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EHDOTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. pitää resurssien tehokasta ja kestävää käyttöä ja jakamista yhtenä avaintekijänä unionin 
teollisuuspolitiikassa, jonka pitäisi myös vaikuttaa unionin nykyisiin ja tuleviin 
ulkosuhteisiin; katsoo tältä osin, että ympäristöhyödykkeiden ja -palvelujen kauppa 
muodostaa kestävän taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen välineen, josta hyötyvät sekä 
kauppa että ympäristö;

2. korostaa, että on olennaista erottaa talouskasvu resurssien kuluttamisesta, jotta Euroopan 
kilpailukykyä voidaan parantaa ja vähentää sen riippuvuutta luonnonvaroista;

3. panee merkille, että maailman luonnonvarojen, erityisesti uusiutumattomien 
luonnonvarojen, intensiivinen käyttö on maapallolle vaarallista ja uhkaa energian 
toimitusvarmuutta;

4. toteaa, että reilun, avoimen ja syrjimättömän monenvälisen kauppajärjestelmän sekä 
ympäristönsuojelun olisi tuettava toisiaan ja että ne hyödyttänevät paikallisyhteisöjä 
edellyttäen, että monenvälisen kaupan sääntöjä muutetaan, jotta ne vastaisivat entistä 
paremmin ympäristösuojelun haasteisiin ja ihmisten perustarpeisiin;

5. pitää myönteisinä WTO:ssa Dohan kierroksen neuvottelujen aikana saatuja tuloksia, jotka 
koskevat ympäristöhyödykkeiden ja -palvelujen kaupan tulliesteiden ja muiden esteiden 
vähentämistä tai poistamista, ja kannustaa osapuolia työskentelemään ponnekkaasti Dohan 
kierroksen tulevaisuudesta riippumatta saadakseen aikaan ympäristöhyödykkeiden ja 
-palveluiden selkeän määritelmän, johon kuuluisi yritysten yhteiskuntavastuu, EU:n 
ympäristövaatimukset ja reilun kaupan periaatteet;

6. huomauttaa, että tuleva Rio +20 Earth -huippukokous voi olla merkittävä foorumi 
resurssitehokkuudesta ja kestävästä kehityksestä keskustelemiseksi; uskoo, että uusilla 
kestävän kehityksen tavoitteilla voitaisiin korjata vuosituhannen kehitystavoitteiden 
puutteet ja niistä voisi tulla tehokas maailmanlaajuinen jatkohanke, jossa tunnistetaan 
erottamattomat yhteydet ympäristön ja jokaisen kehityksen ulottuvuuden välillä; kehottaa 
EU:ta ja sen jäsenvaltioita ottamaan ratkaisevan ja myönteisen roolin kokouksessa, jotta 
osallistavan ja vihreän talouden maailmanlaajuisen perustamisen haasteet voidaan 
kohdata;

7. katsoo, että Rio +20 -kokouksen yhteydessä ja ennen sitä tarvitaan uutta ja entistä 
laajempaa keskustelua, jossa ovat mukana kaikki YK:n jäsenvaltiot, kansalaisyhteiskunta 
ja ammattiliitot ja joka koskee erityisesti yritysten yhteiskuntavastuun vapaaehtoisuuden 
tehokkuutta;

8. korostaa, että kestävään kulutukseen kannustava ympäristöhyödykkeiden ja -palvelujen 
maailmanmarkkinoiden oikeudenmukainen avaaminen lisää alan vientimahdollisuuksia, 
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luo uusia työpaikkoja uuden vihreän teknologian leviämisen, innovoinnin ja kilpailun 
ansiosta, alentaa hintoja, parantaa laatua ja lisää kuluttajien valinnanvaraa;

9. kehottaa komissiota sisällyttämään laajemmin raaka-aineita koskevat kysymykset, kuten 
vientiä koskevat rajoitukset ja investointeja koskevat näkökohdat, EU:n neuvottelemiin 
tämänhetkisiin ja tuleviin kahden- ja monenvälisiin kauppasopimuksiin;

10. vaatii kehittämään pk-yrityksille myönteisen standardin luonnonvarojen käyttöä varten 
ISO 26000 -standardia ja Global compact -aloitteen kaltaisia konsepteja mukaillen;

11. pitää myönteisenä, että EU:n resurssitehokkuutta koskevassa etenemissuunnitelmassa 
keskitytään ympäristöä säästäviin julkisiin hankintoihin, mikä asettaa lisävaatimuksia 
tuotteille ja hankkeille, joilla on huomattavia ympäristövaikutuksia; vaatii komissiota 
työskentelemään resurssitehokkaita hankintoja koskevien määräysten tiukentamiseksi, 
WTO:n monenvälisen julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (GPA) määräykset 
mukaan lukien;

12. on tyytyväinen EU:n polttoaineiden laatua koskevaan direktiiviin, joka on tärkeä askel 
luonnonvarojen kulutuksen elinkaariajattelussa, ja vaatii, että polttoaineiden laatua 
koskevan direktiivin täytäntöönpanossa toimittajat soveltavat tervahiekkaan erillistä 
oletusarvoa;

13. on huolissaan fossiilisen energian tukien vääristävästä vaikutuksesta maailmankauppaan, 
niiden vaikutuksista ympäristöön ja niiden valtiolle aiheuttamista kuluista; pitää 
myönteisenä G20-maiden sitoutumista kyseisten tukien vähittäiseen poistamiseen; 
kehottaa EU:ta ottamaan kansainvälisen johtoaseman tässä asiassa ja kehottaa komissiota 
laatimaan nopeasti ehdotuksia aikataulusta, jolla tuet poistetaan vaiheittain EU:sta; 
muistuttaa Euroopan parlamentin komissiolle ja jäsenvaltioille esittämästä pyynnöstä 
ilmoittaa parlamentille vientiluottolaitosten ja Euroopan investointipankin myöntämistä 
lainoista hankkeille, joilla on kielteisiä ilmastovaikutuksia;

14. toteaa jälleen, että kaikkiin nykyisiin kahdenvälisiin ja alueellisiin unionin 
kauppasopimuksiin on sisällytettävä kestävyyttä koskeva kunnianhimoinen luku, joka on 
muun muassa Euroopan unionin ja Korean tasavallan, Kolumbian ja Perun sekä Keski-
Amerikan kanssa viimeksi tehdyissä kaupan vapauttamista koskevissa sopimuksissa;
katsoo, että yhteiskunnallista ja ympäristöllistä kestävyyttä koskevia lukuja olisi pidettävä 
samanarvoisina sopimuksen kaupallisten näkökohtien kanssa ja kehottaa siksi komissiota 
huolehtimaan siitä, että kyseiset luvut kuuluvat tulevissa vapaakauppasopimuksissa 
riitojenratkaisumenettelyiden soveltamisalan piiriin;

15. katsoo, että sosiaalisesti vastuullisella tavalla tuotettujen ympäristöhyödykkeiden ja 
-palvelujen tullietuuskohtelun sisällyttäminen yleiseen tullietuusjärjestelmään saattaa 
tuoda lisäarvoa EU:n kaupankäyntiin kehitysmaiden kanssa ja olla lisäkannustin Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteisiin ja EU:n pitkän aikavälin ilmasto- ja energiapäämääriin 
pyrkimiseksi;

16. korostaa, että resurssien tuottavuuden lisääminen tukee EU:n teollisuuspolitiikan 
kilpailukykyä, että resurssitehokkuus on olennainen väline kulutuksen ja 
tuontienergiariippuvuuden vähentämiseksi merkittävästi ja että tehokkuutta lisäävät 
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teknologiat luovat kehitysmahdollisuuksia monissa kolmansissa maissa, myös 
kehitysmaissa.
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