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PRIEKŠLIKUMS EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMAM

Par ilgtspējīgas attīstības stimulējošām tehnoloģijām: Vides tehnoloģiju rīcības plāns 
Eiropas Savienībai (2004/2131(INI))

Eiropas Parlaments,

- ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par ilgtspējīgas 
attīstības stimulējošām tehnoloģijām: Vides tehnoloģiju rīcības plāns Eiropas Savienībai 
(KOM(2004)0038),

- ņemot vērā Ilgtspējīgas Attīstības Stratēģiju (Gēteborgas Eiropas Padomes secinājumi 
2001.gada 15.-16. jūnijs),

- ņemot vērā Lisabonas Stratēģiju (Barselonas Eiropas Padomes secinājumi 2002.gada 15.-
16.marts),

- ņemot vērā secinājumus par Clean, Clever, Competitive: eko efektīvu jauninājumu 
iespējām Lisabonas procesā (Vides Padomes secinājumi 2004.gada 14. oktobris),

- ņemot vērā Kopienas Sesto vides rīcības programmu 1,

- ņemot vērā piekto2 un sesto3 Eiropas Padomes pētniecības, tehnoloģiskas attīstības un 
demonstrēšanas darbību ietvarprogrammu 

- ņemot vērā tās 2004.gada 21.aprīļa lēmumu par Komisijas paziņojumu Padomei un 
Eiropas Parlamentam par integrētu produktu politiku – balstīšanos uz vides dzīves cikla 
pieeju4,

- ņemot vērā 2003.gada 27.oktobra Padomes direktīvu 2003/96/EK, kas pārstrukturizē 
Kopienas enerģijas produktu un elektrības taksācijas ietvarus5,

- ņemot vērā Komisijas paziņojumu padomei un Eiropas Parlamentam par atjaunojamās 
enerģijas daļu ES (KOM(2004)0366),

- ņemot vērā Komisijas paziņojumu padomei un Eiropas Parlamentam par Mūsu kopējās 
nākotnes veidošanu – Paplašinātās Savienības politikas uzdevumi un budžeta līdzekļi 
2007.-2013. (KOM(2004)0101),

- ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam un Eiropas 
Ekonomiskajai un Sociālaja Komitejai par vides aspektu integrāciju Eiropas standartos 
(KOM(2004)0130),

  
1 OV L 242, 10.9.2002, lpp. 1.
2 OV L 26, 1.2.1999, lpp. 1.
3 OV L 232, 29.8.2002, lpp. 1.
4 Adaptētie teksti, P5_TA(2004)0349.
5 OV L 283, 31.10.2003, lpp. 51.
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- ņemot vērā komisijas darba dokumentu – Rokasgrāmatu par vides sabiedrisko apgādi 
(SEC(2004)1050),

- ņemot vērā tās reglamenta 45. noteikumu,

- ņemot vērā Vides, sabiedriskās veselības un pārtikas drošības komitejas ziņojumu un 
rūpniecības, pētniecības un enerģijas komitejas viedokli (A6-0000/2004),

A. ilgtspējīga attīstība – attīstība, kas apmierina pašreizējās vajadzības, neielaižoties 
kompromisā ar nākošo paaudžu vajadzībām – ir skaidri noteikts Eiropas Savienības 
mērķis,

B. lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību, Lisabonas stratēģijai – lai padarītu Eiropas Savienību 
par viskonkurētspējīgāko un uz funkcionālām zināšanām balstītu ekonomijas struktūru 
pasaulē, kas spējīga uz ilgtspējīgu ekonomisku izaugsmi ar vairāk un labākām darbvietām 
un lielāku sociālo vienotību – vajadzīgi ekonomiskās, sociālās un vides politikas mērķi, 
kuri ir savstarpēji saskanīgi, kā arī spēj sniegt uzlabotu ekonomikas izaugsmi 

C. šinī kontekstā ir vitāli svarīgi pastiprināt un izmantot pozitīvās sinerģijas starp vides 
aizsardzību un konkurenci un atdalīt ekonomisko attīstību no vides degradācijas; vides 
tehnoloģijas (visu veidu tehnoloģijas, kuru izmantošana ir videi nekaitīgāka kā citu 
atbilstošo tehnoloģiju izmantošana) ir svarīgs līdzeklis, lai to sasniegtu,

D. tikai vides tehnoloģiju pieprasījums pietiekamā daudzumā paātrinās jauninājumu 
ieviešanas procesu tirgū (no pētniecības, produktu attīstības, ražošanas, uzsākšanas 
ieviešanai tirgū),

E. Eiropas Savienībai jābūt vides politikai, kas ir pietiekoši mērķtiecīga, lai radītu prasību 
pēc vides tehnoloģijām, ar skaidriem un godkārīgiem mērķiem, saskaņotiem indikatoriem 
vides apgrūtinājumu mērīšanai, vides (ārējās) izmaksu apguvi un atlīdzību drīzāk 
vadītājiem nekā tūļām,

F. lai palīdzētu izveidotu tirgu šīm tehnoloģijām, ir jāizmanto tādu līdzekļu kopums, kā 
tehnoloģijas platformas, uz izpildi balstīts zaļais iepirkums valsts vajadzībām, nodokļu 
atvieglojumi, dotāciju, kas atstāj negatīvu ietekmi uz vidi, samazināšana, tehnoloģijas 
kontrole, pārbaude un standartizācija, utt.,

G. finansiāls atbalsts ir svarīgs ne tikai pētījumu veikšanai un attīstībai, bet arī, lai izstrādātu 
produktu tirgum, tādējādi jāpalielina centieni atrast risinājumus attiecībā uz riska kapitālu,

H. Eiropas Savienības politikām jābūt saskaņotām un jādarbojas vienotu mērķu sasniegšanai; 
tāpēc tehnoloģiskie risinājumi ilgtspējības veicināšanai jāatspoguļo budžeta sagatavošanā 
un Septītās pētījumu ietvarprogrammas projektā; struktūras fondi un Kohēzijas fonds ir 
jāizmanto tādā veidā, lai tas atbalstītu vides tehnoloģiju attīstību,

I. ilgtspējīga attīstība prasa globālus risinājumus, un tāpēc Eiropas Savienībai ir jānodrošina 
saskaņa starp iekšējām un ārējām politikām, ne tikai divpusējas sadarbības un eksporta 
kredītu jomā, bet arī attiecībā uz attīstību, kas saistīta ar Apvienotajām Nācijām, Pasaules 
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Tirdzniecības organizāciju (WTO), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju 
(OECD) un Pasaules Banku,

Paaugstināta prasība pēc vides tehnoloģijām

1. Atbalsta paziņojumu kā noderīgu pamatu diskusijai un vēl konkrētāku priekšlikumu 
izstrādei vides tehnoloģijas atbalstīšanai, bet vēlētos redzēt lielāku uzsvaru uz šādu 
tehnoloģiju pieprasījuma izstrādāšanu; pieprasa kompaktāku pieeju vides politikai un 
ilgtspējības attīstībai kopumā, un īpaši šim rīcības plānam;

2. uzsver likumdošanas nozīmīgumu kā līdzekli, lai palielinātu prasību pēc vides 
tehnoloģijām, kurām iespēju robežās jābūt ilgtermiņa, mērķtiecīgām un prognozējamām, 
bet šī likumdošana arī ņemtu vērā tehnoloģisko progresu; 

3. griežas pie Komisijas, lai tā izvirzītu ambiciozu mērķi attiecībā uz vides tehnoloģijas 
kopējā tirgus daļu, kura nedrīkst būt mazāka nekā 50 % desmit gadu laikā;

4. Atbalsta vienošanās ideju par rūpniecībā izvirzīto mērķu godkārīgu izpildi, īpaši 
prioritārās jomās, kas noteiktas Sestajā vides rīcības programmā, kura dos iespēju Eiropas 
rūpniecībai palielināt tās konkurenci, radīt vairāk darbvietas un vienlaicīgi palielināt 
pieprasījumu pēc jaunām tehnoloģijām; atgādina iesaistītajām personām par 
nepieciešamību balstīt mērķus uz dzīves cikla pieeju un paturēt prātā IPP ietvarus;

5. Griežas pie Komisijas, lai tā palīdz izstrādāt metodes un indikatorus dažādu produktu, 
pakalpojumu un procesu vides apgrūtinājumu izmērīšanai, un veidu, kā skaidri uzrādīt 
rezultātus interesentiem, tai skaitā, patērētājiem, lai ļautu visām iesaistītajām personām 
pieņemt informētus lēmumus;

6. Atzīmē, ka ārējo (vides) izmaksu apgūšanas process ir ļoti lēns, un norāda, ka risinājuma 
atrašana šai problēmai Kopienas līmenī (nodokļi, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, 
dotācijas, tirdzniecības atļaujas, maksa par pakalpojumiem un piesārņošanu, utt.) lielā 
mērā uzlabotu pieprasījumu pēc vides tehnoloģijām;

7. Atbalsta Padomes 2003/96/EK direktīvu, kas pārveido Kopienas struktūru enerģijas 
produktu un elektrības taksācijai, kas ir neliels solis pareizajā virzienā, bet uzsver 
nepieciešamību paveikt vairāk šinī jomā; pieprasa Komisijai, Padomei un dalībvalstīm būt 
progresīvām, ierosinot un pieņemot jaunas ierosmes, lai pastiprinātu atjaunojamās 
enerģijas sektoru, arī attiecībā uz transportu;

8. Atbalsta Komisijas paveikto darbu attiecībā uz vides sabiedriskās apgādes rokasgrāmatas 
izveidi un ar nepacietību gaida tās ietekmes novērtējumu, lai redzētu, vai ir nepieciešami 
vēl saistošāki noteikumi;
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Godīga un konkurētspējīga tirgus izveide vides tehnoloģijām

9. Uzsver nepieciešamību novērst šķēršļus, kas palēnina vides tehnoloģiju attīstību un 
plašāku pielietojumu, un lūdz Komisiju atgriezties ar konkrētu rīcības plānu, kas ietvertu 
šo šķēršļu pārvarēšanas grafiku;

10. Griežas pie Komisijas un dalībvalstīm, lai tās izvirzītu par prioritāti reformas procesa 
paātrināšanu attiecībā uz dotācijām, kam ir bijusi ievērojama negatīva ietekme uz vidi un 
kas neatbilst ilgtspējīgai attīstībai, un pieprasa, lai tās samazina un galu galā atceļ; atzīmē, 
ka šīs dotācijas ir krietni lielas;

11. Atbalsta snieguma pārbaudes ideju un vides sertifikātus, lai radītu uzticēšanos jaunajām 
tirgus tehnoloģijām gan tirdzniecībā, gan starp patērētājiem; ierosina, lai visi Eiropas 
standarti tiktu pārbaudīti no vides aspekta un attiecīgi pielāgoti;

12. Mudina Komisiju un dalībvalstis mobilizēt papildus riska finansējumu vides tehnoloģijām 
un jauninājumiem, īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem (SMEs), un apmainīties ar 
informāciju par tiem pastāvošajiem projektiem, kuri veiksmīgi darbojas, tādi kā 
Novatorisma investīciju fonds Nīderlandē;

Prasību apmierināšana pēc vides tehnoloģijas

13. Uzsver pētniecības nodrošināšanas nozīmi ar pietiekošiem līdzekļiem un atceļ Barselonas 
2002.gada nolīgumu, lai palielinātu izdevumus pētniecībai un attīstībai Eiropas Savienībā, 
lai sasniegtu 3% iekšzemes kopprodukta līdz 2010.gadam; atbalsta iniciatīvas, kas 
saistītas ar finansēšanas un koordinēšanas centienu palielināšanu šinī jomā;

14. Atbalsta tehnoloģisku platformu ierīkošanu īpašas nozīmes apgabalos un tādos, kuros ir 
iespējams progress, piemēram, ūdeņraža jomā, kurināmā elementos, fotoelektriskos 
pakalpojumos un ūdens apgādē, bet raizējas par pieeju šīm platformām: uzsver tādu 
platformu izveides nozīmīgumu, kas ir pieejamas visiem interesentiem uz vienādiem 
noteikumiem; ierosina, lai šīm platformām būtu saikne ar rūpniecību, lai varētu saņemt 
tirgus jaunievedumus; 

15. Uzsver ICT pielietošanas nozīmīgumu kā līdzekli vides apgrūtinājuma samazināšanai 
(dematerializēšana), un pieprasa, lai dalībvalstis veicinātu un stimulētu šo pieeju;

16. Atbalsta dažādus priekšlikumus pastāvošo tehnoloģiju izplatīšanai, kā ES pastāvošo 
direktoriju kataloga izveidi vai datu bāzes izveidi par vides tehnoloģijām, tehnoloģijas 
platformām utt.;

Saskaņotas politikas iekšējā, kā arī ārējā līmenī

17. Griežas pie Komisijas, lai tā novērtē Eiropas Savienības politiku iekšējo un ārējo spillover 
ietekmi, lai Eiropas Savienības mērķi tiktu sasniegti; 

18. Uzsver Strukturālo fondu un Kohēzijas fonda izmantošanas nozīmi tādā veidā, kas 
saskanētu ar ilgtspējīgas attīstības mērķi un kas veicinātu investīciju veikšanu vides 
tehnoloģijās; atbalsta šo fondu izmantošanu vides tehnoloģiju integrēšanā gadījumos, kad 
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kapitāla krājumi ir novecojuši;

19. Pasvītro eko jaunievedumu ieviešanas nozīmīgumu visos turpmākajos Kopienas finansu 
dokumentos, kā arī eko jauninājumu galveno lomu iesniegtajā Konkurētspējas un 
jauninājumu programmā;

20. Uzsver, ka ilgtspējīga attīstība prasa globālus risinājumus un atbalsta visus priekšlikumus 
vides tehnoloģiju sekmēšanai jaunattīstības valstīs; uzsver, ka Eiropas Savienībai 
jāuzņemas vadošā loma tehnoloģiju pārcelšanā, un pieprasa, lai dalībvalstis mudina 
privāto sektoru un starptautiskās aizdevumu institūcijas veicināt vides tehnoloģiju 
ieviešanu; atbalsta nesen pieņemto OECD ieteikumu par vienotu pieeju videi un oficiāli 
atbalstītiem eksporta kredītiem;

21. Mudina Komisiju ieviest vides jautājumus starptautiskajās tirdzniecības sarunās un uzsver 
vides jautājumu apspriešanas nozīmīgumu attiecībā uz starptautiskajiem tirdzniecības 
noteikumiem;

0

0             0

22. Uzdod tās prezidentam nosūtīt šo lēmumu Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un 
parlamentiem.
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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 
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it 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. 


