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EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl tvarios plėtros technologijų skatinimo: aplinkosaugos technologijų veiksmų plano 
Europos Sąjungai (2004/2131(INI))

Europos Parlamentas,

- atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui dėl tvarios plėtros 
technologijų skatinimo: aplinkosaugos technologijų veiksmų plano Europos Sąjungai 
(KOM(2004)0038),

- atsižvelgdamas į tvarios plėtros įgyvendinimo strategiją (Geteborge susirinkusios Europos 
Vadovų Tarybos išvados, 2001 m. birželio 15–16 d.),

- atsižvelgdamas į Lisabonos strategiją (Barselonoje susirinkusios Europos Vadovų Tarybos 
išvados, 2002 m. kovo 15–16 d.),

- atsižvelgdama į 2004 m. spalio 14 d. Aplinkos apsaugos Europos Vadovų Tarybos išvadas 
„Švarus, protingas, konkurencingas : ekologiškai efektyvių naujovių galimybės Lisabonos 
procese“,

- atsižvelgdamas į Šeštąją Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programą1,

- atsižvelgdamas į Penktąją2 ir Šeštąją3 Europos Bendrijos mokslo tyrimų, technologijų 
plėtros ir parodomųjų veiksmų pagrindų programas,

- atsižvelgdamas į savo 2004 m. balandžio 21 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato 
Tarybai ir Europos Parlamentui pavadinimu „Integruota produkto politika – Politika, 
pagrįsta produktų sąveika su aplinka visais jo gyvavimo etapais“4,

- atsižvelgdamas į 2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyvą 2003/96/EB, pakeičiančią 
Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą5,

- atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui dėl 
atsinaujinančios energijos ES (KOM(2004)0366),

- atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui pavadinimu 
„Mūsų bendros ateities kūrimas – Išsiplėtusios Europos Sąjungos politikos sunkumai ir 
biudžeto priemonės 2007–2013 m.“ (KOM(2004)0101),

- atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl aplinkosaugos aspektų integravimo į 

                                               
1 OL L 242, 2002 9 10, p. 1.
2 OL L 26, 1999 1 2, p. 1.
3 OL L 232, 2002 8 29, p. 1.
4 Priimti tekstai, P5_TA(2004)0349.
5 OL L 283, 2003 10 31, p. 51.
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Europos standartus (KOM(2004)0130),

- atsižvelgdamas į Komisijos darbo dokumentą – Viešųjų pirkimų pagal ekologinius 
reikalavimus vadovą (SEC(2004)1050),

- atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

- atsižvelgdamas į Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
pranešimą bei į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę 
(A6-0000/2004),

A. kadangi tvari plėtra, kuria tenkinami dabarties poreikiai nepamirštant ir ateinančių kartų, 
yra aiškus Europos Sąjungos siekis,

B. kadangi siekiant užtikrinti tvarią plėtrą Lisabonos strategijoje (kuria norima Europos 
Sąjungą paversti konkurencingiausia ir dinamiškiausia žiniomis pagrįsta pasaulio 
ekonomika, sugebančia išlaikyti nuolatinį ekonomikos augimą, kurti daugiau ir 
kokybiškesnių darbo vietų bei glaudesnę socialinę sanglaudą) reikia užsibrėžti 
ekonominės, socialinės ir aplinkos apsaugos politikos uždavinius, kurie būtų tarpusavyje 
suderinti bei kuriais būtų galima pasiekti geresnį ekonominio augimą,

C. kadangi šiuo atveju labai svarbu sustiprinti ir išnaudoti teigiamas aplinkos apsaugos ir 
konkurencingumo sinergijas bei ekonominį augimą atsieti nuo aplinkos būklės blogėjimo;
aplinkosaugos technologijos (t. y. technologijos, kurias naudojant aplinkai padaroma 
mažiau žalos negu naudojant kitas alternatyvas) yra labai svarbios siekiant šių tikslų,

D. kadangi tik pakankama aplinkosaugos technologijų paklausa pagreitintų naujovių patekimo 
į rinką procesą (nuo mokslinių tyrimų, produkto kūrimo, gamybos iki išleidimo į rinką),

E. kadangi Europos Sąjunga turi turėti aplinkosaugos politiką, kuria būtų užsibrėžta sukurti 
aplinkosaugos technologijų paklausą ir kuri turėtų aiškius ir daug apimančius siekius, 
apimtų suderintus naštos aplinkai nustatymo rodiklius, įsisavinančią (su aplinkosauga 
susijusias) išorės išlaidas bei apdovanojančią pirmaujančiuosius, o ne atsiliekančius;

F. kadangi reikia naudoti daug priemonių siekiant padėti plėtoti šių technologijų (pvz., 
technologijos platformų, viešųjų pirkimų pagal ekologinius reikalavimus, mokesčių 
skatinimo, aplinkai žalingų subsidijų mažinimo, technologinių bandymų, patvirtinimo, 
standartizavimo ir t. t.) rinką,

G. kadangi finansinė parama svarbi ne tik mokslinių tyrimų ir plėtros, bet ir produktų rinkai 
kūrimo atžvilgiu, reikia stengtis dar labiau ieškoti sprendimų, susijusių su rizikos kapitalu,

H. kadangi Europos Sąjungoje įgyvendinamos politikos sritys turi būti susijusios ir reikia 
dirbti siekiant tų pačių tikslų; todėl technologiniai tvarios plėtros skatinimo sprendimai 
turi būti atspindimi rengiant biudžetą ir Septintąją pamatinę mokslinių tyrimų programą;
struktūriniais fondais ir Sanglaudos fondu reikia naudotis taip, kad lėšomis būtų remiamos 
aplinkosaugos technologijos,

I. kadangi tvariai plėtrai reikia pasaulinių sprendimų, Europos Sąjunga turi užtikrinti, kad 
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vidaus ir užsienio politika derėtų ne tik dvipusiuose santykiuose ir eksporto kreditų 
atžvilgiu, bet ir ryšiuose su Jungtinėmis Tautomis, PPO, EBPO ir Pasaulio Banku,

Didėjanti aplinkosaugos technologijų paklausa

1. Sveikina komunikatą kaip naudingą pagrindą diskutuoti ir kurti konkretesnius pasiūlymus,
kaip pasiekti, kad būtų daugiau naudojama aplinkosaugos technologijų, tačiau norėtų, kad 
poreikis kurti tokias technologijas būtų labiau pabrėžiamas; reikalauja pateikti išsamesnį 
požiūrį apskritai į aplinkosaugos politiką ir tvarią plėtrą bei konkrečiai į šį veiksmų planą; 

2. Pabrėžia, kad teisės aktai yra svarbūs didinant aplinkosaugos technologijų paklausą ir, 
jeigu įmanoma, jie turi būti ilgalaikiai, daug apimantys bei iš anksto numatomi, tačiau 
dėmesį reikia atkreipti ir į technologijų pažangą;

3. Ragina Komisiją nustatyti ambicingus tikslus užimti dalį pasaulinės aplinkosaugos 
technologijų rinkos, t. y. ne mažiau kaip 50 proc. rinkos per dešimt metų;

4. Sveikina idėją iškelti didžiulius tikslus pramonei, ypač Šeštojoje aplinkosaugos veiksmų 
programoje nustatytose prioritetinėse šakose, nes tai sudarytų sąlygas Europos pramonei 
didinti konkurencingumą, kurti daugiau darbo vietų ir kartu didinti aplinkosaugos 
technologijų paklausą; primena veikėjams,kad tikslai turi būti pagrįsti gyvavimo ciklo 
požiūriu (angl. life-cycle approach) ir juose turi būti atsižvelgta į integruoto produkto 
politiką;

5. Ragina Komisija padėti kurti skirtingų produktų, paslaugų ir procesų naštos aplinkai 
matavimo metodus ir rodiklius bei aiškų jų pateikimo visoms suinteresuotoms šalims, 
įskaitant vartotojus, būdą siekiant sudaryti sąlygas visiems veikėjams priimti sprendimus 
prieš tai gerai susipažinus su informacija;

6. Pabrėžia, kad (su aplinkosauga susijusių) išorės išlaidų įsisavinimo procesas yra labai 
lėtas, ir pažymi, kad suradus šios problemos sprendimą Bendrijos lygmeniu (mokesčiai, 
mokesčių lengvatos, subsidijos, leidimai prekybai, naudojimosi bei teršėjų mokesčiai ir t. 
t.) labai pagerėtų aplinkosaugos technologijų paklausa;

7. Sveikina Tarybos direktyvą 2003/96/EB, pakeičiančią Bendrijos energetikos produktų ir 
elektros energijos mokesčių struktūrą, kuri yra mažas žingsnis teisinga kryptimi, tačiau 
pabrėžia, kad reikia dar daugiau dirbti šioje srityje; ragina Komisiją, Tarybą ir valstybes 
nares judėti pirmyn ir siūlyti bei tvirtinti naujas iniciatyvas, kaip sustiprinti energetikos 
sektorių, įskaitant transportą;

8. Sveikina Komisijos atliktą darbą rengiant viešųjų pirkimų pagal ekologinius reikalavimus 
vadovą ir laukia jo poveikio įvertinimo norėdama įsitikinti, ar privalomos taisyklės būtų 
naudingos;
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Teisingos ir konkurencingos aplinkosaugos technologijų rinkos sukūrimas

9. Pabrėžia, kad reikia pašalinti kliūtis, lėtinančias plėtrą ir platesnį aplinkosaugos 
technologijų naudojimą, bei prašo Komisiją pateikti konkretų veiksmų planą su 
tvarkaraščiu, kaip įveikti šias kliūtis;

10. Ragina Komisiją ir valstybes nares pirmenybę teikti spartesniam reformos procesui 
atsižvelgiant į akivaizdžiai neigiamą įtaką aplinkai turinčias ir su tvaria plėtra 
nesuderinamas subsidijas ir siekti jas sumažinti bei ilgainiui panaikinti; pažymi, kad tokių 
subsidijų kiekis yra didžiulis;

11. Sveikina atlikimo patvirtinimo ir aplinkosauginių pažymėjimų idėją siekiant sukurti tiek 
verslo, tiek vartotojų pasitikėjimą naujomis technologijomis rinkoje; siūlo, kad visuose 
europiniuose standartuose būtų atsižvelgta į aplinkosauginius reikalavimus ir kad šie 
standartai būtų atitinkamai pakeisti;

12. Skatina Komisiją ir valstybes nares skirti daugiau papildomų rizikos lėšų aplinkosaugos 
technologijoms ir naujovėms, ypač MVĮ, bei keistis informacija apie dabartines 
sėkmingas sistemas, pvz., Žaliųjų investicijų fondą (angl. Green Investment Fund) 
Nyderlanduose;

Aplinkosaugos technologijų paklausos patenkinimas

13. Pabrėžia, kad svarbu skirti užtektinai lėšų moksliniams tyrimams, ir dar kartą primena 
2002 m. Barselonoje sudarytą susitarimą skirti daugiau lėšų Europos Sąjungoje 
atliekamiems moksliniams tyrimams ir plėtrai norint, kad iki 2010 m. šios lėšos siektų 3 
proc. bendrojo vidaus produkto; sveikina iniciatyvas skirti daugiau lėšų ir koordinuoti 
veiklą šioje srityje;

14. Sveikina technologijų platformų idėją (angl. technology platform) tose specialiose srityse, 
kuriose pažanga yra labiausiai tikėtina, pvz., vandenilio, kuro kamerų, saulės energijos ir 
vandens tiekimo srityse, tačiau nerimauja dėl galimybių naudotis šiomis technologijomis;
pabrėžia, kad svarbu sukurti platformas, kurios būtų atviros visoms suinteresuotoms 
šalims vienodomis sąlygomis; siūlo, kad šios platformos privalėtų turėti ryšius su pramone 
siekiant, kad naujovės patektų į rinką;

15. Pabrėžia, kad svarbu naudotis informacijos ir ryšių technologijomis, kaip priemone 
sumažinti aplinkosauginę naštą (dematerializaciją), ir reikalauja, kad valstybės narės 
supaprastintų ir skatintų šį požiūrį;

16. Remia įvairius pasiūlymus, kaip skleisti informaciją apie dabartines technologijas, pvz., 
kurti ES esančių aplinkosaugos technologijų  ir technologijų platformų direktorijų ar 
duomenų bazių katalogą;

Suderinta vidaus ir išorės politika

17. Ragina Komisiją įvertinti politikos sričių vidinio ir išorės pertekliaus reiškinius Europos 
Sąjungoje siekiant užkirsti kelią susilpnėti Europos Sąjungos tikslams;
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18. Pabrėžia, kad struktūriniais fondais ir Sanglaudos fondu svarbu naudotis suderinant tai su 
tvarios plėtros siekiu bei kartu skatinant investicijas į aplinkosaugos technologijas; skatina 
naudotis šiais fondais įgyvendinant aplinkosaugos technologijas, kai inventorius 
keičiamas nauju jo normalaus gyvavimo pabaigoje;

19. Pabrėžia, kad svarbu ekologines naujoves įtraukti į visus būsimus Bendrijos finansavimo 
instrumentus ir suteikti joms svarbiausią vietą siūlomoje Konkurencingumo ir naujovių 
programoje;

20. Pabrėžia, kad tvariai plėtrai reikia pasaulinių sprendimų, ir sveikina visas iniciatyvas 
skatinti aplinkosaugos technologijas besivystančios šalyse; pabrėžia, kad Europos Sąjunga 
turi imtis vadovaujančio vaidmens technologijų perkėlimo srityje, ir ragina valstybes nares 
skatinti privatų sektorių bei tarptautines kreditavimo institucijas remti aplinkosaugos
technologijas; sveikina neseniai priimtą EBPO rekomendaciją dėl bendro požiūrio į 
aplinką ir oficialiai remiamus eksporto kreditus;

21. Skatina Komisiją į derybas dėl tarptautinės prekybos įtraukti aplinkosaugos klausimus ir 
pabrėžia, kad svarbu apmąstyti aplinkosaugos aspektus taikant tarptautinės prekybos 
taisykles; 

0

0             0

22. Paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.


