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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o technológiách stimulujúcich udržateľný rozvoj: Akčný plán environmentálnych 
technológií pre Európsku úniu (2004/2131(INI)) 
 

Európsky parlament, 

- so zreteľom na komunikáciu Komisie Rade a Európsky parlament o technológiách 
stimulujúcich udržateľný rozvoj: Akčný plán environmentálnych technológií pre 
Európsku úniu (KOM(2004)0038), 

- so zreteľom na Stratégiu udržateľného rozvoja (Gotteborg, závery Rady Európy 15. - 16. 
jún 2001), 

 
- so zreteľom na Lisabonskú stratégiu (Barcelona, závery Rady Európy 15. – 16. marec 

2002), 
 
- so zreteľom na závery Čisto, múdro, konkurencieschopne: Možnosti ekologicky účinných 

inovácií v rámci Lisabonského procesu (závery Rady pre životné prostredie, 14. október 
2004), 

 
- so zreteľom na Šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva1, 
 
- so zreteľom na piaty2 a šiesty3 rámcový program Európskeho spoločenstva pre výskum, 

technický rozvoj a demonštračné aktivity, 
 
- so zreteľom na svoju rezolúciu zo dňa 21. apríla 2004 o komunikácii Komisie Rade 

a Európsky parlament o Integrovanej politike výrobkov – Vybudovanej na 
environmentálnom vnímaní životného cyklu4, 

 
- so zreteľom na Smernicu Rady 2003/96/EC z 27. októbra 2003 reštrukturalizácii Rámca 

spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny5, 
 
- so zreteľom na komunikáciu Komisie Rade a Európskemu parlamentu o podiele 

obnoviteľnej energie v EÚ (KOM(2004)0366), 
 
- so zreteľom na komunikáciu Komisie Rade a Európskemu parlamentu o Budovaní našej 

spoločnej budúcnosti – Politika výziev a rozpočtové prostriedky rozšírenej Únie 2007-

                                                
1 OJ L 242, 10.9.2002, str. 1. 
2 OJ L 26, 1.2.1999, str. 1. 
3 OJ L 232, 29.8.2002, str. 1. 
4 Prijaté texty, P5_TA(2004)0349. 
5 OJ L 283, 31.10.2003, str. 51. 
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2013 (KOM(2004)0101), 
 
- so zreteľom na komunikáciu Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru o Integrácii environmentálnych aspektov do 
Európskej štandardizácie (KOM(2004)0130), 

 
- so zreteľom na pracovný dokument Komisie – Príručka o Environmentálnom verejnom 

obstarávaní(SEC(2004)1050), 
 
- so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku, 

- so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, zdravie obyvateľstva a ochrane 
spotrebiteľa a posudok Výboru pre výskum, technologický rozvoj a energiu 
(A6-0000/2004), 

A. nakoľko udržateľný rozvoj – rozvoj, ktorý spĺňa potreby súčasnosti bez realizácie 
kompromisov u potrieb pre budúce generácie – je jasným cieľom Európskej únie,  

B. nakoľko za účelom zabezpečenia udržateľného rozvoja, Lisabonská stratégia – robí 
z Európskej únie najkonkurenčnejšiu a najdynamickejšiu znalostnú ekonomiku na svete, 
schopnú udržateľného ekonomického rastu s väčším počtom a lepšími pracovnými 
miestami a väčšou sociálnou súdržnosťou – potrebuje ciele pre hospodársku, sociálnu 
a environmentálnu politiku, ktoré sa navzájom zhodujú, rovnako ako sú schopné prinášať 
zvýšený hospodársky rast, 

C. nakoľko je v tejto súvislosti  životne dôležité posilniť a využiť pozitívne synergie medzi 
ochranou životného prostredia a konkurencieschopnosťou a oddeliť hospodársky rast od 
degradácie životného prostredia; environmentálne technológie (všetky techniky 
a technológie, ktorých použitie je pre životné prostredie menej škodlivé ako ich príslušné 
alternatívy) sú dôležitými prostriedkami na dosiahnutie toho,  

D. nakoľko jedine dostatočný dopyt po environmentálnych technológiách urýchli proces 
postupu inovácií na trh  (z výskumu, vývoja produktu, výroby, uvedenie na trh),  

E. nakoľko Európska únia musí mať environmentálnu politiku, ktorá je dostatočne 
ambiciózna pre vytvorenie dopytu po environmentálnych technológiách s jasnými 
a náročnými cieľmi, dohodnutými ukazovateľmi pre meranie záťaže životného prostredia, 
internalizáciu environmentálnych (externých) nákladov a odmien pre vodcov skôr ako pre 
oneskorencov,  

F. nakoľko by malo byť použité veľké množstvo nástrojov na pomoc rozvoja trhu s týmito 
technológiami, ako napríklad technologické platformy, zelené verejné obstarávanie na 
základe výkonnosti, fiškálne stimuly, zníženie dotácií s negatívnym dopadom na životné 
prostredie, testovanie technológií, preverenie, štandardizácia a atď., 

G. nakoľko je finančná podpora dôležitá nielen pre výskum a vývoj, ale tiež pre vyvinutie 
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produktu pre trh, teda úsilia nájsť riešenia pokiaľ ide o nutnosť zvýšenia rizikových 
investícií, 

H. nakoľko politiky Európskej únie musia byť súdržné a pracovať na dosiahnutí rovnakých 
cieľov; technologické riešenia na podporu udržateľnosti sa preto musia odraziť 
pri príprave rozpočtov a v návrhu Siedmeho rámcového programu pre výskum; 
Štrukturálne fondy a Kohézny fond musia byť použité spôsobom, ktorý podporuje rozvoj 
environmentálnych technológií, 

I. nakoľko udržateľný rozvoj si vyžaduje globálne riešenia, Európska únia preto musí 
zabezpečiť, že existuje zhoda medzi vnútornými a vonkajšími politikami, nielen čo sa týka 
bilaterálnej spolupráce a exportných úverov, ale aj vo vzťahu k vývojovým trendom 
týkajúcich sa Organizácie spojených národov, Svetovej obchodnej organizácie, OECD 
a Svetovej banky,  

Podporovanie dopytu po environmentálnych technológiách  

1. Víta Komunikáciu ako užitočný základ pre diskusiu a rozvoj konkrétnejších návrhov toho, 
ako podporiť environmentálne technológie, ale rád by videl väčší dôraz na rozvoji dopytu 
po týchto technológiách; žiada menej roztrieštený prístup vo veci environmentálnej 
politiky a udržateľného rozvoja všeobecne a čo sa týka tohto akčného plánu konkrétne;  

2. Zdôrazňuje dôležitosť legislatívy ako prostriedku na zvýšenie dopytu po 
environmentálnych technológiách, ktoré by mali byť pokiaľ možno dlhodobé, náročné 
a predvídateľné, ale aby tiež umožňovali vziať do úvahy technologický pokrok; 

3. Žiada Komisiu, aby stanovila náročný cieľ čo sa týka podielu environmentálnych 
technológií na globálnom trhu, ktorý by nemal byť nižší ako je 50% v priebehu 10 rokov; 

4. Víta myšlienku dohodnutia náročných cieľov výkonnosti pre priemysel, hlavne 
v prioritných oblastiach označených v Šiestom environmentálnom akčnom pláne, ktorý 
umožní európskemu priemyslu nárast konkurencieschopnosti, vytvorenie väčšieho 
množstva pracovných miest a zároveň zvýši dopyt po environmentálnych technológiách; 
zúčastneným pripomína potrebu založiť ciele na prístupe životnosti a mať na pamäti 
rámec integračnej politiky výrobku (IPP);  

5. Žiada Komisiu, aby pomohla vyvinúť metódy a ukazovatele na meranie záťaže životného 
prostredia u rôznych produktov, služieb a procesov a prezentovať výsledky  spôsobom 
zrozumiteľným pre všetkých nestranných, vrátane zákazníkov, aby sa všetkým 
zúčastneným umožnilo rozhodnúť sa na základe informácií;  

6. Poznamenáva, že proces internalizácie externých (environmentálnych) nákladov je veľmi 
pomalý a ukazuje na fakt, že hľadanie riešení tohto problému na úrovni Spoločenstva 
(dane, daňové úľavy, dotácie, obchodovateľné povolenia, poplatky za užívanie 
a znečisťovanie, atď.) by značne zvýšilo dopyt po environmentálnych technológiách;  
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7. Víta smernicu Rady 2003/96/EC na reštrukturalizáciu rámca Spoločenstva pre zdaňovanie 
energetických produktov a elektriny, ktorá je malým krokom správnym smerom, ale 
zdôrazňuje potrebu spraviť v tejto oblasti viac; nalieha na Komisiu, Radu a členské štáty, 
aby boli pokrokové pri navrhovaní a prijímaní nových iniciatív na posilnenie odboru 
obnoviteľnej energie, aj čo sa týka prepravy;  

8. Víta prácu, ktorú vykonala Komisia vo veci tvorby Príručky environmentálneho verejného 
obstarávania a teší sa na hodnotenie jej dopadu, aby bolo jasné, či by väčšie množstvo 
záväzných predpisov bolo prospešné; 
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Vytvorenie otvoreného a konkurenčného trhu environmentálnych technológií 

9. Zdôrazňuje nutnosť odstránenia prekážok, ktoré spomaľujú rozvoj a širšie využitie 
environmentálnych technológií a žiada Komisiu, aby prišla s konkrétnym plánom aktivít, 
ktorý zahŕňa časový plán na prekonanie týchto prekážok; 

10. Žiada Komisiu a členské štáty, aby bolo ich prioritou urýchlenie reformných procesov 
týkajúcich sa dotácií, ktoré majú významne negatívny dopad na životné prostredie a nie sú 
v súlade s udržateľným rozvojom, za účelom ich zníženia a prípadne ich zrušenia; 
poznamenáva, že objem týchto dotácií je značný; 

11. Víta myšlienku preskúšania výkonnosti a environmentálnych osvedčení, aby sa vytvorila 
dôvera k novým technológiám na trhu, medzi firmami aj medzi spotrebiteľmi; navrhuje, 
aby boli všetky európske normy preverené z hľadiska životného prostredia a podľa toho 
prijaté;  

12. Nabáda Komisiu a členské štáty, aby zaktivizovali dodatočné rizikové financovanie 
environmentálnych technológií a inovácií, hlavne pre malé a stredné podniky, a výmenu 
informácií o existujúcich úspešných projektoch, ako napríklad Zelený investičný fond 
v Holandsku; 

Splnenie dopytu po environmentálnych technológiách  

13. Zdôrazňuje dôležitosť zabezpečenia výskumu s dostatočnými finančnými zdrojmi 
a pripomína dohodu z Barcelony 2002 o zvýšení výdavkov na výskum a vývoj 
v Európskej únii, aby sa dosiahli 3% HDP do roku 2010; víta iniciatívy nárastu 
financovania a koordinovania úsilia v tejto oblasti;  

14. Víta myšlienku technologických platforiem v oblastiach zvláštneho záujmu a kde je 
pravdepodobný pokrok; ako napríklad v oblasti vodíka, palivových buniek, fotočlánkov 
a zásob vody, ale obáva sa prístupu k týmto platformám: zdôrazňuje dôležitosť vytvorenia 
platforiem, ktoré sú prístupné všetkým nezúčastneným za rovnakých podmienok; 
navrhuje, že tieto platformy by mali byť prepojené s priemyslom, aby sa inovácie dostali 
na trh; 

15. Podčiarkuje dôležitosť použitia informačných a komunikačných technológií (ICT) ako 
nástroja na zníženie záťaže životného prostredia (dematerializácia), a upozorňuje členské 
štáty, aby pomohli a podporili toto myslenie; 

16. Podporuje rozličné návrhy rozšírenia existujúcich technológií, ako napríklad vytvorenie 
katalógu existujúcich smerníc EÚ alebo databázy environmentálnych technológií, 
technologických platforiem atď.;  

Politika súdržnosti na úrovni vnútornej a tiež vonkajšej  

17. Žiada Komisiu, aby vyhodnotila vnútorné a vonkajšie efekty prelievania politík v rámci 
Európskej únie, aby sa predišlo tomu, že ciele Európskej únie budú podlomené; 
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18. Zdôrazňuje dôležitosť použitia Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu spôsobom, 
ktorý je v súlade s cieľom udržateľného rozvoja a ktorý podporuje investície do 
environmentálnych technológií; vyzýva k využitiu týchto fondov na integrovanie 
environmentálnych technológií v prípade, kedy je základný kapitál spoločnosti obnovený 
koncom svojej normálnej životnosti; 

19. Vyzdvihuje dôležitosť zahrnutia ekologických inovácií do všetkých budúcich nástrojov 
financovania Spoločenstva  a udelenie ústrednej úlohy ekologickým inováciám v návrhu 
Programu konkurencieschopnosti a inovácie; 

20. Zdôrazňuje, že udržateľný rozvoj si vyžaduje globálne riešenia a víta všetky iniciatívy na 
podporu environmentálnych technológií v rozvojových krajinách; prízvukuje, že Európska 
únia by mala zohrávať hlavnú úlohu pokiaľ dôjde k presunu technológií a nalieha na 
členské štáty, aby povzbudzovali súkromný sektor a medzinárodné úverové inštitúcie 
v podpore environmentálnych technológií; víta nedávno prijaté odporúčanie OECD 
o Spoločných prístupoch v oblasti životného prostredia  a Oficiálne podporovaných 
exportných úveroch; 

21. Povzbudzuje Komisiu ohľadom presadenia environmentálnych záujmov do 
medzinárodných obchodných rokovaní a zdôrazňuje dôležitosť povolených 
environmentálnych aspektov, aby boli vzaté do úvahy pri aplikovaní medzinárodných 
obchodných pravidiel; 

0 

0             0 

22. Poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov. 
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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 



 

PE 350.192 10/9 PR\549602SK.doc 

External translation 

SK 

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 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. 


