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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Säästva arengu tehnoloogiate toetamine: keskkonnatehnoloogiate tegevuskava Euroopa 
Liidu jaoks (2004/2131(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile, mis käsitleb säästvat 
arengut toetavaid tehnoloogiaid: keskkonnatehnoloogiate tegevuskava Euroopa Liidu 
jaoks (KOM(2004)0038);

– võttes arvesse säästva arengu strateegiat (Göteborgi 15. ja 16. juuni 2001. aasta Euroopa 
Ülemkogu istungjärgu järeldused);

– võttes arvesse Lissaboni strateegiat (Barcelona 15. ja 16. märtsi 2002. aasta Euroopa 
Ülemkogu istungjärgu järeldused);

– võttes arvesse järeldusi põhimõtte “puhas, tark, konkurentsivõimeline” osas: 
ökoloogiliselt tõhusate uuenduste võimalused Lissaboni protsessi raames 
(keskkonnanõukogu 14. oktoobri 2004. aasta järeldused);

– võttes arvesse ühenduse kuuendat keskkonnaalast tegevusprogrammi;1

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse viiendat2 ja kuuendat3 teadusuuringute, tehnoloogia 
arengu ning tutvustamistegevuse raamprogrammi;

– võttes arvesse oma 21. aprilli 2004. aasta resolutsiooni komisjoni teatise kohta nõukogule 
ja Euroopa Parlamendile, mis käsitleb terviklikku tootepoliitikat – toetudes keskkonna 
elutsüklile põhinevale mõtteviisile;4

– võttes arvesse nõukogu 27. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/96/EÜ, millega 
korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik;5

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile, mis käsitleb 
taastuvate energiaallikate osatähtsust Euroopa Liidus (KOM(2004)0366);

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile, mis käsitleb ühise 
tuleviku ülesehitamist – poliitikaalased väljakutsed ja eelarvelised vahendid laienenud 
Euroopa Liidus 2007–2013 (KOM(2004)0101);

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile ja majandus- ja 
sotsiaalkomisjonile, mis käsitleb keskkonnaaspektide integreerimist Euroopa 
standardimisse (KOM(2004)0130);

                                               
1 EÜT L 242, 10.9.2002, lk 1.
2 EÜT L 26, 1.2.1999, lk 1.
3 EÜT L 232, 29.8.2002, lk 1.
4 Vastuvõetud tekstid, P5_TA(2004)0349.
5 EÜT L 283, 31.10.2003, lk 51.
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– võttes arvesse komisjoni töödokumenti – keskkonnaalaste riigihangete käsiraamat 
(SEC(2004)1050);

– võttes arvesse parlamendi kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toidu ohutuse komisjoni ja tööstus-, 
teadusuuringute ja energiakomisjoni arvamust (A6-0000/2004);

A. arvestades, et säästev areng – areng, mis vastab praegustele vajadustele ilma, et seataks 
ohtu tulevaste põlvkondade vajadused – on Euroopa Liidu selge eesmärk,

B. arvestades, et säästva arengu tagamiseks on Lissaboni strateegial – selleks, et muuta 
Euroopa Liit kõige konkurentsivõimelisemaks ja dünaamilisemaks teadmistepõhiseks 
majanduseks maailmas, mis on suuteline säästvaks arenguks järjest rohkemate töökohtade 
ja suurema sotsiaalse ühtekuuluvusega – vaja majandus-, sotsiaal- ja keskkonnapoliitika 
jaoks eesmärke, mis oleksid omavahel kooskõlas ja suudaksid tagada suurema 
majanduskasvu,

C. arvestades, et seoses sellega on äärmiselt oluline suurendada ja kasutada keskkonnakaitse 
ja konkurentsivõimelisuse vahelist positiivset sünergiat ning katkestada seos 
majanduskasvu ja keskkonna olukorra halvenemise vahel; selle saavutamiseks on 
olulisteks vahenditeks keskkonnatehnoloogiad (kõik tehnoloogiad, mille kasutamine on 
keskkonnale vähem kahjulik kui vastavad alternatiivid),

E. arvestades, et uuenduste turuletoomise protsessi (alates teadusuuringutest, 
tootearendusest, tootmisest ja lõpetades turuletoomise käivitamisega) kiirendab ainult 
piisav nõudlus keskkonnatehnoloogiate järele,

F. arvestades, et Euroopa Liidul peab olema keskkonnapoliitika, mis on piisavalt 
ambitsioonikas, et luua nõudlus keskkonnatehnoloogiate järele, ning selged ja kõrged 
eesmärgid, keskkonnakulu mõõtmise kokkulepitud näitajad, (väliste) keskkonnakulude 
arvessevõtmine ning hüved eesrindlike, mitte aga mahajääjate jaoks,

G. arvestades, et nende tehnoloogiate puhul turu loomisele kaasaaitamiseks tuleks kasutada 
paljusid erinevaid vahendeid, nagu näiteks tehnoloogiaplatvormid, toimimispõhised ja 
rohelised riigihanked, rahalised stiimulid, keskkonnale negatiivset mõju avaldavate 
subsiidiumite vähendamine, tehnoloogia katsetamine, kinnitamine, standardimine jne,

H. arvestades, et rahaline toetus on oluline mitte ainult uurimis- ja arendustegevuse 
seisukohast, vaid ka turu jaoks toote väljaarendamise seisukohast, seega tuleks suurendada 
jõupingutusi, et leida lahendusi riskikapitali osas,

I. arvestades, et Euroopa Liidu poliitikasuundumused peavad olema sidusad ja teenima sama 
eesmärki; säästvat arengut edendavad tehnoloogilised lahendused peavad kajastuma 
eelarve ettevalmistamises ja seitsmenda teadusuuringute raamprogrammi kavandamises; 
struktuurifonde ja Ühtekuuluvusfondi tuleb kasutada selliselt, et need aitaksid kaasa 
keskkonnatehnoloogiate väljatöötamisele,

J. arvestades, et säästvaks arenguks on vaja ülemaailmseid lahendusi ja Euroopa Liit peab 
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seega tagama, et sise- ja välispoliitika oleks kooskõlas mitte ainult kahepoolse koostöö ja 
ekspordikrediidi kontekstis, vaid ka seoses arenguga ÜRO, WTO, OECD ja 
Maailmapanga suhtes,

Nõudluse suurendamine keskkonnatehnoloogiate järele

1. tervitab teatist kui kasulikku lähtekohta arutelude jaoks ja veelgi konkreetsemate 
ettepanekute tegemiseks selles osas, kuidas toetada keskkonnatehnoloogiaid, kuid sooviks 
näha suuremat tähelepanu selliste tehnoloogiate järele nõudluse kujundamisel; kutsub üles 
vähem killustatud lähenemisviisi rakendamist keskkonnapoliitika ja säästva arengu osas 
üldiselt ja käesoleva tegevuskava osas konkreetsemalt;

2. rõhutab õigusaktide tähtust keskkonnatehnoloogiate järele nõudluse suurendamise 
vahendina, mis peaks olema võimalikult pikaajaline, ambitsioonikas ja prognoositav, kuid 
samas võimaldama arvesse võtta tehnoloogia arengut;

3. kutsub komisjoni üles keskkonnatehnoloogia ülemaailmse turuosa osas kehtestama 
ambitsioonikat sihtmärki, mis ei tohiks olla madalam kui 50% kümne aasta jooksul;

4. tervitab mõtet leppida kokku ambitsioonikates tulemuseesmärkides tööstuse jaoks, eriti 
kuuendas keskkonnaalases tegevusprogrammis sätestatud esmatähtsates valdkondades, 
mis võimaldavad Euroopa tööstussektoril suurendada oma konkurentsivõimet, luua 
rohkem töökohti ja samal ajal suurendada nõudlust keskkonnatehnoloogiate järele; tuletab 
kaasatud osapooltele meelde vajadust lähtuda sihtmärkide seadmisel elustsüklile 
orienteeritud lähenemisviisist ja pidada silmas terviklikku tootepoliitikat;

5. kutsub komisjoni üles töötama välja erinevate toodete, teenuste ja protsesside 
keskkonnakulu mõõtmise meetodeid ja näitajaid ning samuti viisi, kuidas tulemusi 
kõikidele sidusrühmadele, sealhulgas tarbijatele, selgelt esitada, et nad saaksid teha 
teadlikke otsuseid;

6. märgib, et väliskulude (keskkonnaalaste kulude) arvessevõtmise protsess on väga aeglane, 
ja osutab tõsiasjale, et sellele probleemile ühenduse tasandil lahenduse otsimine (maksud, 
maksepuhkused, subsiidiumid, kaubeldavad load, kasutaja-, saastajatasud jne) parandaks 
suuresti nõudlust keskkonnatehnoloogiate järele;

7. tervitab nõukogu direktiivi 2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja 
elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik, mis on väike samm õiges suunas, kuid 
rõhutab vajadust teha selles valdkonnas ära veelgi rohkem; soovitab komisjonil, nõukogul 
ja liikmesriikidel tungivalt olla taastuva energia, samuti transpordi edendamiseks mõeldud 
algatuste esitamisel ja vastuvõtmisel eesrindlik;

8. tervitab komisjonipoolset tööd keskkonnaalaste riigihangete kohta käsiraamatu loomisel ja 
ootab selle mõju hindamist, et näha, kas siduvamad eeskirjad oleksid kasulikud.
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Keskkonnatehnoloogiate jaoks õiglase ja konkurentsivõimelise turu loomine

9. rõhutab vajadust kõrvaldada tõkked, mis aeglustavad arengut ja keskkonnatehnoloogiate 
laialdasemat kasutamist, ja palub komisjonil esitada konkreetne tegevusplaan, mis hõlmab 
nende tõkete kõrvaldamisviiside graafikut;

10. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles seadma esikohale reformiprotsessi kiirendamist 
seoses nende subsiidiumidega, millel on märkimisväärselt halb mõju keskkonnale ja mis 
ei ole kooskõlas säästva arenguga, eesmärgiga vähendada selliseid subsiidiume ja 
lõppkokkuvõttes need kaotada; märgib, et nende subsiidiumide suurus on 
märkimisväärne;

11. tervitab toimimise kontrollimise ja keskkonnasertifikaatide mõtet, eesmärgiga tekitada nii 
ettevõtetes kui ka tarbijates usaldus turul olevate uute tehnoloogiate vastu; pakub välja, et 
kõiki Euroopa standardeid tuleks kontrollida keskkonna seisukohast ja seejärel ka 
vastavalt kohandada;

12. ergutab komisjoni ja liikmesriike koondama riskide täiendavaid rahastamisvahendeid 
keskkonnatehnoloogia ja uuenduste jaoks, eriti väikese ja keskmise suurusega ettevõtete 
puhul, ja vahetama teavet olemasolevate edukate kavade kohta, nagu näiteks roheline 
investeerimisfond Madalmaades.

Keskkonnatehnoloogiaalase nõudluse rahuldamine

13. rõhutab teadustegevuseks piisavate vahendite ettenägemise olulisust ja tuletab meelde 
2002. aasta Barcelona kokkulepet suurendada Euroopa Liidus kulutusi uurimis- ja 
arendustegevusele selleks, et saavutada 2010. aastaks 3%-line sisemajanduse 
kogutoodang; tervitab selles valdkonnas neid algatusi, mille eesmärk on suurendada 
rahastamist ja koordineerida jõupingutusi;

14. tervitab mõtet luua tehnoloogia platvormid erilist muret tekitavates valdkondades ja seal, 
kus edusammud on tõenäolised, näiteks sellistes valdkondades nagu vesinik, 
kütuseelemendid, fotogalvaanika ja veevarustus, kuid on mures nendele platvormidele 
juurdepääsu osas; rõhutab selliste platvormide loomise olulisust, mis on võrdsetel alustel 
avatud kõikidele sidusrühmadele ja mis peaksid olema seotud tööstusega selleks, et 
uuendused jõuaksid turule;

15. rõhutab side- ja infotehnoloogia kasutamise olulisust vahendina, mis aitab vähendada 
keskkonnakulu (dematerialiseerimine), ja soovitab liikmesriikidel tungivalt sellist 
mõtlemisviisi soodustada ja edendada;

16. soodustab mitmesuguseid olemasolevate tehnoloogiate levitamise ettepanekuid, näiteks 
Euroopa Liidus keskkonnatehnoloogiate, tehnoloogia platvormide jne kohta 
olemasolevatest loenditest või andmebaasidest kataloogi loomist.

Ühtsed tegevuspõhimõtted nii sise- kui ka välistasandi osas

17. kutsub komisjoni üles koostama hinnangut Euroopa Liidu tegevussuundade sisemise ja 
välise kõrvalmõju kohta selleks, et vältida Euroopa Liidu eesmärkide kahjustamist;
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18. rõhutab, kui oluline on kasutada struktuurifonde ja Ühtekuuluvusfondi selliselt, et need 
oleksid kooskõlas säästva arengu eesmärgiga ja soodustaksid investeeringuid 
keskkonnatehnoloogiatesse; soodustab nende fondide kasutamist keskkonnatehnoloogiate 
integreerimiseks, kui aktsia- või osakapital asendatakse selle normaalse kasutusaja lõpus;

19. rõhutab, kui oluline on kaasata keskkonnaga seotud uuendused kõikidesse ühenduse 
rahastamisinstrumentidesse ning anda kavandatud konkurentsi ja uuenduste programmis 
ökoloogilistele uuendustele keskne roll;

20. rõhutab, et säästev areng nõuab ülemaailmseid lahendusi ja tervitab kõiki algatusi, mis 
soodustavad keskkonnatehnoloogiaid arengumaades; rõhutab, et Euroopa Liit peaks 
võtma tehnosiirde osas juhtrolli, ja kutsub liikmesriike tungivalt julgustama erasektorit ja 
rahvusvahelisi laenu andvaid rahandusasutusi edendama keskkonnatehnoloogiaid; tervitab 
OECD hiljutist soovitust ühise ja riiklikult toetatava ekspordikrediidi kohta;

21. soovitab komisjonil kaasata keskkonnaprobleemid rahvusvahelistesse 
kaubandusläbirääkimistesse ja rõhutab seda, kui oluline on võimaldada keskkonnaalaste 
aspektide kaalumist rahvusvaheliste kaubanduseeskirjade kohaldamisel;

0

0             0

22. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile, 
samuti liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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EXPLANATORY STATEMENT

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 
avulla kyetään vähentämään uudistumattomien raaka-aineiden käyttöä
ja ympäristön kuormittamista erilaisilla ympäristölle ja terveydelle haitallisilla päästöillä ja 
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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.


