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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION 

om främjande av teknik för hållbar utveckling: Europeiska unionens handlingsplan för 
miljöteknik (2004/2131(INI)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om 
främjande av teknik för hållbar utveckling: Europeiska unionens handlingsplan för 
miljöteknik (KOM(2004)0038), 

– med beaktande av strategin för hållbar utveckling (slutsatserna från Europeiska rådets 
möte i Göteborg den 15–16 juni 2001), 

– med beaktande av Lissabonstrategin (slutsatserna från Europeiska rådets möte i Barcelona 
den 15–16 mars 2002), 

– med beaktande av rådets (miljö) slutsatser om Ren, intelligent, konkurrenskraftig: 
möjligheterna till miljöeffektiva innovationer inom Lissabonprocessen, av 
den 14 oktober 2004, 

– med beaktande av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram1, 

– med beaktande av Europeiska gemenskapens femte2 och sjätte3 ramprogram för forskning, 
teknisk utveckling och demonstration, 

– med beaktande av parlamentets resolution av den 21 april 2004 om meddelandet från 
kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Integrerad produktpolitik – 
Miljöpåverkan ur livscykelperspektiv4, 

– med beaktande av rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en 
omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet5, 

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om 
andelen förnybar energi i EU (KOM(2004)0366), 

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – 
Bygga en gemensam framtid – Politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 
2007–2013 (KOM(2004)0101), 

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet och 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om integrering av miljöaspekter i 
europeisk standardisering (KOM(2004)0130). 

                                                 
1 EGT L 242, 10.9.2002, s. 1. 
2 EGT L 26, 1.2.1999, s. 1 
3 EGT L 232, 29.8.2002, s. 1. 
4 Antagna texter, P5_TA(2004)0349. 
5 EUT L 283, 31.10.2003, s. 51. 
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– med beaktande av kommissionens arbetsdokument – en handbok om miljövänlig offentlig 
upphandling (SEK(2004)1050). 

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6-…/2004), och av 
följande skäl: 

A. Hållbar utveckling – utveckling som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov – är ett av 
Europeiska unionens viktigaste mål. 

B. För att garantera hållbar utveckling är det, inom ramen för Lissabonstrategin, vars 
målsättning är att göra Europeiska unionen till världens mest konkurrenskraftiga och 
dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med 
fler och bättre arbetstillfällen och en högre grad av social sammanhållning, nödvändigt att 
fastställa mål för ekonomisk, social och miljömässig politik, som är konsekventa med 
varandra och möjliggör ökad tillväxt. 

C. I detta sammanhang är det av central vikt att förstärka och utnyttja de positiva synergierna 
mellan miljöskydd och konkurrenskraft, och att bryta sambandet mellan ekonomisk 
tillväxt och negativ miljöpåverkan. Miljöteknik (all teknik som är mindre skadlig för 
miljön än tillgängliga alternativ) är ett viktigt hjälpmedel för att uppnå detta. 

D. Endast tillräcklig efterfrågan på miljöteknik kommer att påskynda arbetet med att få ut 
innovationer på marknaden (från forskning, produktutveckling och produktion, till 
lansering och marknadsintroduktion). 

E. Europeiska unionens miljöpolitik måste vara tillräckligt ambitiös för att skapa efterfrågan 
på miljöteknik, med tydliga och framåtsyftande mål, överenskomna indikatorer för att 
mäta belastningar på miljön och internalisering av (externa) miljökostnader. Politiken 
skall syfta till att belöna ledarna, snarare än eftersläntrarna, på detta område. 

F. Det finns en mängd verktyg som kan användas för att bidra till att utveckla marknaden för 
detta slags teknik, såsom teknikplattformar, miljövänlig offentlig upphandling med 
prestandaspecifikationer, skatteincitament, minskning av stöd med negativa effekter på 
miljön, testning av miljöteknik, bedömning, standardisering osv. 

G. Ekonomiskt stöd är viktigt för forskning och utveckling, men även för att utveckla 
produkter för marknaden, och det är följaktligen nödvändigt att öka ansträngningarna för 
att finna lösningar när det gäller riskkapital. 

H. Europeiska unionens politik på detta område måste vara samordnad och sträva mot samma 
mål, och det är följaktligen viktigt att ta hänsyn till tekniska lösningar för att främja 
hållbarhet i utarbetandet av budgetplanen och i utformningen av det sjunde 
ramprogrammet för forskning. Strukturfonderna och Sammanhållningsfonden måste 
användas på ett sätt som stöder utvecklingen av miljöteknik. 
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I. Hållbar utveckling kräver globala lösningar och Europeiska unionen måste därför se till 
att den inre och yttre politiken är konsekvent, inte bara inom ramen för bilateralt 
samarbete och exportkrediter, utan även när det gäller utveckling med avseende på 
Förenta nationerna, Världshandelsorganisationen (WTO), Organisationen för ekonomiskt 
samarbete och utveckling (OECD) och Världsbanken. 

Öka efterfrågan på miljöteknik 

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande, som utgör en lämplig grund 
för diskussioner och för att utarbeta mer konkreta förslag om hur användningen av 
miljöteknik skall kunna ökas, men vill att utvecklingen av efterfrågan på miljöteknik skall 
betonas i högre grad. Parlamentet uppmanar att ett mindre splittrat tillvägagångssätt skall 
tillämpas när det gäller miljöpolitik och hållbar utveckling i allmänhet, och denna 
handlingsplan i synnerhet. 

2. Europaparlamentet betonar vikten av lagstiftning som ett hjälpmedel för att öka 
efterfrågan på miljöteknik. Lagstiftningen skall vara så långsiktig, ambitiös och 
förutsägbar som möjligt, men den skall även ta hänsyn till tekniska framsteg. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa ett ambitiöst mål för den globala 
marknadsandelen för miljöteknik, som inte skall vara lägre än 50 procent inom tio år. 

4. Europaparlamentet välkomnar förslaget om att enas om ambitiösa prestandamål för 
industrin, i synnerhet inom de prioriterade områden som identifieras i det sjätte 
miljöhandlingsprogrammet, som kommer att ge EU-industrin möjlighet att öka sin 
konkurrenskraft, skapa fler arbetstillfällen och samtidigt öka efterfrågan på miljöteknik. 
Parlamentet påminner berörda parter om att det är nödvändigt att grunda målen på 
beräkning av livscykelskostnaderna och att beakta den integrerade produktpolitiken (IPP). 

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bidra till att utarbeta metoder och 
indikatorer för att mäta olika produkters, tjänsters och processers belastning på miljön, 
samt presentera resultaten på ett tydligt sätt för alla berörda parter, däribland 
konsumenterna, för att alla aktörer skall kunna fatta välinformerade beslut. 

6. Europaparlamentet konstaterar att arbetet med att internalisera externa miljökostnader 
framskrider mycket långsamt, och påpekar att efterfrågan på miljöteknik skulle öka 
väsentligt om man kan finna lösningar på detta problem på gemenskapsnivå (skatter, 
skattelättnader, subventioner, köp- och säljbara tillstånd, föroreningsavgifter osv.). 

7. Europaparlamentet välkomnar rådets direktiv 2003/96/EG om en omstrukturering av 
gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet, som är ett litet steg 
i rätt riktning, men betonar att det är nödvändigt att göra mer på detta område, och 
uppmanar kommissionen, rådet och medlemsstaterna att tänka progressivt när de föreslår 
och antar nya initiativ för att förstärka sektorn för förnybar energi, även med avseende på 
transporter. 

8. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen är i färd med att utarbeta en handbok om 
miljövänlig offentlig upphandling, och ser fram emot en utvärdering av handbokens 
effekter, för att se om mer bindande bestämmelser kan vara användbara. 
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Skapa en rättvis och konkurrenskraftig marknad för miljöteknik 

9. Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att undanröja de hinder som hämmar 
utveckling och bredare användning av miljöteknik, och uppmanar kommissionen att lägga 
fram en konkret handlingsplan med en tidsplan för hur dessa hinder skall övervinnas. 

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att prioritera 
påskyndandet av reformprocessen när det gäller subventioner som har betydande negativa 
effekter på miljön, och är oförenliga med hållbar utveckling, för att minska och slutligen 
avskaffa dem, och konstaterar att dessa subventioner är av avsevärd storlek. 

11. Europaparlamentet välkomnar förslaget om prestandabedömningar och miljöcertifikat för 
att skapa förtroende för ny teknik på marknaden, både bland företagen och 
konsumenterna, och föreslår att alla EU-standarder skall bedömas ur en miljömässig 
synvinkel och anpassas därefter. 

12. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen och medlemsstaterna att mobilisera 
ytterligare riskfinansiering för ny miljöteknik, i synnerhet för små och medelstora företag, 
och att utbyta information om befintliga system som är framgångsrika, såsom den gröna 
investeringsfonden i Nederländerna. 

Tillgodose efterfrågan på miljöteknik 

13. Europaparlamentet betonar att det är viktigt att anslå tillräckliga medel för forskning, och 
erinrar om överenskommelsen från Barcelona 2002 om att öka utgifterna för forskning 
och utveckling i Europeiska unionen för att den skall närma sig tre procent av BNP 
till 2010. Parlamentet välkomnar initiativ för att öka finansieringen och samordna insatser 
på detta område. 

14. Europaparlamentet välkomnar förslaget om att inrätta teknikplattformar inom särskilt 
viktiga och lovande områden, såsom vätgas, bränsleceller, solcellsteknik och 
vattenförsörjning, men är oroat över tillträdet till dessa plattformar. Parlamentet betonar 
att det är viktigt att inrätta plattformar som är öppna för alla berörda parter på lika villkor, 
och föreslår att dessa plattformar skall kopplas till industrin för att få ut ny miljöteknik på 
marknaden. 

15. Europaparlamentet understryker att det är viktigt att utnyttja informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) som ett verktyg för att minska belastningarna på miljön 
(dematerialisering), och uppmanar medlemsstaterna att underlätta och främja detta 
tänkesätt. 

16. Europaparlamentet stöder de olika förslagen om att sprida befintlig teknik, såsom att ta 
fram en EU-katalog över befintliga register och databaser för miljöteknik, tekniska 
plattformar osv. 
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Samordnad politik på såväl intern som extern nivå 

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en utvärdering av interna och 
externa återverkningar av Europeiska unionens politik, för att förhindra att EU:s mål 
undergrävs. 

18. Europaparlamentet betonar vikten av att utnyttja Strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden på ett sätt som är konsekvent med målsättningarna för hållbar 
utveckling och främjar investeringar i miljöteknik. Parlamentet stöder att dessa fonder 
används för att införa miljöteknik när anläggningstillgångar ersätts i slutet av sin normala 
livstid. 

19. Europaparlamentet understryker vikten av att innefatta miljövänliga innovationer i 
gemenskapens samtliga finansieringsinstrument, och att ny miljövänlig teknik skall utgöra 
ett centralt inslag i det föreslagna programmet för konkurrenskraft och innovation. 

20. Europaparlamentet framhåller att hållbar utveckling kräver globala lösningar och 
välkomnar alla initiativ för att främja miljöteknik i utvecklingsländer, och betonar att 
Europeiska unionen bör inta en ledande roll när det gäller överföring av miljöteknik. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att uppmuntra den privata sektorn och 
internationella utlåningsinstitut att främja miljöteknik, och välkomnar OECD:s nyligen 
antagna rekommendation om gemensamma miljöstrategier och statsstödda exportkrediter. 

21. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att införa miljöhänsyn i internationella 
handelsförhandlingar och betonar att det är viktigt att beakta miljöaspekterna i 
tillämpningen av internationella handelsavtal. 

22. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas respektive regeringar och parlament. 
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MOTIVERING 

I EU:s strategi för hållbar utveckling eftersträvas en så bra avvägning som möjligt mellan 
ekonomiska krav, sysselsättningskrav och miljökrav. Man bör inte tvingas göra ett val mellan 
ekonomisk tillväxt, bättre miljö och ökad sysselsättning, utan alla tre mål skall kunna uppnås 
samtidigt. Miljöförbättrande åtgärder främjar även tillväxten och konkurrenskraften. 
Miljöindustrin är en snabbt växande industrigren med en global marknad som redan nu 
sysselsätter mer än två miljoner europeiska medborgare. 
 
Gemenskapens mål att öka investeringarna i forsknings- och utvecklingsverksamhet till 
3 procent av BNP senast år 2010 är ett betydande mål även med tanke på 
Europeiska unionens handlingsplan för miljöteknik (ETAP). Detta mål ingår också i EU:s 
Lissabonstrategi, vars syfte är att göra EU till världens mest konkurrenskraftiga och 
dynamiska kunskapsbaserade ekonomi senast år 2010. 
 
Eftersom det krävs en märkbar ökning av investeringarna för att Lissabonmålen skall uppnås, 
måste man se till att investeringarna alltid genomförs med hjälp av bästa tillgängliga teknik. 
På detta vis skapas även efterfrågan på ny miljöteknik. Eftersom EU:s inre marknad har 
utvidgats förfogar vi redan i dagens läge över en stor och dynamisk hemmamarknad för 
miljöteknik. Bara för ett fullständigt genomförande av de nuvarande miljöbestämmelserna 
kommer det att krävas investeringar på 50-80 miljarder euro. Miljöteknikens roll kan stärkas 
snabbt också inom den offentliga upphandlingen, som utgör omkring 16 procent av EU:s 
BNP, motsvarande cirka 1 450 miljarder euro. 
 
Efterfrågestimulerande åtgärder har en avgörande betydelse för hur snabbt ny miljöteknik tas i 
bruk. Den privata sektorns efterfrågan på miljöteknik sporras bäst genom att man ställer upp 
tillräckligt ambitiösa miljömål som åtföljs av en konsekvent politik. Lagstiftningen bör 
stödjas med andra styrmedel, t.ex. miljö- och konsumtionsskatter som bör gälla för hela EU, 
avskaffande av miljöskadliga subventioner, tillämpande av effektiva standarder som tar 
hänsyn till miljöaspekter osv. 
 
I ETAP anges diverse hinder för införandet av ny teknik. Det vore viktigt att kommissionen i 
samband med det kommande utformningsarbetet lägger fram ett program samt tidsplan för 
hur dessa hinder kan undanröjas och hur befintlig miljöteknik snabbare kan föras in på 
marknaden och tas i bruk. 
 
Europeiska unionen bör även vidta kraftfulla åtgärder för att skapa en global efterfrågan på 
miljöteknik. Globala miljöproblem kräver striktare utsläppsmål bl.a. för växthusgaser. Därför 
bör EU vara aktiv och begära att gemensamma globala avtal ingås. Det långsiktiga målet att 
minska koldioxidutsläppen med 60–70 procent förutsätter först och främst att Förenta staterna 
ansluter sig till Kyotoavtalet. Det är också viktigt att Kina, Indien och andra länder som 
befinner sig i en industrialiseringsprocess snabbt ansluter sig till kommande avtal om 
begränsning av utsläpp. 
 
För att vi skall kunna möta aktuella och kommande stora miljöproblem måste miljöteknik och 
tekniska tillämpningar i allmänhet användas till att begränsa användningen av icke förnybara 
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råvaror och minska den miljöbelastning som orsakas av utsläpp och avfall som är skadliga för 
miljö och hälsa. 

Huvudmålet för det kommande vårtoppmötet (mars 2005) är att revidera Lissabonstrategins 
målsättningar med hänsyn till ändrade förhållanden. Med tanke på målet om hållbar 
utveckling är det nödvändigt att miljöförbättring betraktas som en del av konkurrenskraften 
och att man fullständigt inser dess möjligheter att skapa ny tillväxt. ETAP är ett instrument 
för konkretisering av miljönytta och utformning av politik som gynnar inte bara ekonomin 
och sysselsättningen utan även miljön. 
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