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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. az erőforrások hatékony és fenntartható felhasználását és elosztását az Európai Unió 
iparpolitikája kulcselemének tekinti, amelyből az Unió külkapcsolatainak is meríteniük 
kell, most és a jövőben is; e tekintetben úgy véli, hogy a környezetbarát áruk és 
szolgáltatások kereskedelme a fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés eszköze, 
amely a kereskedelem és a környezet számára is hasznot hajt;

2. hangsúlyozza, hogy a gazdasági növekedés és az erőforrás-fogyasztás szétválasztása 
elengedhetetlen Európa versenyképességének javításához és az erőforrásoktól való 
függőségének csökkentéséhez;

3. egyértelműen megállapította, hogy a globális erőforrások és különösen a nem megújuló 
erőforrások intenzív felhasználása kockázatos a bolygónkra nézve, egyúttal veszélyezteti 
az energiaellátás biztonságát;

4. megjegyzi, hogy egy nyitott és megkülönböztetéstől mentes, többoldalú kereskedelmi 
rendszer, valamint a környezetvédelem kölcsönösen erősíthetik egymást és a helyi 
közösségek számára előnyösek lehetnek, feltéve, hogy a többoldalú kereskedelmi 
szabályokat megreformálják annak érdekében, hogy megfelelőbb megoldást nyújtsanak a 
környezeti kihívásokra, és jobban kielégítsék az alapvető emberi szükségleteket;

5. üdvözli a Kereskedelmi Világszervezet keretében folytatott kereskedelmi tárgyalások 
dohai fordulója során a környezetbarát áruk és szolgáltatások kereskedelme vámjellegű és 
nem vámjellegű akadályainak csökkentése vagy felszámolása érdekében végzett munkát, 
és határozottan kéri a feleket, hogy – a dohai fordulótól függetlenül – dolgozzanak ki 
egyértelmű definíciót a környezetbarát árukra és szolgáltatásokra, amely kitér a vállalatok 
társadalmi felelősségvállalására, az EU környezetvédelmi szabványaira és a méltányos 
kereskedelem elveire;

6. rámutat, hogy a közelgő Rio +20 Föld-csúcstalálkozó fontos fórumot biztosíthatna az 
erőforrás-hatékonyság és a fenntartható fejlődés kérdésének megvitatására; úgy véli, hogy 
a millenniumi fejlesztési célok hiányosságait a fenntartható fejlődési célok (FFC-k) új sora 
pótolhatná, és ezek egy hathatós globális jogutód projektté válhatnának, amely elismeri a 
környezet és a fejlődés valamennyi szempontja között fennálló elválaszthatatlan 
kapcsolatokat; sürgeti az EU-t és annak tagállamait, hogy játsszanak meghatározó és 
pozitív szerepet ezen a konferencián annak érdekében, hogy eleget tegyenek egy befogadó 
és környezetbarát gazdaság globális léptékű megteremtésében rejlő kihívásoknak;

7. úgy véli, hogy a Rio +20 konferencia keretében és az arra történő felkészülés során új és 
fokozott eszmecserére van szükség – különösen az önkéntes jelleg eredményességéről a 
vállalatok társadalmi felelősségvállalásának összefüggésében –, amelyben az ENSZ 
összes tagállama, a civil társadalom és a szakszervezetek is részt vesznek;
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8. hangsúlyozza, hogy ha a globális piacokat méltányos módon és a fenntartható fogyasztást 
ösztönözve megnyitjuk a környezetbarát áruk és szolgáltatások előtt, az 
exportlehetőségeket és az új zöld technológiák terjesztéséhez kapcsolódóan 
munkahelyeket teremt, előmozdítja az innovációt és a versenyképességet, valamint 
árcsökkenést, minőségjavulást és választéknövekedést eredményez;

9. felszólítja a Bizottságot, hogy a nyersanyagokkal kapcsolatos kérdéseket – mint például az 
exportkorlátozások és a beruházási aspektusok – fokozott mértékben építse be az EU által 
bilaterális és multilaterális alapon folytatott jelenlegi és jövőbeli kereskedelmi 
tárgyalásokba; 

10. szorgalmazza egy a kis- és középvállalkozások számára kedvező, az erőforrás-
felhasználásra vonatkozó norma kidolgozását, amely az ISO 26000 szabványra és a 
Globális Megállapodáshoz hasonló koncepciókra épül; 

11. üdvözli, hogy az uniós erőforrás-hatékonysági ütemtervben hangsúlyt kap a zöld 
közbeszerzés (GPP), amely további követelményeket ír elő a jelentős környezeti hatással 
járó termékekre és projektekre vonatkozóan; kéri a Bizottságot, hogy a WTO többoldalú
kormányzati beszerzési megállapodásának (GPA) keretében is törekedjen szigorúbb 
szabályok bevezetésére az erőforrás-hatékony beszerzés vonatkozásában;

12. az erőforrás-fogyasztás életciklus-alapú megközelítése felé tett fontos lépésként üdvözli az 
EU üzemanyag-minőségről szóló irányelvét, és hangsúlyozza, hogy annak végrehajtása 
során a beszállítók alkalmazzanak külön alapértelmezett értéket az olajhomokokra 
vonatkozóan;

13. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a fosszilis energiaforrásokhoz rendelt szubvenciók 
torzító hatást gyakorolnak a világkereskedelemre, kedvezőtlenül befolyásolják az éghajlat 
alakulását, és azok költségeit közpénzből finanszírozzák; üdvözli, hogy a G20-csoport 
elkötelezte magát az ilyen szubvenciók fokozatos megszüntetése mellett; felhívja az EU-t, 
hogy a kérdésben vállaljon nemzetközi vezető szerepet, és felszólítja a Bizottságot, hogy 
haladéktalanul dolgozzon ki javaslatokat e támogatások Unióban való fokozatos 
megszüntetésének ütemezésére vonatkozóan; emlékeztet továbbá arra, hogy az Európai 
Parlament felkérte a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tájékoztassák az exporthitel-
ügynökségek és az Európai Beruházási Bank által az éghajlatra negatív hatást gyakorló 
projektekre nyújtott hitelekről;

14. újólag megerősíti, hogy a jelenlegi kétoldalú és regionális európai megállapodásoknak 
tartalmazniuk kell egy nagyratörő fenntarthatósági fejezetet, amint ez az egyrészről az EU, 
másrészről pedig a Koreai Köztársaság, Kolumbia és Peru, valamint Közép-Amerika 
közötti legutóbbi szabadkereskedelmi megállapodásokban történt; úgy véli, hogy a 
társadalmi és környezeti fenntarthatósággal foglalkozó fejezeteknek a megállapodás 
kereskedelmi szempontjaival megegyező fontossággal kell bírniuk, ezért kéri a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy a fenntarthatósági fejezetek a jövőbeli 
szabadkereskedelmi megállapodások rendes vitarendezési rendelkezéseinek hatálya alá 
tartozzanak;

15. úgy véli, hogy a társadalmi szempontból felelős módon előállított környezetbarát árukra 
és szolgáltatásokra alkalmazandó tarifális kedvezmények általános preferenciális 
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rendszerbe történő beépítése hozzáadott értéket teremtene az EU és a fejlődő országok 
közötti kereskedelem területén, és további ösztönzést nyújtana az Európa 2020 stratégia 
céljainak, valamint az EU hosszú távú éghajlati és energetikai céljainak eléréséhez;

16. hangsúlyozza, hogy az erőforrás-termelékenység növekedése versenyképességi tényező az 
EU iparpolitikájában, és hogy az erőforrás-hatékonyság kulcsfontosságú szövetséges a 
fogyasztás és az energiaimporttól való függőség jelentős mértékű csökkentésében, 
továbbá hogy a hatékonyságot előmozdító technológiák számos harmadik ország számára 
– köztük a fejlődő országok számára is – fejlesztési lehetőségeket rejtenek.
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