επιτάχυνση της 
διαδικασίας µεταρρύθµισης των επιχορηγήσεων που έχουν σηµαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και δεν συνάδουν µε την αειφόρο ανάπτυξη προκειµένου να 
µειωθούν και τελικά να καταργηθούν· σηµειώνει ότι το µέγεθος των επιχορηγήσεων 
αυτών είναι σηµαντικό· 

11. χαιρετίζει την ιδέα επαλήθευσης της απόδοσης και περιβαλλοντικών πιστοποιητικών 
προκειµένου να δηµιουργηθεί εµπιστοσύνη σε νέες τεχνολογίες στην αγορά, τόσο µεταξύ 
επιχειρήσεων όσο και καταναλωτών· προτείνει ότι όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα πρέπει να 
επαληθεύονται από περιβαλλοντική άποψη και να προσαρµόζονται ανάλογα· 

12. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να κινητοποιήσουν επιπλέον επιχειρηµατική 
χρηµατοδότηση για την περιβαλλοντική τεχνολογία και τις καινοτοµίες, ιδίως και τις 
ΜΜΕ, και να ανταλλάζουν πληροφορίες για τα επιτυχή υφιστάµενα προγράµµατα, όπως 
το Οικολογικό Ταµείο Επενδύσεων στις Κάτω Χώρες· 

Ικανοποίηση της ζήτησης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες 

13. τονίζει τη σηµασία παροχής έρευνας µε επαρκή µέσα και υπενθυµίζει τη συµφωνία που 
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συνάφθηκε στη Βαρκελώνη το 2002 να αυξηθούν οι δαπάνες για την έρευνα και την 
ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειµένου να φτάσουν το 3% του Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος έως το 2010· χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες αύξησης της 
χρηµατοδότησης και συντονισµού των προσπαθειών στον τοµέα αυτό· 

14. χαιρετίζει την ιδέα των τεχνολογικών πλατφόρµων σε τοµείς ειδικού ενδιαφέροντος και 
όπου είναι πιθανό να σηµειωθεί πρόοδος, όπως στον τοµέα του υδρογόνου, των στοιχείων 
καυσίµων, των φωτοβολταϊκών και της υδροδότησης, αλλά ανησυχεί για την πρόσβαση 
στις πλατφόρµες αυτές: τονίζει τη σηµασία δηµιουργίας πλατφόρµων οι οποίες να είναι 
ανοικτές σε όλους τους ενδιαφερόµενους µε ίσους όρους· προτείνει ότι οι εν λόγω 
πλατφόρµες πρέπει να συνδέονται µε τη βιοµηχανία προκειµένου να εισαχθούν οι 
καινοτοµίες στην αγορά· 

15. υπογραµµίζει τη σηµασία της χρήσης ΤΠΕ ως εργαλείο για τη µείωση της επιβάρυνσης 
του περιβάλλοντος (απεξάρτηση από τους υλικούς πόρους), και ωθεί τα κράτη µέλη να 
διευκολύνουν και να προωθήσουν τη σκέψη αυτή·  

16. ενθαρρύνει τις διάφορες προτάσεις διάδοσης των υφιστάµενων τεχνολογιών, όπως τη 
δηµιουργία ενός καταλόγου της ΕΕ ο οποίος θα περιέχει τους υφιστάµενους καταλόγους 
ή βάσεις δεδοµένων για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες, τις τεχνολογικές πλατφόρµες 
κλπ.  

Συνεκτικές πολιτικές σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο 

17. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις εσωτερικές και εξωτερικές επιπτώσεις των 
πολιτικών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειµένου να αποτραπεί η υπονόµευση των 
στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·  

18. τονίζει τη σηµασία της χρήσης των διαρθρωτικών ταµείων και του ταµείου συνοχής µε 
τρόπο που συνάδει µε τον στόχο της αειφόρου ανάπτυξης και προάγει τις επενδύσεις στις 
περιβαλλοντικές τεχνολογίες· ενθαρρύνει τη χρήση των ταµείων αυτών για την 
ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών τεχνολογιών όταν αντικαθίσταται το µετοχικό 
κεφάλαιο στο τέλος της κανονικής διάρκειας ζωής του·  

19. υπογραµµίζει τη σηµασία της συµµετοχής των οικολογικών καινοτοµιών σε όλα τα 
µελλοντικά κοινοτικά χρηµατοδοτικά µέσα και της απόδοσης ενός κεντρικού ρόλου στις 
οικολογικές καινοτοµίες στο προτεινόµενο πρόγραµµα ανταγωνιστικότητας και 
καινοτοµίας·  

20. τονίζει ότι η αειφόρος ανάπτυξη απαιτεί συνολικές λύσεις και χαιρετίζει όλες τις 
πρωτοβουλίες για την προαγωγή των περιβαλλοντικών τεχνολογιών στις αναπτυσσόµενες 
χώρες· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο όσον αφορά 
τη µεταφορά τεχνολογίας και ωθεί τα κράτη µέλη να ενθαρρύνουν τον ιδιωτικό τοµέα και 
τους διεθνείς δανειστικούς οργανισµούς να προάγουν τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες· 
χαιρετίζει την πρόσφατη έγκριση της σύστασης του ΟΟΣΑ σχετικά µε τις κοινές 
προσεγγίσεις για το περιβάλλον και τις επισήµως υποστηριζόµενες εξαγωγικές πιστώσεις· 

21. ενθαρρύνει την Επιτροπή να εισάγει περιβαλλοντικά ζητήµατα στις διεθνείς εµπορικές 
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διαπραγµατεύσεις και τονίζει τη σηµασία εξέτασης των περιβαλλοντικών πτυχών κατά 
την εφαρµογή των διεθνών εµπορικών κανόνων· 

0 

0             0 

22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο, στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών µελών. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη που διαµορφώθηκε για την ΕΕ επιχειρεί τον 
συνδυασµό οικονοµικών, εργασιακών και περιβαλλοντικών απαιτήσεων µε έναν όσο το 
δυνατό πιο ισορροπηµένο τρόπο. Το θέµα δεν είναι να επιλέγεται ή η οικονοµική ανάπτυξη ή 
η καλύτερη περιβαλλοντική ποιότητα ή η απασχόληση: θα έπρεπε να µπορούν να 
επιτευχθούν και οι τρεις στόχοι ταυτόχρονα. Οι βελτιώσεις της ποιότητας του περιβάλλοντος 
προάγουν επίσης την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Η βιοµηχανία του περιβάλλοντος 
είναι ένας ραγδαία αναπτυσσόµενος τοµέας µε παγκόσµιες αγορές, ο οποίος απασχολεί ήδη 
πάνω από 2 εκατοµµύρια άτοµα στην ΕΕ. 
 
Ο κοινοτικός στόχος αύξησης της χρηµατοδότησης των επενδύσεων για την έρευνα και την 
ανάπτυξη στο 3% του ΑΕΠ έως το 2010 είναι επίσης σηµαντικός από την οπτική γωνία του 
προγράµµατος δράσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες (ETAP) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ο στόχος συνάδει µε τη στρατηγική της Λισσαβόνας της ΕΕ, σύµφωνα µε τον οποίο η ΕΕ θα 
πρέπει να καταστεί «παγκοσµίως η πιο δυναµική και η πιο ανταγωνιστική οικονοµία που 
βασίζεται στη γνώση» µέχρι το 2010. 
 
Για να επιτευχθούν οι στόχοι της Λισσαβόνας, θα πρέπει να αυξηθούν σηµαντικά οι 
επενδύσεις, και είναι, κατά συνέπεια, απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις 
πραγµατοποιούνται πάντοτε µε τη χρήση της καλύτερης διαθέσιµης τεχνολογίας. Με τον 
τρόπο αυτό, θα δηµιουργηθεί επίσης ζήτηση για τη νέα περιβαλλοντική τεχνολογία. Από τότε 
που διευρύνθηκε η εσωτερική αγορά της ΕΕ, έχουµε ήδη µια µεγάλη και δυναµική εγχώρια 
αγορά για την περιβαλλοντική τεχνολογία. Η πλήρης εφαρµογή και µόνο των υφιστάµενων 
περιβαλλοντικών κανονισµών θα στοιχίσει 50-80 δις ευρώ σε επενδύσεις. Η χρήση της 
περιβαλλοντικής τεχνολογίας µπορεί επίσης να αυξηθεί ραγδαίως στον τοµέα των δηµόσιων 
συµβάσεων, το µερίδιο των οποίων στο ΑΕΠ της ΕΕ είναι 16% περίπου ή κατά προσέγγιση 
1.450 δις ευρώ. 
 
Η δηµιουργία της ζήτησης αποτελεί βασικό παράγοντα για τον καθορισµό της ταχύτητας 
εισαγωγής νέων περιβαλλοντικών τεχνολογιών. Η ζήτηση για τις περιβαλλοντικές 
τεχνολογίες στον ιδιωτικό τοµέα µπορεί να δηµιουργηθεί καλύτερα µε την υιοθέτηση αρκετά 
φιλόδοξων περιβαλλοντικών στόχων και µε την επίτευξή τους µέσω σταθερής πολιτικής. Η 
νοµοθεσία θα πρέπει να στηρίζεται από άλλα µέσα επιρροής των εξελίξεων όπως 
περιβαλλοντικοί φόροι/φόροι κατανάλωσης σε επίπεδο ΕΕ, απαλοιφή των επιχορηγήσεων 
που ζηµιώνουν το περιβάλλον, την έγκριση αποτελεσµατικών προτύπων που λαµβάνουν 
υπόψη το περιβάλλον κλπ. 
 
Το ETAP εντοπίζει εµπόδια στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών. Κατά τις περαιτέρω 
προετοιµασίας, η Επιτροπή οφείλει να προτείνει ένα πρόγραµµα, µε χρονοδιάγραµµα, στο 
οποίο να επισηµαίνεται ο τρόπος µε τον οποίο πρόκειται να απαλειφθούν τα εµπόδια αυτά και 
ο τρόπος µε τον οποίο οι υφιστάµενες περιβαλλοντικές τεχνολογίες θα κυκλοφορήσουν στην 
αγορά και θα χρησιµοποιηθούν γρηγορότερα από ό,τι µέχρι στιγµής. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επίσης να αναλάβει έντονη δράση για τη δηµιουργία 
παγκόσµιας ζήτησης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες. Τα παγκόσµια περιβαλλοντικά 
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προβλήµατα απαιτούν αυστηρότερους στόχους εκποµπής από εκείνους που εφαρµόζονται 
σήµερα, µεταξύ άλλων για τα αέρια του φαινοµένου του θερµοκηπίου, και η ΕΕ θα πρέπει, 
ως εκ τούτου, να είναι ενεργή και να ζητεί κοινές συµφωνίες σε παγκόσµιο επίπεδο. Ο 
µακροπρόθεσµος στόχος µείωσης των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 60-70% θα 
καταστήσει αναγκαία, πρώτα από όλα, την προσχώρηση των ΗΠΑ στο Πρωτόκολλο του 
Κιότο. Επίσης, η Κίνα, η Ινδία και άλλες βιοµηχανοποιηµένες χώρες θα πρέπει να πεισθούν 
να προσχωρήσουν γρήγορα σε µελλοντικές συµφωνίες οι οποίες περιορίζουν τις εκποµπές. 
 
Για την ανταπόκριση στις σηµαντικότερες σηµερινές και µελλοντικές περιβαλλοντικές 
προκλήσεις, η περιβαλλοντική τεχνολογία και οι τεχνολογικές εφαρµογές γενικά πρέπει να 
χρησιµοποιούνται µε τρόπο ώστε να καθίσταται εφικτή η µείωση της κατανάλωσης µη 
ανανεώσιµων πρώτων υλών και της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τις διάφορες 
εκποµπές και τα απόβλητα που βλάπτουν το περιβάλλον και την υγεία. 
 
Το κύριο έργο της επόµενης εαρινής Συνόδου Κορυφής (τον Μάρτιο 2005) θα είναι η 
αναθεώρηση των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβόνας προκειµένου να ανταποκριθούν 
στις µεταβαλλόµενες συνθήκες. Όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, η βελτίωση του 
περιβάλλοντος πρέπει οπωσδήποτε να εκλαµβάνεται ως στοιχείο της ανταγωνιστικότητας και 
να γίνουν απόλυτα κατανοητές οι δυνατότητες που προσφέρει για τη δηµιουργία νέας 
ανάπτυξης. Το ETAP αποτελεί ένα µέσο δηµιουργίας συγκεκριµένων περιβαλλοντικών 
οφελών και χάραξης πολιτικής η οποία θα ωφελεί την οικονοµία, την απασχόληση και το 
περιβάλλον. 
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