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ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. peab ressursside tõhusat ja säästvat kasutamist ja jaotamist Euroopa Liidu tööstuspoliitika 
üheks olulisemaks küsimuseks, mis peaks kujundama ka liidu välissuhteid nüüd ja 
tulevikus; on sellega seoses veendunud, et keskkonnakaupade ja -teenustega kauplemine 
on jätkusuutliku majandusliku ja sotsiaalse arengu vahend, millest oleks kasu nii 
kaubandusele kui ka keskkonnale;

2. rõhutab, et majanduskasvu lahutamine ressursikasutusest on hädavajalik, et parandada 
Euroopa konkurentsivõimet ja vähendada Euroopa sõltuvust ressurssidest;

3. on selgelt kinnitanud, et globaalsete ressursside, eriti taastumatute loodusvarade 
intensiivne kasutus on planeedile ohtlik ning ohustab samal ajal varustuskindlust;

4. märgib, et õiglane, avatud ja mittediskrimineeriv mitmepoolne kaubandussüsteem ja 
keskkonnakaitse peaksid üksteist tugevdama ja töötama kohalike kogukondade 
hüvanguks, eeldusel et viiakse läbi mitmepoolsete kaubanduseeskirjade reform, mille 
eesmärgiks on paremini lahendada keskkonnaprobleeme ja rahuldada inimeste 
põhivajadused;

5. kiidab heaks WTO Doha vooru kaubandusläbirääkimistel tehtud töö, mis käsitles 
keskkonnakaupade ja -teenuste tariifsete ja mittetariifsete tõkete vähendamist või 
kaotamist, ning julgustab tungivalt osapooli jätkama tööd – Doha vooru tulevikku 
arvestamata – eesmärgiga töötada välja keskkonnakaupade ja -teenuste selge määratlus, 
mis sisaldaks ettevõtja sotsiaalset vastutust, ELi keskkonnastandardeid ja õiglase 
kaubanduse põhimõtet;

6. juhib tähelepanu sellele, et eelseisev Rio +20 tippkohtumine võiks olla oluline foorum 
ressursitõhususe ja säästva arengu küsimuste arutamiseks; on seisukohal, et uus säästva 
arengu eesmärkide kogum võiks täita aastatuhande arengueesmärkide vajakajäämised ja 
olla jõuline ülemaailmne jätkuprojekt, mis tunnustab keskkonna ja mis tahes 
arengumõõtme lahutamatut seost; nõuab tungivalt, et EL ja liikmesriigid etendaksid 
kõnealusel konverentsil otsustavat ja edasiviivat osa, et täita ülemaailmses ulatuses 
kaasava ja rohelise majanduse loomise eesmärgid;

7. on seisukohal, et Rio +20 konverentsi taustal ja ettevalmistamise käigus on vaja kõigi 
ÜRO liikmesriikide, kodanikühiskonna ja ametiühingute osalusel uut ja jõulist arutelu 
ettevõtja sotsiaalse vastutuse vabatahtliku korra tõhususe üle;

8. rõhutab, et maailmaturgude õiglase avamisega keskkonnakaupadele ja -teenustele 
soodustatakse säästvat tarbimist, luuakse ekspordivõimalusi ning töökohti, mis on seotud 
uue keskkonnahoidliku tehnoloogia levikuga, innovatsiooni ja konkurentsivõimega ning 
see toob kaasa madalamad hinnad, kõrgema kvaliteedi ja suurema valiku tarbijale;

9. kutsub komisjoni üles käsitlema tooraineid puudutavaid küsimusi, näiteks 
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ekspordipiiranguid ja investeeringutega seotud aspekte, suuremas ulatuses käimasolevatel 
ning tulevastel kaubandusläbirääkimistel, mida Euroopa Liit peab nii kahepoolses kui ka 
mitmepoolses raamistikus; 

10. nõuab väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid toetava, standardil ISO 26000 põhineva 
ressursside kasutamise standardi ning algatuse Global Compact sarnaste kavade 
väljatöötamist; 

11. tunneb heameelt, et ressursitõhusa Euroopa tegevuskava keskmes on keskkonnahoidlikud 
riigihanked, mis esitab täiendavaid nõudmisi olulise keskkonnamõjuga toodetele ja 
teenustele; kutsub komisjoni üles töötama ressursitõhusate hangete rangemate reeglite 
huvides ka WTO mitmepoolse riigihangete kokkuleppe raamistikus;

12. kiidab heaks ELi kütusekvaliteedi direktiivi kui olulise sammu ressursside tarbimise 
olelusringil põhineva käsituse suunas ja nõuab, et tarnijad kohaldaksid kütusekvaliteedi 
direktiivi rakendamisel õliliivadele eraldi vaikeväärtust;

13. väljendab muret fossiilkütuste toetuste moonutava mõju pärast maailmakaubandusele, 
nende mõju pärast kliimale ja nende tekitatud kulu pärast riigikassadele; kiidab heaks G20 
võetud kohustuse need toetused järk-järgult kaotada; soovib, et Euroopa Liit võtaks 
kõnealuses valdkonnas enda peale juhtrolli rahvusvahelisel tasandil, ja palub komisjonil 
teha kiiremas korras ettepanek ELis nende toetuste kaotamise ajakava kohta; tuletab 
meelde Euroopa Parlamendi nõudmist komisjonile ja liikmesriikidele teavitada Euroopa 
Parlamenti ekspordikrediidiasutuste ja Euroopa Investeerimispanga laenuandmisest 
projektidele, millel on kliimale kahjulik mõju;

14. kinnitab veel kord, et kõikides kehtivates kahepoolsetes ja piirkondlikes Euroopa Liidu 
kaubanduslepingutes peaks olema kaugeid sihte seadev jätkusuutlikkuse peatükk, nagu 
ELi viimati sõlmitud vabakaubanduslepingutes Korea Vabariigi, Colombia ja Peruu ning 
Kesk-Ameerikaga; on arvamusel, et sotsiaalset ja keskkonna jätkusuutlikkust käsitlevad 
peatükid tuleks seada võrdsele alusele tehingu kaubandusaspektidega ning kutsub seega 
komisjoni üles laiendama neile peatükkidele tulevastes vabakaubanduslepingutes olevaid 
vaidluste lahendamise sätteid;

15. on seisukohal, et sotsiaalselt vastutustundlikult toodetud keskkonnakaupade ja -teenuste 
tariifsete soodustuste lisamine üldiste soodustuste süsteemi võib anda lisaväärtuse ELi ja 
arenguriikide vahelisele kaubandusele ja toimida täiendava stiimulina strateegia „Euroopa 
2020” eesmärkide ning kliima ja energia valdkonna ELi pikaajaliste eesmärkide 
saavutamisel;

16. rõhutab, et ressursside tootlikkuse suurendamine on ELi tööstuspoliitika 
konkurentsivõimelisuse teguriks, et ressursside tõhus kasutamine on väärtuslik vahend, 
mis aitab oluliselt vähendada tarbimist ja sõltuvust energiaimpordist, ning et tõhusust 
tõstev tehnoloogia loob arenguvõimalusi paljudes kolmandates riikides, sealhulgas 
arenguriikides.
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