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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spodbujanju tehnologij za trajnostni razvoj: Akcijski načrt okoljskih tehnologij za 
Evropsko unijo
(2004/2131(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o spodbujanju 
tehnologij za trajnostni razvoj: Akcijski načrt okoljskih tehnologij za Evropsko unijo 
(COM(2004)0038),

- ob upoštevanju strategije trajnostnega razvoja (sklepi Evropskega sveta v Göteborgu 15.-
16. junij 2001), 

- ob upoštevanju lizbonske strategije (sklepi Evropskega sveta v Barceloni 15.-16. marec 
2002), 

- ob upoštevanju sklepov na temo "Clean, Clever, Competitive": Možnosti ekoloških 
inovacij v okviru lizbonskega procesa (sklepi Okoljskega sveta 14. oktobra 2004),

- ob upoštevanju 6. okoljskega akcijskega programa Skupnosti1,

- ob upoštevanju 5.2 in 6.3 okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki 
razvoj in predstavitvene dejavnosti,

- ob upoštevanju resolucije Parlamenta z dne 21. aprila 2004 o sporočilu Komisije Svetu in 
Evropskemu parlamentu na temo "Integrirana politika do proizvodov – temelj načelo 
življenjskega cikla okolja4,

- ob upoštevanju Direktive Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003, ki spreminja okvir 
Skupnosti glede obdavčevanja energentov in električne energije5,

- ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o deležu obnovljivih 
virov energije v EU (COM(2004)0366),

- ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu na temo "Gradnja 
skupne prihodnosti – politični izzivi in proračunska sredstva razširjene Unije 2007-2013 
(COM(2004)0101),

- ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu in Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru za vključevanje okoljskih vidikov v evropsko 
standardizacijo (COM(2004)0130),

                                               
1 UL L 242, 10.9.2002, str. 1.
2 UL L 26, 01.02.1999, str. 1.
3 UL L 232, 29.8.2002, str. 1.
4 Sprejeta besedila, P5_TA(2004)0349.
5 UL L 283, 31.10.2003, str. 51.
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- ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije – Priročnik za okoljska javna naročila 
(SEC(2004)1050),

– ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varno hrano in mnenja Odbora 
za industrijo, raziskave in energetiko (A6-0000/2004),

A. ker je trajnostni razvoj – razvoj, ki izpolnjuje potrebe sedanjih generacij in hkrati upošteva 
potrebe prihodnjih generacij – jasen cilj Evropske unije,

B. ker lizbonska strategija – narediti EU najbolj konkurenčno in dinamično na znanju 
temelječe gospodarstvo na svetu s trajno gospodarsko rastjo, več in boljšimi delovnimi 
mesti ter večjo socialno kohezijo – v svojem prizadevanju za dosego trajnostnega razvoja 
potrebuje cilje na področju gospodarske, socialne in okoljske politike, ki so združljivi in 
zmožni zagotavljati večjo gospodarsko rast,

C. ker je v tem kontekstu bistveno krepiti in izrabljati pozitivne učinke sinergije varovanja 
okolja in konkurenčnosti ter ločiti gospodarsko rast od slabšanja stanja okolja; pomembno 
sredstvo na poti do cilja so okoljske tehnologije (vse tehnologije, katerih uporaba je okolju 
bolj prijazna od vseh možnih alterntiv),

D. ker bo le zadostno povpraševanje po okoljskih tehnologijah pospešilo prihod inovacij na 
trg (od raziskav, razvoja izdelkov, proizvodnje, do predstavitve na trgu),

E. ker mora imeti Evropska unija okoljsko politiko, ki je dovolj ambiciozna, da ustvarja 
povpraševanje po okoljskih tehnologijah, z jasno opredeljenimi in ambicioznimi cilji, 
dogovorjenimi kazalci za merjenje okoljske obremenitve, internalizacijo okoljskih 
(eksternih) stroškov in ugodnostmi za tiste, ki prevzemajo vodilno vlogo, ne pa za tiste, ki 
ostajajo v ozadju,

F. ker je treba za razvoj trga takšnih tehnologij uporabiti številna sredstva, kot npr. 
tehnološke platforme, javna naročila, ki upoštevajo učinkovitost varovanja okolja, davčne 
spodbude, zmanjševanje subvencij z negativnimi učinki na okolje, testiranje, verifikacija 
in standardizacija tehnologij itd.,

G. ker je finančna podpora pomembna tako za raziskave in razvoj, kot tudi za razvoj izdelka 
do faze, ko ga je možno uvesti na trg, je treba okrepiti prizadevanja za iskanje rešitev v 
povezavi s tveganim kapitalom,

H. ker morajo biti politike znotraj Evropske unije koherentne in delovati v smeri istega cilja;
tehnološke rešitve za spodbujanje trajnosti je treba zato upoštevati pri pripravah proračuna 
in pri oblikovanju 7. okvirnega programa za raziskave; sredstva iz strukturnih in 
kohezijskih skladov je treba razporejati tako, da ti skladi podpirajo razvoj okoljskih 
tehnologij,

I. ker trajnostni razvoj zahteva globalne rešitve in mora EU potemtakem zagotoviti 
skladnost notranje in zunanje politike, ne samo v kontekstu bilateralnega sodelovanja in 
kreditnih izvoznih poslov, temveč tudi v povezavi z dogajanjem na ravni Združenih 
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narodov, WTO, OECD in Svetovne banke,

Povečevanje povpraševanja po okoljskih tehnologijah

1. pozdravlja sporočilo Komisije kot dobrodošlo osnovo za razpravo in razvoj bolj 
konkretnih predlogov glede povečanja rabe okoljskih tehnologij, vendar meni, da je treba 
dati več poudarka razvoju in povpraševanju po takšnih tehnologijah; poziva k bolj 
celovitemu pristopu pri obravnavi okoljske politike in trajnostnega razvoja na splošno ter 
še posebej tega akcijskega načrta;

2. poudarja, da je pomembno sredstvo za povečano povpraševanje po okoljskih tehnologijah 
zakonodaja, ki mora biti dolgoročna, ambiciozna ter predvidljiva, vendar pa mora 
omogočati tudi upoštevanje tehnološkega napredka;

3. poziva Komisijo, da postavi ambiciozen cilj za globalni tržni delež okoljskih tehnologij, ki 
v roku desetih let naj ne bi bil nižji od 50%;

4. pozdravlja idejo o določitvi visokih ciljev učinkovitosti za industrijo, še posebej na 
prednostnih področjih, določenih v 6. okoljskem akcijskem programu, ki bodo evropski 
industriji omogočili povečanje konkurenčnosti, več delovnih mest in večje povpraševanje 
po okoljskih tehnologijah; opozarja vpletene akterje, da morajo cilji temeljiti na načelu 
življenjskega cikla in da morajo upoštevati okvir integrirane politike do proizvodov;

5. poziva Komisijo, da pomaga pri razvoju metod in kazalcev za merjenje obremenitve 
okolja, ki jo povzročajo različni proizvodi, storitve in procesi ter pri razvoju razumljivega 
načina predstavitve rezultatov vsem zainteresiranim stranem, vključno s potrošniki, da bi 
lahko vsi akterji sprejemali odločitve na osnovi informacij;

6. ugotavlja, da je proces internalizacije eksternih (okoljskih) stroškov zelo počasen in 
izpostavlja dejstvo, da bi rešitev tega problema na ravni Skupnosti (davki, davčne 
olajšave, subvencije, tržljiva dovoljenja, takse za uporabnike in povzročitelje 
onesnaževanja okolja itd.) bistveno prispevala k povečanju povpraševanja po okoljskih 
tehnologijah;

7. pozdravlja direktivo Sveta 2003/96/ES, ki spreminja okvir Skupnosti na področju 
obdavčevanja energentov in električne energije, kar je sicer majhen korak v pravo smer, 
vendar poudarja, da je na tem področju treba storiti več; poziva Komisijo, Svet in države 
članice, da so napredne pri predlaganju in sprejemanju novih pobud za krepitev sektorja 
obnovljivih virov energije;

8. pozdravlja trud, ki ga je Komisija vložila v pripravo priročnika za okoljska javna naročila 
in z veseljem pričakuje oceno njegovega učinka, da bi ugotovili, ali obstaja potreba po 
bolj obvezujočih pravilih;
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Oblikovanje pravičnega in konkurenčnega trga okoljskih tehnologij

9. poudarja pomembnost ukinitve vseh ovir, ki upočasnjujejo razvoj in širšo uporabo 
okoljskih tehnologij ter od Komisije zahteva, da predloži konkreten načrt akcij, ki bo 
vključeval razpored premagovanja ovir;

10. poziva Komisijo in države članice, da si kot prednostno nalogo zastavijo reformo 
subvencij z namenom zmanjšanja ali ukinitve tistih subvencij, ki imajo pomembne 
negativne učinke na okolje in niso skladne s trajnostnim razvojem; ugotavlja, da je obseg 
takšnih subvencij precejšen;

11. pozdravlja idejo verifikacije učinkovitosti in okoljskih certifikatov, katerih namen je 
ustvariti zaupanje tako podjetij kot potrošnikov v nove tehnologije na trgu; predlaga, da je 
treba vse evropske standarde obravnavati z vidika okolja in jih po potrebi prilagoditi;

12. spodbuja Komisijo in države članice, da aktivirajo dodatni tvegani kapital za okoljske 
tehnologije in inovacije, posebej za mala in srednje velika podjetja, ter da izmenjujejo 
informacije o obstoječih uspešnih shemah, kot so npr. Zeleni investicijski skladi na 
Nizozemskem.

Zadovoljevanje povpraševanja po okoljskih tehnologijah

13. poudarja, da je treba za raziskovalno dejavnost zagotoviti zadostna sredstva in ponovno 
poziva k sporazumu iz leta 2002 v Barceloni, po katerem je treba v EU do leta 2010 
povečati izdatke za raziskave in razvoj na 3% BDP; pozdravlja pobude za povečanje 
financiranja in usklajevanje prizadevanj na tem področju;

14. pozdravlja idejo o tehnoloških platformah na področjih, ki so še posebej pomembna in 
kjer je napredek verjeten, npr. področje vodika, gorivnih celic, fotovoltaike in preskrbe z 
vodo, vendar pa izraža skrb glede dostopa do platform: poudarja pomembnost ustvarjanja 
platform, ki so odprte za vse zainteresirane pod enakimi pogoji; predlaga, da so platforme 
povezane z industrijo, da bi inovacije laže prišle na trg;

15. poudarja pomembnost uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij pri 
zmanjševanju obremenitve okolja (dematerializacija) in poziva države članice, da 
spodbujajo takšno razmišljanje;

16. podpira različne predloge za širjenje obstoječih tehnologij, npr. priprava kataloga EU o 
obstoječih direktorijih in podatkovnih bazah o okoljskih tehnologijah, tehnoloških 
platformah itd.

Koherentne politike na interni in eksterni ravni

17. poziva Komisijo, da pripravi oceno internih in eksternih učinkov prelivanja med 
politikami znotraj EU, z namenom zagotovitve izpolnjevanja ciljev EU;

18. poudarja, da je pomemben način rabe strukturnih in kohezijskih skladov, ki mora biti 
skladen s ciljem trajnostnega razvoja in ki mora spodbujati investicije v okoljske 
tehnologije; spodbuja rabo skladov za integracijo okoljskih tehnologij, ko se ob koncu 
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običajnega življenjskega cikla kapital obnovi;

19. poudarja pomembnost vključevanja ekoloških inovacij v vse bodoče instrumente 
financiranja Skupnosti in pripisovanja osrednje vloge ekološkim inovacijam v 
predlaganem programu za konkurenčnost in inovativnost;

20. poudarja, da trajnostni razvoj zahteva globalne rešitve in pozdravlja vse pobude za 
spodbujanje okoljskih tehnologij v državah v razvoju; poudarja, da mora EU prevzeti 
vodilno vlogo pri prenosu tehnologij in poziva države članice k spodbujanju zasebnega 
sektorja ter mednarodnih posojilnih institucij k podpiranju okoljskih tehnologij;
pozdravlja nedavno sprejeto priporočilo OECD o skupnih pristopih na področju okolja in 
javno podprtih kreditnih izvoznih poslov;

21. spodbuja Komisijo, da v okvir mednarodnih trgovinskih pogajanj vključi tudi okoljske 
vidike in poudarja, da je treba dovoliti, da se v uresničevanje mednarodnih pravil 
trgovanja vključi tudi te vidike;

0

22. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.


