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EURÓPAI PARLAMENTI HATÁROZATI INDÍTVÁNY

technológiák ösztönzéséről a fenntartható fejlődés céljából: Környezeti technológiák cse-
lekvési terve az Európai Unió számára (2004/2131(INI))

Az Európai Parlament,

- tekintettel a Bizottság a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a fenntartható fejlődés elő-
mozdítása céljából technológiák ösztönzéséről szóló közleményére: Környezeti technológiák 
cselekvési terve az Európai Unió számára (COM(2004)0038),

- tekintettel a fenntartható fejlődési stratégiára (a 2001. június 15-16-ai Gothenburgi Európai 
Tanács következtetései),

- tekintettel a lisszaboni stratégiára (a 2002. március 15-16-ai Barcelonai Európai Tanács kö-
vetkeztetései),

- tekintettel a tisztaságra, okosságra, versenyképességre (CCC) vonatkozó következtetésekre:
A környezeti szempontból hatékony innováció lehetőségei a lisszaboni folyamatban (a Kör-
nyezetvédelmi Tanács 2004. október 14-ei következtetései),

- tekintettel a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési programra1,

- tekintettel az Európai Közösség ötödik2 és hatodik3 kutatási, műszaki fejlesztési és bemutatá-
si tevékenységeit felölelő keretprogramjaira,

- tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez az integrált termékpoliti-
káról, az életciklusban való környezeti gondolkodásra történő építésről4 szóló közleményére 
vonatkozó 2004. április 21-ei határozatára,

- tekintettel az energiaipari termékek és elektromos áram adózásáról szóló közösségi keretdo-
kumentumot átalakító 2003. október 27-ei 2003/96/EK sz. tanácsi irányelvre5,

- tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez a megújuló energiaforrás-
oknak az EU-ban képviselt arányáról szóló közleményére (COM(2004)0366),

- tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez a „Közös jövőnk építése –
A kibővített unió politikai kihívásai és költségvetési eszközei 2007 és 2013 között” című 
közleményére (COM(2004)0101),

                                               
1 2002.09.10-ei HL L 242, 1. oldal.
2 1999.02.01-ei HL L 26, 1. oldal.
3 2002.08.29-ei HL L 232, 1. oldal.
4 Átvett szövegek, P5_TA(2004)0349.
5 2003.10.31-ei HL L 283, 51. oldal.
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- tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz a környezetvédelmi szempontoknak az európai szabványosításba tör-
ténő beépítéséről szóló közleményére (COM(2004)0130),

- tekintettel „A környezetvédelmi közbeszerzések kézikönyve” című bizottsági munkadoku-
mentumra (SEC(2004)1050),

- tekintettel ügyrendje 45. szabályára,

- tekintettel a környezetvédelmi, közegészségügyi és élelmiszerbiztonsági bizottság jelentésére 
és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A6-0000/2004),

A. mivel a fenntartható fejlődés – az a fejlődés, amely a jelenkor szükségleteit a jövő generációk 
szükségleteinek veszélyeztetése nélkül elégíti ki– az Európai Unió egyértelmű célja,

B. mivel a fenntartható fejlődés biztosítása céljából a lisszaboni stratégiának – amelynek célja 
az Európai Uniót a világ legversenyképesebb és dinamikusabb, tudásalapú gazdaságává ten-
ni, amely képes a fenntartható gazdasági növekedésre, ahol több és jobb állás és nagyobb tár-
sadalmi összetartás van – olyan gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi politikákra van 
szüksége, amelyek kölcsönösen összhangban vannak, valamint képesek a fokozott gazdasági 
növekedést elérni,

C. mivel ebben az összefüggésben alapvető fontosságú a környezetvédelem és a versenyképes-
ség közötti pozitív együtthatásokat megerősíteni és kiaknázni és a gazdasági növekedést el-
választani a környezet rongálásától; a környezeti technológiák (minden olyan technológia, 
amelynek az alkalmazása környezeti szempontból kevésbé káros, mint más választható tech-
nológiák) fontos eszközök ennek elérésében,

D. mivel csak a környezeti technológiák iránti megfelelő kereslet fogja felgyorsítani az innová-
cióknak a piacra kerülését (a kutatástól, a termékfejlesztésen, termelésen keresztül a piaci be-
vezetés elindításáig),

E. mivel az Európai Uniónak olyan környezetvédelmi politikára van szüksége, amely elég 
nagyratörő ahhoz, hogy keresletet teremtsen a környezeti technológiáknak, világos és ambi-
ciózus célokkal, a környezeti terhelés mérésének egyezményes jelölésével, a környezetvé-
delmi (külső) költségek nemzetközivé tételével rendelkezik, és inkább az elöl járókat, mint a 
sereghajtókat jutalmazza,

F. mivel eszközök sokaságát kell annak érdekében felhasználni, hogy kialakuljon ezeknek a 
technológiáknak a piaca, olyanokat, mint például a technológiai platformok, a teljesítmény-
alapú zöld közbeszerzési eljárás, az adópolitikai ösztönzők, a környezetre károsan ható tá-
mogatások csökkentése, a technológiák kipróbálása, hitelesítés és szabványosítás, stb.,

G. mivel a pénzügyi támogatás nemcsak a kutatás és fejlesztés számára fontos, hanem a termék-
nek a piacra való kifejlesztéséhez is, ezért növelni kell az erőfeszítéseket a kockázati tőkével 
kapcsolatos megoldások megtalálására,

H. mivel az Európai Unión belüli politikáknak koherenseknek kell lenniük és ugyanazon célok 
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irányában kell hatniuk; ezért a fenntarthatóságot elősegítő műszaki megoldásoknak tükrö-
ződniük kell a költségvetés elkészítésében és a hetedik kutatási keretprogram megtervezésé-
ben; a szerkezeti alapokat és a kohéziós alapot olyan módon kell felhasználni, amely támo-
gatja a környezeti technológiák fejlesztését,

I. mivel a fenntartható fejlődés egyetemes megoldásokat követel, az Európai Uniónak biztosí-
tania kell a belső politikák és a külső politikák közötti összhangot, nemcsak a kétoldalú 
együttműködés és az exporthitelek összefüggésében, hanem a fejlesztések tekintetében az 
Egyesült Nemzetek Szervezetével, a Világkereskedelmi Szervezettel (WTO), a Gazdasági 
Együttműködés és Fejlesztés Szervezetével (OECD) és a Világbankkal is,

A környezeti technológiák iránti kereslet fellendítése

1. üdvözli a közleményt mint hasznos alapot a vitára és konkrétabb javaslatok kidolgozására 
arról, hogyan lendítsük fel a környezeti technológiákat, viszont azt szeretné, hogy nagyobb 
hangsúllyal szerepeljen az ilyen technológiák iránti kereslet fejlesztése; kevésbé széttörede-
zett megközelítésre szólít fel a környezetvédelmi politikával és a fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatban általában, és kifejezetten ezzel a cselekvési tervvel kapcsolatban;

2. hangsúlyozza a jogalkotásnak mint olyan eszköznek a jelentőségét, amely növeli a környezeti 
technológiák iránti keresletet, és amelynek – amennyire lehetséges – hosszú távúnak kell 
lennie, nagyra törőnek és előreláthatónak, azonban lehetővé kell tennie a műszaki haladás fi-
gyelembe vételét is;

3. felszólítja a Bizottságot, hogy nagyra törő célt tűzzön ki a környezeti technológiának a globá-
lis piacból való részesedésére vonatkozóan, ez tíz éven belül ne legyen 50%-nál alacsonyabb;

4. üdvözli azt az ötletet, hogy az ipar számára meg kellene egyezni ambiciózus teljesítményre 
vonatkozó célkitűzésekben, különösen a hatodik környezeti cselekvési programban megne-
vezett elsőbbségi területeken, amelyek képessé fogják tenni az európai ipart arra, hogy növel-
je versenyképességét, több állást létesítsen, egyidejűleg növelje a környezeti technológiák 
iránti keresletet; emlékezteti az érintetteket annak szükségességére, hogy a célokat az életcik-
lus-megközelítésre kell alapozni és szem előtt kell tartani az integrált termékpolitikát;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy segítsen olyan módszerek és jelzőszámok kidolgozásában, 
amelyek mérni tudják a különféle termékek, szolgáltatások és eljárások környezet-terhelését, 
valamint egy olyan mód kialakításában, amely az eredményeket világosan bemutatja az ösz-
szes érdekeltnek, beleértve a fogyasztókat is, annak érdekében, hogy az összes szereplő tájé-
kozottan dönthessen;

6. megjegyzi, hogy a külső (környezeti) költségek nemzetköziesítésének folyamata nagyon las-
sú, és rámutat arra a tényre, hogy ha megoldásokat találnánk közösségi szinten erre a prob-
lémára, (adók, adókedvezmények, támogatások, forgalmazható engedélyek, felhasználói és 
szennyezői díjak, stb.) nagyban növelhetnénk a környezeti technológiák iránti keresletet;

7. üdvözli a Tanács 2003/96/EK sz. irányelvét, amely átalakítja az energiatermékek és az elekt-
romos áram adóztatásának közösségi keretét, amely kis lépés a jó irányba, azonban hangsú-
lyozza, hogy többet kell tenni ezen a területen; sürgeti a Bizottságot, a Tanácsot és a tagálla-
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mokat, hogy járjanak elöl a megújuló energiaágazat megerősítésére irányuló új kezdeménye-
zések előterjesztésével és elfogadásával a szállítással kapcsolatban is;

8. üdvözli a Bizottságnak a környezeti közbeszerzésről szóló kézikönyv létrehozása során vég-
zett munkáját, és várja a felmérést annak hatásáról annak érdekében, hogy kiderüljön, hogy 
hasznosabbak lennének-e szigorúbb szabályok;
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A környezeti technológiák tisztességes és versenyképes piacának létrehozása

9. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy el kell hárítani a környezeti technológiák fejlődé-
sét és szélesebb körű felhasználását lassító akadályokat, és kéri a Bizottságot, hogy térjen 
vissza a kérdésre egy konkrét cselekvési tervvel, amely tervet tartalmaz arra, hogyan küzdjük 
le ezeket az akadályokat;

10. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy elsőbbségi kérdésként gyorsítsák fel az azok-
ra a támogatásokra vonatkozó reformfolyamatot, amelyek meglehetősen negatív hatással 
vannak a környezetre, és nem egyeztethetők össze a fenntartható fejlődéssel, ezek csökkenté-
se és esetleges megszüntetése érdekében; megjegyzi, hogy jelentős ezeknek a támogatások-
nak a mértéke;

11. üdvözli a teljesítmény-hitelesítés és a környezetvédelmi bizonyítványok ötletét azért, hogy 
bizalmat ébresszünk a piacon az új technológiák iránt mind az üzleti életben, mind a fogyasz-
tók körében; javasolja, hogy az összes európai szabványt hitelesítsék környezeti szempontból 
és ehhez igazítsák azokat;

12. arra bátorítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy további kockázati befektetéseket mozgó-
sítsanak a környezeti technológia és innováció számára, különösen a kis- és középvállalko-
zók részére, és folytassanak információcserét az olyan létező sikeres rendszerekről, mint a 
hollandiai Zöld Befektetési Alap;

A környezeti technológiák iránti kereslet kielégítése

13. hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy a kutatásokat elegendő eszközzel lássák el, és felidézi 
a 2002. évi barcelonai megállapodást az Európai Unióban kutatásra és fejlesztésre fordítandó 
kiadások növeléséről annak érdekében, hogy az 2010-re megközelítse a bruttó hazai termék 
3%-át; üdvözli a kezdeményezéseket a ráfordítások növelésére és az erőfeszítések összehan-
golására ezen a területen;

14. üdvözli a technológiai platformok ötletét a különleges figyelmet igénylő területeken és ahol a 
haladás valószínű, mint például a hidrogén, az üzemanyagcellák, a fotóvillamosság és a víz-
ellátás, viszont aggódik az ezen platformokhoz való hozzáférés miatt: hangsúlyozza az olyan 
platformok létrehozásának jelentőségét, amelyek egyenlő feltételek mellett nyitottak az ösz-
szes érdekelt számára; javasolja, hogy ezeknek a platformoknak legyenek kapcsolataik az 
iparhoz, hogy az innovációk a piacra kerüljenek;

15. aláhúzza az információs és kommunikációs technológiák (ICT) használatának jelentőségét 
mint olyan eszközét, amely csökkenti a környezet terhelését (dematerializáció), és sürgeti a 
tagállamokat, hogy részesítsék kedvezményben és támogassák ezt a gondolkodásmódot;

16. bátorítja a meglévő technológiák terjesztésére vonatkozó különféle javaslatokat, mint például 
a környezeti technológiákról, technológiai platformokról létező könyvtárak vagy adatbázisok 
EU katalógusának létrehozását;

Koherens politikák belső és külső szinten

17. felszólítja a Bizottságot, hogy készítsen felmérést az Európai Unión belüli politikák belső és 
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külső utóhatásairól azért, hogy megakadályozza az Európai Unió célkitűzéseinek aláásását;

18. hangsúlyozza a strukturális alapok és a kohéziós alap olymódon való felhasználásának jelen-
tőségét, hogy az összhangban legyen a fenntartható fejlődés céljával, és mozdítsa elő a befek-
tetéseket a környezeti technológiákba; ösztönzze ezeknek az alapoknak a felhasználását a 
környezeti technológiák integrálására akkor, amikor a tőkeállomány helyébe lép annak nor-
mál életciklusa végén;

19. aláhúzza annak jelentőségét, hogy minden jövőbeli közösségi finanszírozási eszközbe beke-
rüljenek az ökológiai innovációk, és hogy központi szerepet kapjanak az ökológiai innováci-
ók a javasolt versenyképességi és innovációs programban;

20. hangsúlyozza, hogy a fenntartható fejlődés globális megoldásokat igényel, és üdvözli az ösz-
szes olyan kezdeményezést, amely előmozdítja a környezeti technológiákat a fejlődő orszá-
gokban; hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak vezető szerepet kell játszania a technoló-
giaátadásban, és sürgeti a tagállamokat, hogy ösztönözzék a magánszektort és a nemzetközi 
hitelintézeteket, hogy támogassák a környezeti technológiákat; üdvözli a nemrégiben elfoga-
dott OECD ajánlást a környezet közös megközelítéseiről és a hivatalosan támogatott export-
hitelekről;

21. bátorítja a Bizottságot, hogy vezesse be a környezetvédelmi vonatkozásokat a nemzetközi 
kereskedelmi tárgyalásokon, és hangsúlyozza annak a jelentőségét, hogy a környezetvédelmi 
szempontokat is figyelembe lehet venni a nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása 
során;

0

0             0

22. Utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácshoz és a Bizottsághoz, valamint a 
tagállamok kormányaihoz és parlamentjeihez.
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EXPLANATORY STATEMENT

The sustainable development strategy formulated for the EU attempts to combine economic, 
employment and environmental requirements in as balanced a manner as possible. The choice 
should not be between economic growth, improved environmental quality and employment: it 
should be possible to attain all three objectives simultaneously. Improvements to environmental 
quality also promote growth and competitiveness. The environmental industry is a rapidly 
growing sector with global markets, and it already employs more than 2 million people in the 
EU.

The Community's objective of increasing funding for investment in R&D to 3% of GDP by 2010 
is also a significant objective from the point of view of the European Union's Environmental 
Technologies Action Plan (ETAP). The objective is in line with the EU's Lisbon Strategy, under 
which it is intended that the EU should become 'the most dynamic and competitive knowledge-
based economy in the world' by 2010.

In order to attain the Lisbon objectives, investment will have to be increased significantly, and it 
is therefore necessary to ensure that investment is always undertaken using the best available 
technology. In this way demand will also be generated for the new environmental technology.
Since the enlargement of the EU's internal market, we already have a large and dynamic 
domestic market for environmental technology. Merely implementing in full the existing 
environmental regulations will require € 50-80 bn in investment. The use of environmental 
technology can also be increased rapidly in the field of public procurement, whose share of the 
EU's GDP is around 16% or approximately € 1450 bn.

Generating demand is a key factor in determining how quickly new environmental technologies 
are introduced. Demand for environmental technology in the private sector can best be created 
by adopting sufficiently ambitious environmental objectives and pursuing them by means of a 
consistent policy. Legislation should be backed up by other means of influencing developments 
such as EU-wide environmental/consumer taxes, elimination of environmentally damaging 
subsidies, the adoption of effective standards which take account of environmental aspects, etc.

ETAP identifies obstacles to the introduction of new technologies. During the further 
preparations, the Commission ought to propose a programme, with a timetable, indicating how 
these obstacles are to be eliminated and existing environmental technologies are to be placed on 
the market and put to use more quickly than hitherto.

The European Union should also take vigorous action to generate global demand for 
environmental technologies. Global environmental problems require more stringent emission 
targets than currently apply, inter alia for greenhouse gases, and the EU should therefore be 
active and demand common global agreements. The long-term objective of reducing carbon 
dioxide emissions by 60-70% will first of all necessitate accession to the Kyoto Protocol by the 
USA. China, India and other industrialising countries too should be persuaded to accede rapidly 
to future agreements which limit emissions.

In order to respond to the greatest present and future environmental challenges, environmental 
technology and technological applications in general should be used in such a way as to make it 
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possible to reduce the consumption of non-renewable raw materials and the burden imposed on 
the environment by various emissions and wastes which are damaging to the environment and 
health.

The principal task of the next Spring Summit (in March 2005) will be to revise the objectives of 
the Lisbon Strategy so as to respond to changing circumstances. From the point of view of 
sustainable development, it is essential that environmental improvement should be seen as an 
element in competitiveness and that the scope which it affords for generating new growth should 
be fully understood. ETAP is an instrument for producing specific environmental benefits and 
creating a policy which will be of advantage to the economy, employment and the environment.


