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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de stimulering van technologieën voor duurzame ontwikkeling: een Actieplan voor 
de Europese Unie inzake Milieutechnologieën
(2004/2131(INI))

Het Europees Parlement,

- gezien de Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de 
stimulering van technologieën voor duurzame ontwikkeling: een Actieplan voor de 
Europese Unie inzake Milieutechnologieën (COM(2004)0038),

- gezien de strategie voor duurzame ontwikkeling (conclusies van de Europese Raad van 
Göteborg van 15-16 juni 2001), 

- gezien de strategie van Lissabon (conclusies van de Europese Raad van Barcelona van 15-
16 maart 2002),

- gezien de conclusies over Clean, Clever, Competitive: de kansen van eco-efficiënte 
vernieuwingen in het proces van Lissabon (conclusies van de Milieuraad van 14 oktober 
2004),

- gezien het Zesde Milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap1,

- gezien het vijfde2 en zesde3 kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor 
activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie,

- gezien zijn resolutie van 21 april 2004 over de Mededeling van de Commissie aan de 
Raad en het Europees Parlement over geïntegreerd productbeleid – Voortbouwen op een 
milieugericht levenscyclusconcept4,

- gelet op Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van 
de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit5,

- gezien de Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over het 
aandeel van hernieuwbare energie in de EU (COM(2004)0366),

- gezien de Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over 
Bouwen aan onze gemeenschappelijke toekomst - Beleidsuitdagingen en 
begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013 (COM(2004)0101), 

- gezien de Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het 
Europees Economisch en Sociaal Comité over de Integratie van milieuaspecten in de 

  
1 PB L 242 van 10.9.2002, blz. 1.
2 PB L 26 van 1.2.1999, blz. 1.
3 PB L 232 van 29.8.2002, blz. 1.
4 Aangenomen teksten, P5_TA(2004)0349.
5 PB L 283 van 31.10.2003, blz. 51.
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Europese normalisatie (COM(2004)0130), 

- gezien het werkdocument van de Commissie - Een handboek inzake groene 
overheidsopdrachten (SEC(2004)1050),

- gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en het advies van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A6-0000/2005),

A. overwegende dat duurzame ontwikkeling - een ontwikkeling die voorziet in de huidige 
behoeften zonder de behoeften van toekomstige generaties in het gedrang te brengen - een 
duidelijke doelstelling is van de Europese Unie,

B. overwegende dat, om duurzame ontwikkeling te garanderen, voor de strategie van 
Lissabon - waarmee wordt beoogd van de Europese Unie de meest concurrerende en 
dynamische kenniseconomie in de wereld te maken, die in staat is voor duurzame 
economische groei te zorgen met meer en betere werkgelegenheid en een grotere sociale 
samenhang - doelstellingen voor een economisch, sociaal en milieubeleid nodig zijn die 
met elkaar stroken en die bovendien een betere economische groei kunnen opleveren, 

C. overwegende dat het in dit verband van cruciaal belang is om de positieve synergie tussen 
milieubescherming en concurrentievermogen kracht bij te zetten en deze aan te wenden en 
om de economische groei los te koppelen van de achteruitgang van het milieu; 
milieutechnologieën (alle technologieën waarvan het gebruik minder schadelijk is voor 
het milieu dan hun relevante alternatieven) zijn een belangrijk middel om dit te bereiken, 

D. overwegende dat alleen een voldoende vraag naar milieutechnologieën het proces 
waarmee innovaties op de markt worden gebracht (van onderzoek, productontwikkeling, 
productie, lancering tot marktintroductie), zal versnellen,

E. overwegende dat de Europese Unie over een milieubeleid moet beschikken dat voldoende 
ambitieus is om vraag te creëren naar milieutechnologieën, met duidelijke en ambitieuze 
doelstellingen, overeengekomen indicatoren voor meting van de milieubelasting, 
internalisering van (externe) milieukosten en beloningen voor leiders in plaats van 
achterblijvers, 

F. overwegende dat er veel instrumenten dienen te worden gebruikt om de markt voor deze 
technologieën te helpen ontwikkelen, bijvoorbeeld technologieplatforms, op prestaties 
gebaseerde groene overheidsopdrachten, fiscale stimulansen, verlaging van subsidies met 
negatieve effecten op het milieu, het testen van technologieën, controle en normalisatie, 
enz.,

G. overwegende dat financiële steun niet alleen belangrijk is voor onderzoek en 
ontwikkeling, maar ook voor de ontwikkeling van een product voor de markt, dienen de 
inspanningen om oplossingen te vinden met betrekking tot risicokapitaal te worden 
verhoogd, 

H. overwegende dat het beleid van de Europese Unie samenhangend moet zijn en naar 
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dezelfde doelstellingen moet streven; technologische oplossingen voor de bevordering van 
duurzaamheid moeten daarom worden weerspiegeld in de voorbereiding van de begroting 
en in de opzet van het Zevende kaderprogramma voor onderzoek; structuurfondsen en het 
Cohesiefonds moeten dusdanig worden gebruikt dat zij de ontwikkeling van 
milieutechnologieën steunen, 

I. overwegende dat duurzame ontwikkeling mondiale oplossingen vergt en de Europese 
Unie er daarom voor moet zorgen dat het interne beleid strookt met het externe beleid, 
niet alleen in het kader van bilaterale samenwerking en uitvoerkredieten, maar ook met 
betrekking tot ontwikkelingen in verband met de Verenigde Naties, de 
Wereldhandelsorganisatie, de OESO en de Wereldbank,  

De vraag naar milieutechnologieën opdrijven

1. verwelkomt de mededeling als een nuttig uitgangspunt voor discussie en ontwikkeling van 
concretere voorstellen voor de bevordering van milieutechnologieën, maar wil graag meer 
nadruk leggen op de ontwikkeling van de vraag naar dergelijke technologieën; wenst een 
minder gefragmenteerde aanpak met betrekking tot milieubeleid en duurzame 
ontwikkeling in het algemeen en met betrekking tot dit Actieplan in het bijzonder; 

2. beklemtoont het belang van de wetgeving als een middel om de vraag naar 
milieutechnologieën te verhogen, die zoveel mogelijk langdurig, ambitieus en 
voorspelbaar dient te zijn, maar ook rekening moet kunnen houden met de technologische 
vooruitgang; 

3. verzoekt de Commissie om een ambitieuze doelstelling te stellen met betrekking tot het 
mondiale marktaandeel van milieutechnologie dat over tien jaar niet minder mag bedragen 
dan 50%;

4. verwelkomt het idee om ambitieuze prestatiedoelstellingen overeen te komen voor de 
industrie, vooral op de prioritaire actiegebieden die in het Zesde Milieuactieprogramma 
werden vastgesteld, die de Europese industrie in staat zullen stellen om haar 
concurrentiekracht te vergroten, meer werkgelegenheid te scheppen en tegelijkertijd de 
vraag naar milieutechnologieën te doen stijgen; herinnert de betrokken actoren aan de 
noodzaak om de doelstellingen te baseren op de levenscyclusaanpak en het kader van het 
geïntegreerde productbeleid in gedachten te houden;

5. verzoekt de Commissie om methodes en indicatoren te helpen ontwikkelen die de 
milieubelasting van verschillende producten, diensten en processen kunnen meten en om 
een manier te ontwikkelen om de resultaten op duidelijke wijze voor te stellen aan alle 
belanghebbenden, met inbegrip van de consumenten, zodat alle actoren geïnformeerde 
besluiten kunnen nemen;

6. merkt op dat het internaliseringsproces van externe (milieu)kosten zeer langzaam verloopt 
en wijst op het feit dat het vinden van oplossingen voor dit probleem op communautair 
niveau (belastingen, belastingvoordelen, subsidies, verhandelbare vergunningen, kosten 
voor de gebruiker en de vervuiler, enz.) de vraag naar milieutechnologieën aanzienlijk zou 
verbeteren;
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7. verwelkomt Richtlijn 2003/96/EG van de Raad tot herstructurering van de communautaire 
regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit, die een kleine stap is in 
de goede richting, maar beklemtoont de noodzaak om meer te doen op dit gebied; spoort 
de Commissie, de Raad en de lidstaten aan om progressief te zijn bij het voorstellen en 
aannemen van nieuwe initiatieven om de sector van de duurzame energie te versterken, 
ook in verband met vervoer;

8. verwelkomt de werkzaamheden van de Commissie in verband met het opstellen van een 
handboek inzake groene overheidsopdrachten en kijkt uit naar een beoordeling van de 
invloed daarvan om na te gaan of meer bindende regels nuttig zouden zijn;

Een eerlijke en concurrerende markt voor milieutechnologieën creëren

9. benadrukt de noodzaak om de obstakels uit de weg te ruimen die de ontwikkeling en 
ruimere toepassing van milieutechnologieën in de weg staan en verzoekt de Commissie 
om een concreet actieplan voor te leggen met een planning voor het uit de weg ruimen van 
deze obstakels;

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten om voorrang te geven aan een snellere hervorming 
van de subsidies die een aanzienlijke negatieve invloed hebben op het milieu en niet 
stroken met duurzame ontwikkeling zodat deze subsidies worden beperkt en uiteindelijk 
afgeschaft; merkt op dat de omvang van deze subsidies aanzienlijk is;

11. verwelkomt het idee om prestaties te controleren en milieucertificaten uit te reiken met de 
bedoeling om op de markt, zowel bij bedrijven als bij consumenten, vertrouwen te 
scheppen in nieuwe technologieën; stelt voor om alle Europese normen vanuit 
milieuoverwegingen te controleren en deze dienovereenkomstig aan te passen; 

12. moedigt de Commissie en de lidstaten aan om aanvullende risicofinanciering vrij te 
maken voor milieutechnologie en innovaties, in het bijzonder voor het MKB, en om 
informatie uit te wisselen over bestaande succesvolle regelingen, zoals het Groen 
investeringsfonds in Nederland; 

Tegemoetkomen aan de vraag naar milieutechnologie

13. beklemtoont dat het belangrijk is om voldoende middelen aan het onderzoek te 
verstrekken en brengt de overeenkomst van Barcelona 2002 in herinnering om de uitgaven 
voor onderzoek en ontwikkeling in de Europese Unie te verhogen teneinde tegen 2010 3% 
van het bruto binnenlands product te halen; verwelkomt initiatieven die de financiering 
verhogen en inspanningen op dit gebied coördineren;

14. verwelkomt het idee van technologieplatforms in het domein van bijzondere zorg en waar 
vooruitgang waarschijnlijk is, zoals op het gebied van waterstof, brandstofcellen, 
fotovoltaïsche cellen en watervoorziening, maar maakt zich zorgen over de 
toegankelijkheid van deze platforms; beklemtoont dat het belangrijk is om platforms op te 
richten die onder gelijke voorwaarden openstaan voor alle belanghebbenden; suggereert 
dat deze platforms banden dienen te hebben met de industrie om de innovaties op de 
markt te kunnen brengen; 
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15. onderstreept dat het belangrijk is om ICT te gebruiken als een middel om de 
milieubelasting te verminderen (dematerialisatie), en dringt er bij de lidstaten op aan om 
deze denkwijze te vergemakkelijken en te bevorderen; 

16. moedigt de diverse voorstellen voor de verspreiding van bestaande technologieën aan, 
zoals het opstellen van een EU-catalogus van bestaande repertoria of databases over 
milieutechnologieën, technologieplatforms, enz.; 

Een samenhangend beleid, zowel op intern als op extern niveau

17. verzoekt de Commissie om interne en externe spillovereffecten van het beleid binnen de 
Europese Unie te beoordelen om ervoor te zorgen dat de doelstellingen van de Europese 
Unie niet worden ondergraven; 

18. beklemtoont dat het belangrijk is om de structuurfondsen en het Cohesiefonds aan te 
wenden op een manier die strookt met de doelstelling van duurzame ontwikkeling en die 
investeringen in milieutechnologieën stimuleert; moedigt het gebruik van deze fondsen 
aan voor de integratie van milieutechnologieën wanneer de kapitaalgoederenvoorraad aan 
het einde van zijn normale levensduur wordt vervangen; 

19. onderstreept dat het belangrijk is om ecovernieuwingen op te nemen in alle toekomstige 
communautaire financieringsinstrumenten en om ecovernieuwingen een centrale rol te 
geven in het voorgestelde programma voor concurrentievermogen en innovatie;

20. beklemtoont dat duurzame ontwikkeling mondiale oplossingen vergt en verwelkomt alle 
initiatieven om milieutechnologieën te bevorderen in ontwikkelingslanden; beklemtoont 
dat de Europese Unie de leiding dient te nemen wanneer het op technologieoverdracht 
aankomt en dringt er bij de lidstaten op aan dat zij de privé-sector en internationale 
kredietinstellingen aanmoedigen om milieutechnologieën te bevorderen; verwelkomt de 
onlangs aangenomen aanbeveling van de OESO over Common Approaches on 
Environment and Officially Supported Export Credits (een gemeenschappelijke aanpak 
van het milieu en officieel ondersteunde exportkredieten); 

21. moedigt de Commissie aan om milieuoverwegingen te introduceren in het internationale 
handelsoverleg en beklemtoont dat het belangrijk is om milieuaspecten te overwegen bij 
de toepassing van internationale handelsvoorschriften;

0

0             0

22. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie aan de Raad, de Commissie en de regeringen en 
parlementen van de lidstaten te doen toekomen.
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TOELICHTING

De strategie van duurzame ontwikkeling die voor de EU werd geformuleerd, tracht eisen op 
het gebied van economie, werkgelegenheid en milieu op een zo evenwichtig mogelijke wijze 
te combineren. Het zou niet mogen gaan om een keuze tussen economische groei, een betere 
kwaliteit van het milieu of werkgelegenheid: het moet mogelijk zijn om deze drie 
doelstellingen tegelijk te behalen. Verbeteringen aan de kwaliteit van het milieu bevorderen 
ook de groei en het concurrentievermogen. De milieusector is een snel groeiende sector met 
een wereldwijde markt die in de EU al meer dan 2 miljoen mensen tewerkstelt. 

De doelstelling van de Europese Unie om de financiering voor investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling tegen 2010 tot 3% van het BBP op te trekken, is ook een belangrijke 
doelstelling in het licht van het Actieplan voor de Europese Unie inzake Milieutechnologieën 
(ETAP). De doelstelling stemt overeen met de EU-strategie van Lissabon, waarmee wordt 
beoogd tegen 2010 van de EU 'de meest dynamische en concurrerende kenniseconomie in de 
wereld te maken'.

Om de doelstellingen van Lissabon te behalen, zullen de investeringen aanzienlijk moeten 
worden opgetrokken. Daarom is het noodzakelijk ervoor te zorgen dat investeringen altijd 
worden ondernomen met behulp van de beste beschikbare technologie. Zo zal er ook vraag 
naar nieuwe milieutechnologie ontstaan. Sinds de uitbreiding van de interne markt van de EU 
beschikken we reeds over een grote en dynamische binnenlandse markt voor 
milieutechnologie. Alleen de volledige tenuitvoerlegging van de bestaande 
milieuvoorschriften zal al 50 tot 80 miljard euro aan investeringen vereisen. De toepassing 
van milieutechnologie kan ook snel worden opgetrokken bij overheidsopdrachten. Het 
aandeel daarvan in het BBP van de EU schommelt rond de 16% of ongeveer 1 450 miljard 
euro. 

Hoe snel nieuwe milieutechnologieën worden geïntroduceerd, wordt vooral bepaald door de 
mate waarin de vraag naar deze technologieën ontstaat. De vraag naar milieutechnologie in de 
privé-sector kan het best worden gestimuleerd door voldoende ambitieuze 
milieudoelstellingen aan te nemen en deze aan de hand van een consequent beleid na te 
streven. De wetgeving dient te worden gesteund door andere middelen om ontwikkelingen te 
beïnvloeden zoals EU-wijde milieu-/consumentenbelastingen, de afschaffing van subsidies 
die het milieu schade toebrengen, de aanneming van effectieve normen die rekening houden 
met milieuaspecten, enz.

ETAP identificeert obstakels voor de introductie van nieuwe technologieën. Tijdens de 
verdere voorbereidingen dient de Commissie een programma voor te stellen, met een 
tijdschema, dat aangeeft hoe die obstakels uit de weg moeten worden geruimd en hoe 
bestaande milieutechnologieën op de markt moeten worden gebracht en sneller worden 
aangewend dan tot dusver het geval was.

De Europese Unie dient ook krachtige maatregelen te nemen om wereldwijd vraag naar
milieutechnologieën te stimuleren. Mondiale milieuproblemen vergen strengere 
emissiedoelstellingen dan die welke momenteel van toepassing zijn, onder andere voor 
broeikasgassen, en de EU moet daarom actief zijn en gemeenschappelijke mondiale 
overeenkomsten eisen. De langetermijndoelstelling voor een vermindering van de 
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koolstofdioxide-uitstoot met 60-70% vereist eerst en vooral de toetreding van de VS tot het 
Protocol van Kyoto. China, India en andere pas geïndustrialiseerde landen moeten ook 
worden overgehaald om snel toe te treden tot toekomstige overeenkomsten die de uitstoot 
beperken.

Om te kunnen reageren op de grootste milieu-uitdagingen van vandaag en van de toekomst 
dienen milieutechnologie en technologische toepassingen in het algemeen zodanig te worden 
gebruikt dat het mogelijk wordt om het verbruik van niet-hernieuwbare grondstoffen te 
beperken en de last die op het milieu wordt gelegd door uitstoot en afval, die het milieu en de 
gezondheid schade toebrengen, te verminderen. 

De belangrijkste taak van de volgende lentetop (in maart 2005) zal erin bestaan om de 
doelstellingen van de strategie van Lissabon te herbekijken om te kunnen inspelen op 
veranderende omstandigheden. Uit het oogpunt van duurzame ontwikkeling is het van 
essentieel belang dat milieuverbetering wordt beschouwd als een onderdeel van het 
concurrentievermogen en dat er een volledig inzicht is in de kansen die dit biedt voor het 
stimuleren van nieuwe groei. ETAP is een instrument waarmee specifieke milieuvoordelen 
worden voortgebracht en waarmee een beleid wordt geschapen dat ten goede zal komen aan 
de economie, de werkgelegenheid en het milieu. 


