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NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

1. považuje účinné a udržitelné využívání a přidělování zdrojů za jeden z hlavních prvků 
politiky Evropské unie v oblasti průmyslu, přičemž EU by měla v tomto duchu nyní 
i v budoucnu informovat také své útvary zabývající se vnějšími vztahy; domnívá se 
v tomto ohledu, že obchodování s ekologickým zbožím a službami představuje jeden 
z nástrojů udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje, což je ku prospěchu obchodu 
i životnímu prostředí;

2. zdůrazňuje, že má-li se zvýšit konkurenceschopnost Evropy a omezit její závislost 
na zdrojích, je naprosto nezbytné oddělit otázku hospodářského růstu od spotřeby zdrojů;

3. je pevně přesvědčen, že intenzivní využívání celosvětových zdrojů, zejména 
neobnovitelných, je pro planetu nebezpečné a ohrožuje rovněž bezpečnost energetických 
dodávek;

4. podotýká, že spravedlivý otevřený a nediskriminační mnohostranný obchodní systém 
a ochrana životního prostředí by se měly vzájemně posilovat a měly by být přínosem 
pro místní komunity za předpokladu, že dojde k reformě mnohostranných obchodních 
pravidel, tak aby bylo možné lépe reagovat na problémy v oblasti životního prostředí 
a plnit základní lidské potřeby;

5. vítá práci vykonanou v rámci obchodních jednání WTO v Dauhá týkajících se omezení 
či zrušení celních a jiných překážek obchodování s ekologickým zbožím a službami 
a důrazně vyzývá strany, aby v této práci pokračovaly, a to nezávisle na budoucím kole 
jednání v Dauhá, aby bylo možné stanovit jasnou definici ekologického zboží a služeb, 
která by zahrnovala sociální odpovědnost podniků, ekologické normy EU a spravedlivé 
obchodní principy;

6. poukazuje na to, že nadcházející summit Země Rio +20 by se mohl stát důležitým fórem 
k diskuzi o otázkách účinného využívání zdrojů a udržitelného rozvoje; domnívá se, 
že nový soubor cílů udržitelného rozvoje by mohl zaplnit mezery v rozvojových cílech 
tisíciletí a mohl by se stát důležitým nástupcem tohoto celosvětového projektu, který 
se zakládá na názoru, že životní prostředí a veškeré stránky rozvoje jsou spolu nerozlučně 
spjaty; naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby na této konferenci sehrály důležitou 
pozitivní úlohu, aby bylo možné vyřešit problematiku vytvoření ekologického 
hospodářství na celosvětové úrovni, z něhož by nebyl nikdo vyloučen;

7. je přesvědčen, že v souvislosti s konferencí v Riu de Janeiro (Rio+20) a v rámci jejích 
příprav je zapotřebí vést novou a intenzivnější diskuzi, zejména na téma účinnosti 
dobrovolné povahy sociální odpovědnosti podniků, které by se zúčastnily všechny členské 
státy OSN, občanská společnost a odbory;

8. zdůrazňuje, že spravedlivým otevřením celosvětových trhů s ekologickým zbožím 
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a službami, které by podporovalo udržitelnou spotřebu, dochází k rozšíření možností 
vývozu, k vytváření nových pracovních míst spojených s šířením nových ekologických 
technologií, inovacemi a konkurenceschopností a zároveň ke snížení cen a zvýšení 
kvality, čímž se spotřebitelům nabízí širší možnost výběru;

9. žádá Komisi, aby do stávajících i budoucích jednání vedených EU na dvoustranném 
a mnohostranném základě ve větší míře začleňovala otázky týkající se surovin, jako jsou 
například a) vývozní limity a b) investiční aspekty; 

10. vyzývá, aby byla na základě normy ISO 26000 a koncepcí, jako je iniciativa Global 
Compact, vytvořena norma pro využívání zdrojů, která by byla vstřícná k malým 
a středním podnikům; 

11. vítá pozornost, které se dostalo ekologickým veřejným zakázkám v plánu pro Evropu 
účinněji využívající zdroje, jež stanovuje další požadavky na výrobky a projekty 
se značným dopadem na životní prostředí; vyzývá Komisi, aby usilovala o zavedení 
přísnějších pravidel, pokud jde o účinné využívání zdrojů při zadávání veřejných zakázek, 
a to i v rámci vícestranné dohody WTO o vládních zakázkách;

12. vítá směrnici EU o jakosti paliv, která je důležitým krokem v rámci přístupu ke spotřebě 
zdrojů z hlediska životního cyklu výrobků, a trvá na tom, aby dodavatelé při uplatňování 
této směrnice používali u živičných písků samostatnou standardní hodnotu;

13. je znepokojen tím, že světový obchod je deformován dotacemi na fosilní energie, a dále 
dopady těchto dotací na klima a výdaji s nimi spojenými na veřejné finance; vítá závazek 
skupiny G20, že postupně dojde ke zrušení těchto dotací; vyzývá EU, aby se ujala 
mezinárodního vedení v této oblasti, a Komisi, aby urychleně přišla s návrhy časového 
plánu pro postupné ukončení těchto dotací v rámci EU; připomíná žádost Evropského 
parlamentu adresovanou Komisi a členským státům, aby jej informovaly o úvěrech 
poskytnutých vývozními agenturami a Evropskou investiční bankou na projekty, které 
mají negativní dopad na klima;

14. znovu opakuje, že do všech současných dvoustranných a regionálních obchodních dohod 
EU je nutné začlenit přísné ustanovení týkající se udržitelnosti, jako je tomu např. 
v případě nejnověji uzavřených dohod o volném obchodu mezi EU a Korejskou 
republikou, Kolumbií, Peru a Střední Amerikou; domnívá se, že ustanovení týkající se 
sociální únosnosti a environmentální udržitelnosti by měla mít stejnou váhu jako obchodní 
aspekty dohody, a vyzývá proto Komisi, aby se tato ustanovení stala v budoucích 
dohodách o volném obchodu podmínkou ustanovení o urovnávání sporů;

15. domnívá se, že začlenění celních preferencí u ekologických výrobků a služeb vyrobených 
a poskytovaných sociálně odpovědným způsobem do působnosti systému všeobecných 
preferencí může být přínosem pro obchodní výměnu mezi EU a rozvojovými zeměmi 
a další motivací k dosažení cílů Strategie 2020 a dlouhodobých cílů EU v oblasti 
životního prostředí a energetiky;

16. zdůrazňuje, že růst produktivity zdrojů představuje faktor konkurenceschopnosti 
průmyslové politiky EU, že účinné využívání zdrojů je jedním z klíčových spojenců 
umožňujících podstatně snížit spotřebu a závislost na dovozu energie a že technologie 
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zaměřené na účinné využívání zdrojů vytvářejí možnosti rozvoje v řadě třetích zemí, 
včetně rozvojových zemí.
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