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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. счита ефективното и устойчиво използване и разпределяне на ресурсите за един от 
ключовите елементи на промишлената политика на Европейския съюз, който следва 
също така да се отразява във външните отношения на Съюза сега и за в бъдеще; в 
това отношение счита, че търговията с екологични стоки и услуги е инструмент за 
устойчиво икономическо и социално развитие, което е от полза както за бизнеса, 
така и за околната среда;

2. подчертава, че отделянето на икономическия растеж от използването на ресурсите е 
от съществено значение за подобряването на конкурентоспособността на Европа и 
за намаляването на зависимостта й от суровини;

3. категорично е продчертавал, че интензивното използване на световните ресурси, по-
специално на невъзобновяемите ресурси, е опасно за планетата и освен това 
заплашва сигурността на енергийните доставки;

4. отбелязва, че справедливата, отворена и недискриминационна многостранна 
система за търговия и защитата на околната среда следва да се подкрепят взаимно и 
следва да са от полза за местните общности, при условие че многостранните 
търговски правила бъдат реформирани, за да отговарят по-добре на екологичните 
предизвикателства и на основните потребности на хората;

5. приветства извършената работата по време на преговорите от кръга Доха на 
Световната търговска организация за намаляване или премахване на тарифните и 
нетарифни бариери пред търговията с екологични стоки и услуги, и активно 
насърчава страните да продължат да работят – независимо от бъдещето на кръга 
Доха – за даването на ясно определение за екологични стоки и услуги, в което ще се 
включват корпоративната социална отговорност, стандартите на ЕС в областта на 
околната среда и принципите за справедлива търговия; 

6. посочва, че предстоящата среща на върха за Земята „Рио +20“ може да бъде важен 
форум за обсъждане на проблемите във връзка с ефективното използване на 
ресурсите и устойчивото развитие; счита, че един нов пакет от цели за устойчиво 
развитие може да запълни празнотите в ЦХР и може да се превърне в мощен 
последващ глобален проект, който признава сложните връзки между околната среда 
и всяко измерение на развитието; настоятелно призовава ЕС и неговите държави 
членки да играят решаваща и положителна роля по време на тази среща, за да се 
посрещнат предизвикателствата, свързани с установяването на приобщаваща и 
екологосъобразна икономика в глобален мащаб;

7. счита, че в контекста и в хода на подготовката за конференцията „Рио +20“ е 
необходим нов и засилен дебат, който да включва всички страни – членки на ООН, 
гражданското общество и професионалните съюзи, по-специално относно 
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ефективността на доброволния характер на корпоративната социална отговорност;

8. подчертава, че справедливото отваряне на световните пазари за екологични стоки и 
услуги, при насърчаване на устойчивото потребление, създава възможности в 
сектора на износа, нови работни места, свързани с разпространението на нови 
екологосъобразни технологии, иновации и конкурентоспособност, води до 
намаляване на цените, повишаване на качеството и разширяване на избора за 
потребителите;

9. призовава Комисията да включи някои въпроси, свързани със суровините, като а) 
ограничения върху износа и б) инвестиционни аспекти, в по-голяма степен в 
настоящите и бъдещите двустранни или многостранни преговори, провеждани от 
ЕС; 

10. призовава за развитие на благоприятен за МСП стандарт за използването на 
ресурсите, основан на ISO 26000 и на концепции като Глобалния договор; 

11. приветства акцента върху екологосъобразните обществени поръчки (ЕОП) в 
Пътната карта на ЕС за ефективно използване на ресурсите, която създава 
допълнителни изисквания относно продуктите и проектите със значително 
въздействие върху околната среда; призовава Комисията да работи в посока по-
строги правила за ресурсно ефективни обществени поръчки, включително в рамките 
на многостранното Споразумение на СТО за държавните поръчки;  

12. приветства Директивата на ЕС за качеството на горивата като важна стъпка в 
подхода за използване на ресурсите, основан на жизнения цикъл, и подчертава, че 
при изпълнението на Директивата за качеството на горивата доставчиците прилагат 
отделна стойност по подразбиране за битуминозен пясък;

13. изразява безпокойство във връзка с изкривяващия ефект, който субсидиите за 
енергия, получавана от изкопаеми горива, оказват върху световния търговски 
обмен, тяхното въздействие върху климата, както и тяхната цена за публичните 
финанси; приветства ангажимента на Г-20 за постепенно премахване на тези 
субсидии; призовава ЕС да поеме световното лидерство по този въпрос и призовава 
Комисията да представи бързо предложения за график за преустановяване на тези 
субсидии в ЕС; припомня искането на Европейския парламент Комисията и 
държавите членки да го информират за кредити от агенциите за експортно 
кредитиране и Европейската инвестиционна банка, отпуснати за проекти, които 
имат отрицателно въздействие върху климата;

14. потвърждава отново, че всички съществуващи двустранни и регионални европейски 
търговски споразумения трябва да включват амбициозна глава, посветена на 
устойчивостта, както стана например с последните споразумения за свободна 
търговия на Европейския съюз с Република Корея, с Колумбия и Перу, както и с 
Централна Америка; счита, че главите относно социалната и екологичната 
устойчивост следва да бъдат равнопоставени на търговските аспекти на 
споразуменията и следователно призовава Комисията да включи тези глави в 
разпоредбите за уреждане на спорове на бъдещите споразумения за свободна 
търговия;



AD\899461BG.doc 5/6 PE480.778v03-00

BG

15. счита, че включването на тарифни преференции за произведени по социално 
отговорен начин екологични продукти и услуги в рамките на Общата система за 
преференции може да генерира добавена стойност в търговския обмен на ЕС с 
развиващите се страни и да действа като допълнителен стимул за постигането на 
целите на стратегията „Европа 2020“ и на дългосрочните цели на ЕС в областта на 
изменението на климата и енергетиката;

16. подчертава, че повишаването на производителността на ресурсите представлява 
конкурентоспособен фактор за промишлената политика на ЕС, че ефективното 
използване на ресурсите е ключов съюзник за значително намаляване на 
потреблението и зависимостта от вноса на енергия, и че технологиите за 
ефективност създават възможности за развитие в много трети държави, 
включително в развиващите се държави;
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