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PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad veiksmingas ir tausus išteklių naudojimas ir paskirstymas yra vienas iš 
pagrindinių ES pramonės politikos aspektų, kurie dabar ir ateityje turi būti taikomi išorės 
santykiams; šiuo klausimu mano, kad prekyba aplinką tausojančiomis prekėmis ir 
paslaugomis gali būti tvarios ekonominės ir socialinės plėtros priemonė, kuri naudinga ir 
verslui, ir aplinkai;

2. pabrėžia, kad, norint padidinti Europos konkurencingumą ir sumažinti jos priklausomybę 
nuo išteklių, ekonomikos augimą būtina atsieti nuo išteklių naudojimo;

3. aiškiai įsitikino, kad intensyvus pasaulinių išteklių, ypač neatsinaujinančių, naudojimas 
pavojingas planetai ir kelia grėsmę energijos tiekimo saugumui;

4. primena, kad sąžininga, atvira ir nediskriminacinė daugiašalė prekybos sistema ir aplinkos 
apsauga turėtų būti viena kitą papildančios priemonės ir turėtų būti naudingos vietos 
bendruomenėms, jeigu siekiant geriau reaguoti į aplinkosaugos iššūkius ir būtinuosius 
žmonių poreikius bus pertvarkytos daugiašalės prekybos taisyklės;

5. palankiai vertina darbą, atliktą per Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) Dohos 
vystymosi derybų raundą, susijusį su prekybos aplinką tausojančiomis prekėmis ir 
paslaugomis tarifinio ir netarifinio reguliavimo kliūčių mažinimu arba panaikinimu, ir 
tvirtai ragina šalis, nepriklausomai nuo Dohos derybų raundo ateities, toliau dirbti siekiant 
aiškiai apibrėžti aplinką tausojančias prekes ir paslaugas, ir kad jų apibrėžtis apimtų 
socialinę įmonių atsakomybę, ES aplinkosaugos standartus ir sąžiningos prekybos 
principus;

6. pažymi, kad būsimasis Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimas „Rio+20“ galėtų būti 
svarbus forumas efektyvaus išteklių naudojimo ir tvaraus vystymosi klausimams aptarti; 
mano, kad naujais tvaraus vystymosi tikslais (angl. SDG) būtų galima užpildyti 
Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT) spragas ir jie galėtų tapti galingu tolesniu
pasauliniu projektu, kuriame būtų pripažintos neatskiriamos aplinkos ir kiekvieno 
vystymosi aspekto sąsajos; ragina ES ir jos valstybes nares šioje konferencijoje atlikti 
ryžtingą teigiamą vaidmenį siekiant įveikti šį iššūkį – pasaulio mastu sukurti įtraukią 
ekologišką ekonomiką;

7. mano, kad rengiantis konferencijai „Rio+20“ ir pačioje konferencijoje reikia pradėti 
naujas aktyvesnes diskusijas apie savanoriško pobūdžio įmonių socialinės atsakomybės 
veiksmingumą ir į šias diskusijas įtraukti visas JT šalis nares, pilietinę visuomenę ir 
profesines sąjungas;

8. pabrėžia, kad sąžiningai atvėrus pasaulio rinkas aplinką tausojančioms prekėms ir 
paslaugoms, paskatinus tvarų vartojimą, atsirastų daugiau eksporto galimybių, būtų 
sukurta naujų darbo vietų ekologiškų technologijų, inovacijų ir konkurencingumo sklaidai, 
taip pat sumažėtų kainos, pagerėtų kokybė ir padidėtų vartotojų pasirinkimas;
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9. prašo Komisiją į dabartines ir būsimas ES derybas dėl dvišalių ar daugiašalių susitarimų 
visapusiškiau įtraukti klausimus, susijusius su žaliavomis, pvz., a) eksporto apribojimus ir 
b) investavimo aspektus;

10. ragina, atsižvelgiant į ISO 26000 standartą ir tokias koncepcijas kaip Pasaulinis standartas 
(angl. Global Compact), parengti išteklių naudojimą reglamentuojantį MVĮ naudingą 
standartą;

11. teigiamai vertina, kad ES tausaus išteklių naudojimo plane daug dėmesio skiriama 
ekologiškiems viešiesiems pirkimams, kuriuose keliama papildomų reikalavimų 
produktams ir projektams, darantiems didelį poveikį aplinkai; ragina Komisiją siekti 
griežtesnės tausių viešųjų pirkimų tvarkos, taip pat siekiant, kad ji būtų įtvirtinta ir 
daugiašalėje PPO sutartyje dėl viešųjų pirkimų;

12. teigiamai vertina ES Kuro kokybės direktyvą, kaip svarbią produkto gyvavimo ciklu 
grindžiamo požiūrio įgyvendinimo priemonę, ir primygtinai ragina, kad įgyvendindami šią 
direktyvą tiekėjai taikytų atskirą bazinę vertę bitumingajam smėliui;

13. yra susirūpinęs, kad iškastinio kuro energijai teikiamomis subsidijomis iškraipoma 
pasaulio prekyba, jos daro poveikį klimatui ir sudaro išlaidų mokesčių mokėtojams; 
teigiamai vertina Didžiojo dvidešimtuko (G20) įsipareigojimą šias subsidijas panaikinti; 
ragina ES šiuo klausimu imtis vadovaujamo vaidmens tarptautiniu lygmeniu, o Komisiją 
skubiai pateikti pasiūlymų, kokiu grafiku būtų galima šias subsidijas panaikinti Europos 
Sąjungoje; primena Europos Parlamento Komisijai ir valstybėms narėms skirtą prašymą 
informuoti jį apie eksporto kreditų agentūrų ir Europos investicijų banko suteiktas 
paskolas projektams, darantiems neigiamą poveikį klimatui;

14. dar kartą pabrėžia, kad į visus galiojančius Europos dvišalius ir regioninius prekybos 
susitarimus turi būti įtrauktas plačių užmojų skyrius dėl tvarumo, kaip, pvz., naujausiuose 
ES laisvosios prekybos susitarimuose su Korėjos Respublika, Kolumbija, Peru ir 
Centrinės Amerikos valstybėmis; mano, kad socialinio ir aplinkos tvarumo skyriai pagal 
svarbą turėtų prilygti komerciniams susitarimo aspektams, ir todėl ragina Komisiją 
užtikrinti, kad šiems skyriams būtų taikomos laisvosios prekybos susitarimo ginčų 
sprendimo nuostatos;

15. mano, kad nustačius tarifų lengvatas socialiai atsakingai pagamintoms aplinką 
tausojančioms prekėms ir paslaugoms pagal bendrąją lengvatinių muitų tarifų sistemą 
galima kurti pridėtinę vertę ES prekybos su besivystančiomis šalimis srityje ir padėti 
įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ tikslus ir ilgalaikius ES klimato kaitos ir 
energetikos tikslus;

16. pabrėžia, kad išteklių našumo didėjimas yra ES pramonės politikos konkurencingumo 
veiksnys, kad išteklių naudojimo efektyvumas yra labai svarbus siekiant žymiai sumažinti 
sąnaudas ir priklausomybę nuo energijos importo, ir kad efektyvumo technologijos sudaro 
sąlygas rastis vystymosi galimybėms daugelyje trečiųjų šalių, įskaitant besivystančias 
šalis.
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