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WNIOSEK UCHWALENIE REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie w sprawie wspierania technologii w służbie rozwoju zrównoważonego: plan 
działania Unii Europejskiej na rzecz ekotechnologii (2004/2131(INI))

Parlament Europejski,

- uwzględniając komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie 
wspierania technologii w służbie rozwoju zrównoważonego: plan działania Unii Europejskiej 
na rzecz ekotechnologii (COM(2004)0038),

- uwzględniając strategię zrównoważonego rozwoju (wnioski Rady Europejskiej w Göteborgu, 
15-16 czerwca 2001 r.),

- uwzględniając Strategię Lizbońską (wnioski Rady Europejskiej w Barcelonie, 15-16 marca 
2002 r.),

- uwzględniając wnioski zawarte w dokumencie: „Czysty, sprawny, konkurencyjny: 
możliwości wydajnych ekologicznie innowacji w ramach procesu lizbońskiego” (wnioski 
Rady w sprawie ochrony środowiska, 14 października 2004 r.),

- uwzględniając szósty wspólnotowy program działań w zakresie ochrony środowiska1,

- uwzględniając piąty2 i szósty3 program ramowy Wspólnoty Europejskiej na rzecz badań 
naukowych, rozwoju technologicznego i działań pokazowych,

- uwzględniając swoją rezolucję z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie komunikatu Komisji 
skierowanego do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie zintegrowanej polityki 
produktowej – budowanie na myśleniu w kategoriach ekologicznego cyklu wykorzystania4,

- uwzględniając dyrektywę Rady 2003/96/EC z 27 października 2003 w sprawie 
restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania 
produktów energetycznych i energii elektrycznej5,

- uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Rady i Parlamentu Europejskiego w 
sprawie udziału energii odnawialnej w UE (COM(2004)0366),

- uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Rady i Parlamentu Europejskiego w 
sprawie budowania naszej wspólnej przyszłości – wyzwania w zakresie polityki i środków 
budżetowych poszerzonej Unii 2007-2013 (COM(2004)0101),

  
1 Dz.U. L 242 z 10.09.2002, str. 1.
2 Dz.U. L 26 z 01.02.1999, str. 1.
3 Dz.U. L 232 z 29.08.2002, str. 1.
4 Teksty przyjęte, P5_TA(2004)0349.
5 Dz.U. L 283 z 31.10.2003, str. 51.
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- uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Rady, Parlamentu Europejskiego i 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie włączenia aspektów 
środowiskowych do europejskiej standaryzacji (COM(2004)0130),

- uwzględniając dokument roboczy Komisji – podręcznik zamówień publicznych w dziedzinie 
ochrony środowiska (SEC(2004)1050),

- uwzględniając art. 25 Regulaminu,

- uwzględniając raport Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności oraz opinię Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0000/2004),

A. mając na uwadze, że zrównoważony rozwój – rozwój, który zaspokaja dzisiejsze potrzeby 
bez narażania na szwank potrzeb przyszłych pokoleń – stanowi wyraźny cel Unii 
Europejskiej,

B. mając na uwadze, że dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju Strategia Lizbońska –
przewidująca uczynienie Unii Europejskiej najbardziej konkurencyjną, dynamiczną i opartą 
na wiedzy naukowej gospodarką na świecie, zdolną do zrównoważonego rozwoju 
ekonomicznego przy większej liczbie lepszych miejsc pracy i większej spójności społecznej 
– wymaga celów dla polityki gospodarczej, społecznej i środowiskowej, które są wzajemnie 
spójne, a także pozwalają na osiągnięcie przyspieszonego rozwoju gospodarczego,

C. mając na uwadze, że w tym kontekście kluczowe znaczenie ma wzmocnienie i 
wykorzystanie pozytywnych synergii pomiędzy ochroną środowiska a konkurencyjnością 
oraz oddzielenia rozwoju gospodarczego od degradacji środowiska naturalnego; 
ekotechnologie (wszystkie technologie, korzystanie z których jest mniej szkodliwe dla 
środowiska naturalnego niż w przypadku odpowiednich rozwiązań alternatywnych) stanowią 
ważny środek do tego celu,

D. mając na uwadze, że tylko dostateczny popyt na ekotechnologie przyspieszy proces 
wprowadzania na rynek innowacji (obejmujący badania naukowe, opracowanie produktu, 
produkcję, uruchomienie, aż po wprowadzenie na rynek),

E. mając na uwadze, że Unia Europejska musi posiadać politykę ochrony środowiska, która 
będzie na tyle ambitna, aby stworzyć popyt na ekotechnologie, obejmującą jasne i ambitne 
cele, uzgodnione wskaźniki pomiaru uciążliwości środowiskowej, włączenie (zewnętrznych) 
kosztów środowiskowych i nagrody dla liderów, a nie dla pozostających w tyle,

F. mając na uwadze, że należy stosować wielość narzędzi, aby pomóc w rozwoju rynku tych 
ekotechnologii, takich jak platformy technologiczne, oparte na wynikach „zielone” 
zamówienia publiczne, zachęty fiskalne, ograniczenie dotacji przynoszących negatywne 
skutki dla środowiska naturalnego, testowanie ekotechnologii, weryfikacja, standaryzacja 
itp.,

G. mając na uwadze, że wsparcie finansowe ma znaczenie nie tylko dla prac badawczo-
rozwojowych, ale również dla opracowania produktu rynkowego, w związku z czym należy
zwiększyć wysiłki w zakresie poszukiwania rozwiązań dotyczących kapitału wysokiego 
ryzyka,
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H. mając na uwadze, że polityki w Unii Europejskiej muszą być spójne i zmierzać do tych 
samych celów; rozwiązania technologiczne dla promowania zrównoważonego rozwoju 
muszą zatem znaleźć odzwierciedlenie w przygotowaniu budżetu i w projektowaniu 
siódmego programu ramowego na rzecz prac badawczych; fundusze strukturalne i fundusz 
spójności należy wykorzystywać w sposób wspierający rozwój ekotechnologii, 

I. mając na uwadze, że zrównoważony rozwój wymaga rozwiązań globalnych, a zatem Unia 
Europejska musi zapewnić spójność polityk wewnętrznych i polityk zewnętrznych, nie tylko 
w kontekście współpracy dwustronnej i kredytów eksportowych, ale również w odniesieniu 
do sytuacji związanej z ONZ, WTO, OECD i Bankiem Światowym,

Radykalne zwiększenie popytu na ekotechnologie 

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat jako użyteczną podstawę do dyskusji i opracowania 
bardziej konkretnych propozycji w kwestii tego, jak rozwijać ekotechnologie, jednak 
pragnąłby, aby większy nacisk kładziono na rozwój popytu na takie ekotechnologie; wzywa 
do mniej fragmentarycznego podejścia do polityki ochrony środowiska i zrównoważonego 
rozwoju w ogólności, a także do tego planu działania w szczególności;

2. podkreśla znaczenie prawodawstwa jako środka zwiększenia popytu na ekotechnologie, które 
powinno w miarę możliwości mieć charakter długofalowy, ambitny i przewidywalny, 
pozwalając przy tym na uwzględnienie postępu technologicznego; 

3. wzywa Komisję do wyznaczenia ambitnego celu w zakresie globalnego udziału rynkowego 
w zakresie ekotechnologii, który nie powinien być niższy niż 50% w perspektywie dziesięciu 
lat;

4. z zadowoleniem przyjmuje pomysł uzgodnienia ambitnych celów w zakresie wyników 
przemysłu, zwłaszcza w dziedzinach priorytetowych wskazanych w szóstym programie 
działań w zakresie ochrony środowiska, które pozwolą przemysłowi europejskiemu na 
zwiększenie konkurencyjności, tworzenie nowych miejsc pracy, przy jednoczesnym 
zwiększeniu zapotrzebowania na ekotechnologie; przypomina zaangażowanym podmiotom o 
potrzebie podejścia opartego na cyklu wykorzystania przy wyznaczaniu celów oraz 
uwzględniania ram IPP;

5. wzywa Komisję, aby pomogła w opracowaniu metod i wskaźników pomiaru uciążliwości dla 
środowiska naturalnego różnych produktów, usług i procesów oraz sposobu przejrzystego 
prezentowania wyników zainteresowanym stronom, w tym konsumentom, tak aby wszyscy 
uczestnicy mogli podejmować świadome decyzje;

6. zauważa, że proces uwzględniania zewnętrznych (środowiskowych) kosztów przebiega 
bardzo wolno, co wskazuje, że znalezienie rozwiązań tego problemu na szczeblu 
wspólnotowym (podatki, obniżki podatków, dotacje, zezwolenia podlegające obrotowi, 
opłaty od użytkowników i podmiotów zanieczyszczających środowisko itp.) znacznie 
poprawiłoby popyt na ekotechnologie;

7. z zadowoleniem przyjmuje dyrektywę Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji 
wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów 
energetycznych i energii elektrycznej, która stanowi mały krok we właściwym kierunku, 
podkreśla jednak potrzebę większych wysiłków w tej dziedzinie; nakłania Komisję, Radę i 



PE 350.192 6/9 PR\549602PL.doc

PL

Państwa Członkowskie do progresywnego podejścia przy wysuwaniu i przyjmowaniu 
nowych inicjatyw mających na celu wzmocnienie sektora energii odnawialnej, również w 
odniesieniu do transportu;

8. z zadowoleniem przyjmuje pracę wykonaną przez Komisję w zakresie opracowania 
podręcznika zamówień publicznych w dziedzinie ochrony środowiska i oczekuje na ocenę 
jego oddziaływania, aby przekonać się, czy pożyteczne byłyby bardziej wiążące zasady;

Tworzenie uczciwego i konkurencyjnego rynku ekotechnologii 

9. podkreśla konieczność usuwania barier, które spowalniają rozwój i szersze stosowanie 
ekotechnologii i domaga się od Komisji przedstawienia konkretnego planu działania, 
obejmującego harmonogram przezwyciężania takich barier;

10. wzywa Komisję i Państwa Członkowskie, aby priorytetowo traktowały przyspieszenie 
procesu reformowania dotacji, które mają znaczący negatywny wpływ na środowisko 
naturalne i są niezgodne ze zrównoważonym rozwojem, w celu ich ograniczenia, a następnie 
zniesienia; zauważa, że dotacje te mają znaczące rozmiary;

11. z zadowoleniem przyjmuje pomysł weryfikacji wyników i certyfikatów środowiskowych, 
który ma na celu pobudzanie zaufania do nowych technologii na rynku, zarówno wśród 
biznesu, jak i wśród konsumentów; wskazuje, że wszystkie normy europejskie powinny 
zostać zweryfikowane z punktu widzenia ochrony środowiska i odpowiednio dostosowane;

12. zachęca Komisję i Państwa Członkowskie do mobilizowania dodatkowego finansowania 
wysokiego ryzyka na rzecz ekotechnologii i innowacji ekologicznych, zwłaszcza dla MŚP, a 
także do wymiany informacji na temat istniejących programów, które z powodzeniem 
zrealizowano, takich jak Zielony Fundusz Inwestycyjny w Niderlandach;

Zaspokojenie popytu na ekotechnologie 

13. podkreśla znaczenie zapewnienia dostatecznych środków na prace badawcze i przypomina 
porozumienie z Barcelony z 2002 r. przewidujące wzrost wydatków w Unii Europejskiej na
prace badawczo-rozwojowe tak, aby zbliżyć się do poziomu 3% produktu krajowego brutto 
do 2010 r.; z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy finansowania i koordynacji wysiłków w tej 
dziedzinie;

14. z zadowoleniem przyjmuje pomysł platform technologicznych w szczególnie ważnych 
dziedzinach, które rokują osiągnięcie postępów, takich jak wodór, ogniwa paliwowe, baterie 
słoneczne i dostawy wody, jednak jest zaniepokojony kwestią dostępu do tych platform: 
podkreśla znaczenie tworzenia platform, które są otwarte dla wszystkich zainteresowanych 
stron na równych warunkach; sugeruje, aby platformy te były powiązane z przemysłem w 
celu wprowadzania innowacji na rynek; 

15. podkreśla znaczenie stosowania technologii informatycznych jako narzędzia obniżania 
uciążliwości dla środowiska naturalnego (dematerializacja) i nakłania Państwa Członkowskie 
do ułatwiania i promowania takiego myślenia;

16. wspiera rozmaite propozycje upowszechniania istniejących technologii, takie jak utworzenie 
katalogu UE dla istniejących katalogów elektronicznych lub baz danych dotyczących 
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ekotechnologii, platform technologicznych itp.;

Spójne polityki w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym

17. wzywa Komisję do dokonania oceny wewnętrznego i zewnętrznego oddziaływania 
pobudzającego [spillover effect] polityk realizowanych w Unii Europejskiej, aby zapobiec 
zagrożeniom dla celów Unii Europejskiej; 

18. podkreśla znaczenie wykorzystywania funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 
sposób zgodny z celem zrównoważonego rozwoju, który wspiera inwestycje w 
ekotechnologie; zachęca do korzystania z tych funduszy w celu wprowadzania 
ekotechnologii, gdy następuje okresowa wymiana majątku trwałego;

19. podkreśla znaczenie włączenia innowacji ekologicznych do wszystkich przyszłych 
instrumentów finansowania wspólnotowego oraz zapewnienia innowacjom ekologicznym 
centralnej roli w proponowanym programie konkurencyjności i innowacji;

20. podkreśla, że zrównoważony rozwój wymaga rozwiązań globalnych i z zadowoleniem 
przyjmuje wszystkie inicjatywy zmierzające do promowania ekotechnologii w krajach 
rozwijających się; podkreśla, że Unia Europejska powinna przyjąć wiodącą rolę w dziedzinie 
transferu technologii i nakłania Państwa Członkowskie do zachęcania sektora prywatnego 
oraz międzynarodowych instytucji kredytowych do wspierania ekotechnologii; z 
zadowoleniem przyjmuje niedawno przyjęte zalecenie OECD w sprawie wspólnego 
podejścia w kwestii środowiska naturalnego i oficjalnie wspieranych kredytów 
eksportowych;

21. zachęca Komisję do uwzględnienia kwestii ochrony środowiska w międzynarodowych 
negocjacjach handlowych i podkreśla znaczenie stworzenia możliwości uwzględniania 
aspektów środowiskowych przy stosowaniu międzynarodowych zasad handlowych;

0

0             0

22. poleca Przewodniczącemu przekazanie niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i 
parlamentom Państw Członkowskich.
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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 
possible to reduce the consumption of non-renewable raw materials and the burden imposed on 
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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. 


