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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. θεωρεί την αποτελεσματική και βιώσιμη χρήση των πόρων ένα από τα βασικά στοιχεία 
της βιομηχανικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία πρέπει επίσης να 
διαμορφώνει τις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης στο παρόν και το μέλλον· θεωρεί, κατά 
συνέπεια, ότι το εμπόριο των περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών αποτελεί μέσο 
βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης προς όφελος τόσο του εμπορίου όσο και 
του περιβάλλοντος·

2. υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία η αποδέσμευση της οικονομική μεγέθυνσης από την 
κατανάλωση πόρων προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και να 
μειωθεί η εξάρτησή της από τους πόρους·

3. έχει πλέον διαπιστώσει ότι η εντατική χρήση των παγκόσμιων πόρων, ιδίως των μη 
ανανεώσιμων, είναι επικίνδυνη για τον πλανήτη ενώ απειλεί παράλληλα την ασφάλεια 
του εφοδιασμού·

4. υπενθυμίζει ότι ένα πολυμερές, ανοικτό και χωρίς διακρίσεις σύστημα εμπορίου και η 
προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να αλληλοενισχύονται και ότι θα πρέπει να είναι 
επωφελή για τις τοπικές κοινότητες, υπό την προϋπόθεση ότι οι πολυμερείς εμπορικοί 
κανόνες θα αναμορφωθούν ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις περιβαλλοντικές 
προκλήσεις και τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες· 

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο που επιτελέσθηκε κατά τη διάρκεια των 
εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ντόχα του ΠΟΕ για τη μείωση ή την 
κατάργηση των δασμολογικών και μη φραγμών στο εμπόριο περιβαλλοντικών αγαθών 
και υπηρεσιών και ενθαρρύνει τα συμβαλλόμενα μέρη να συνεχίσουν να εργάζονται –
ανεξάρτητα από το μέλλον του Γύρου της Ντόχα – για τον σαφή προσδιορισμό των 
περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών, που θα περιλαμβάνει την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη, τα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ και τις αρχές του δίκαιου εμπορίου·

6. επισημαίνει ότι η προσεχής διάσκεψη κορυφής για τον πλανήτη Ρίο +20 θα μπορούσε να 
αποτελέσει σημαντικό φόρουμ συζήτησης για τα ζητήματα της απόδοσης των πόρων και 
της βιώσιμης ανάπτυξης· πιστεύει ότι μια νέα σειρά στόχων βιώσιμης ανάπτυξης θα 
μπορούσαν να καλύψουν τα κενά των ΑΣΧ και να εξελιχθούν σε ισχυρό διάδοχο 
πρόγραμμα παγκόσμιας κλίμακας που θα αναγνωρίζει την άρρηκτη σχέση μεταξύ του 
περιβάλλοντος και κάθε διάστασης της ανάπτυξης· ζητεί επιτακτικά από την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της να διαδραματίσουν καίριο και θετικό ρόλο στη συγκεκριμένη διάσκεψη 
ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που συνεπάγεται η δημιουργία μιας χωρίς 
αποκλεισμούς, πράσινης οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο·

7. πιστεύει ότι, στο πλαίσιο και κατά τη διεξαγωγή της διάσκεψης Ρίο +20, είναι απαραίτητη 
η διεξαγωγή μια νέας, δυναμικότερης συζήτησης στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα 
κράτη μέλη του ΟΗΕ, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι συνδικαλιστικές 
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οργανώσεις, με συγκεκριμένο θέμα την αποτελεσματικότητα του εθελοντικού χαρακτήρα 
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·

8. υπογραμμίζει ότι το άνοιγμα των παγκόσμιων αγορών στα περιβαλλοντικά αγαθά και 
υπηρεσίες που ενθαρρύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργεί ευκαιρίες στον τομέα των 
εξαγωγών, νέες θέσεις εργασίας που συνδέονται με τη διάδοση των πράσινων 
τεχνολογιών, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα,  μείωση των τιμών, άνοδο της 
ποιότητας και μεγαλύτερες δυνατότητες επιλογής για τον καταναλωτή·

9. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει περισσότερο θέματα που άπτονται των πρώτων 
υλών, όπως α) οι περιορισμοί επί των εξαγωγών και β) επενδυτικές πτυχές, στις 
τρέχουσες και μελλοντικές εμπορικές διαπραγματεύσεις που διεξάγει η ΕΕ σε διμερή και 
πολυμερή πλαίσια· 

10. ζητεί την ανάπτυξη ενός προτύπου φιλικού προς τις ΜΜΕ για τη χρήση των πόρων 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 26000 και με έννοιες όπως το παγκόσμιο συμβόλαιο· 

11. επικροτεί την προσοχή που αποδίδεται στις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) στο 
πλαίσιο του οδικού χάρτη της ΕΕ για μια αποδοτική, από άποψη πόρων, Ένωση, ο οποίος 
προβλέπει πρόσθετες απαιτήσεις όσον αφορά τα προϊόντα και τα έργα που έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον· ζητεί από την Επιτροπή να εργασθεί προς την 
κατεύθυνση ισχυρότερων κανόνων για αποδοτικές από άποψη πόρων συμβάσεις, μεταξύ 
άλλων, στο πλαίσιο της πολυμερούς συμφωνίας περί δημόσιων συμβάσεων προμηθειών 
(ΣΔΣ) του ΠΟΕ·

12. επικροτεί την οδηγία της ΕΕ για την ποιότητα των καυσίμων (FQD) ως σημαντικό βήμα 
στο πλαίσιο μιας προσέγγισης κύκλου ζωής για την κατανάλωση πόρων και επιμένει ότι, 
κατά την εφαρμογή της οδηγίας FQD, οι προμηθευτές θα πρέπει να εφαρμόζουν μια 
χωριστή προκαθορισμένη τιμή για τις ασφαλτούχες άμμους·

13. ανησυχεί για τις στρεβλωτικές επιπτώσεις που έχουν οι επιδοτήσεις των ορυκτών πηγών 
ενέργειας στο παγκόσμιο εμπόριο, τον αντίκτυπό τους στο κλίμα και το κόστος τους για 
το δημόσιο ταμείο· επικροτεί τη δέσμευση της Ομάδας G20 να καταργήσει σταδιακά τις 
εν λόγω επιδοτήσεις· καλεί την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε διεθνές επίπεδο για το 
συγκεκριμένο ζήτημα και ζητεί από την Επιτροπή να διατυπώσει σύντομα προτάσεις για 
το χρονοδιάγραμμα κατάργησης των εν λόγω επιδοτήσεων στην ΕΕ· επαναλαμβάνει το 
αίτημα του Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να το ενημερώνουν 
σχετικά με δάνεια που έχουν χορηγήσει οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων και η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για έργα που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο κλίμα·

14. τονίζει εκ νέου ότι όλες οι ισχύουσες διμερείς και περιφερειακές ευρωπαϊκές εμπορικές 
συμφωνίες πρέπει να συμπεριλαμβάνουν ένα φιλόδοξο κεφάλαιο για τη βιωσιμότητα, 
όπως συνέβη επί παραδείγματι στις πρόσφατες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με τη 
Δημοκρατία της Κορέας, την Κολομβία και το Περού και την Κεντρική Αμερική· εκτιμά 
ότι τα κεφάλαια σχετικά με την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα θα πρέπει να 
είναι ισότιμα με τις εμπορικές πτυχές της συμφωνίας και ζητεί, ως εκ τούτου, από την 
Επιτροπή να υπαγάγει τα κεφάλαια αυτά στις διατάξεις  περί επίλυσης διαφορών των 
μελλοντικών συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών·
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15. θεωρεί ότι η ένταξη δασμολογικών προτιμήσεων για περιβαλλοντικά προϊόντα και 
υπηρεσίες που παράγονται με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο στο Σύστημα Γενικευμένων 
Προτιμήσεων είναι δυνατόν να αποτελέσει προστιθέμενη αξία στις εμπορικές συναλλαγές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις αναπτυσσόμενες χώρες και να λειτουργήσει ως επιπλέον 
κίνητρο για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και των 
μακροπρόθεσμων στόχων της ΕΕ στους τομείς του κλίματος και της ενέργειας·

16. τονίζει ότι οι αυξήσεις της παραγωγικότητας των πόρων αποτελούν παράγοντα 
ανταγωνιστικότητας για τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ, ότι η αποδοτική χρήση των 
πόρων είναι καίριος σύμμαχος στη σημαντικά μειούμενη κατανάλωση και την εξάρτηση 
από ενεργειακές εισαγωγές και ότι οι τεχνολογίες για την απόδοση δημιουργούν 
αναπτυξιακές ευκαιρίες σε πολλές τρίτες χώρες, περιλαμβανομένων αναπτυσσόμενων 
χωρών.
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