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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. uzskata, ka resursu efektīva un ilgtspējīga izmantošana un piešķiršana ir svarīga Eiropas 
Savienības rūpniecības politikas daļa, kura gan pašlaik, gan turpmāk būtu jāņem vērā arī 
Savienības ārējās attiecībās; šajā sakarībā uzskata, ka vides preču un pakalpojumu 
tirdzniecība ir ilgtspējīgas ekonomikas un sociālās attīstības instruments, kas labvēlīgi 
ietekmē gan tirdzniecību, gan vidi;

2. uzsver, ka ir būtiski nošķirt ekonomikas izaugsmi no resursu patēriņa, lai uzlabotu Eiropas 
konkurētspēju un mazinātu tās atkarību no resursiem;

3. pauž skaidru pārliecību, ka pasaulē pieejamo resursu, it īpaši neatjaunojamo resursu, 
intensīva izmantošana ir bīstama planētai un apdraud arī energoapgādes drošību;

4. atzīmē, ka godīgai, atvērtai un nediskriminējošai daudzpusējās tirdzniecības sistēmai un 
vides aizsardzībai ir jābūt savstarpēji atbalstošiem aspektiem, kam jāsniedz ieguvumi 
vietējām kopienām, ņemot vērā, ka daudzpusējie tirdzniecības noteikumi ir pārstrādāti, lai 
labāk atbilstu vides aizsardzības prasībām un cilvēku pamatvajadzībām;

5. atzinīgi vērtē veikto darbu Pasaules Tirdzniecības organizācijas Dohas sarunu kārtā par 
tarifu un beztarifu šķēršļu samazināšanu vai novēršanu vides preču un pakalpojumu 
tirdzniecībai un stingri mudina Puses turpināt strādāt — neatkarīgi no turpmākās 
attīstības Dohas sarunu kārtā —, lai sagatavotu skaidru vides preču un pakalpojumu 
definīciju, kurā būtu iekļauta uzņēmumu sociālā atbildība, ES vides standarti un taisnīgas 
tirdzniecības principi;

6. norāda, ka gaidāmā „Rio+20” pasaules augstākā līmeņa sanāksme varētu būt nozīmīgs 
forums diskusijām par resursu efektivitātes un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem; uzskata, 
ka jauns ilgtspējīgas attīstības mērķu kopums varētu novērst Tūkstošgades attīstības 
mērķu (TAM) nepilnības un kļūt par spēcīgu nākamo pasaules mēroga projektu, kurā 
atzīta ciešā saikne starp vidi un visiem attīstības aspektiem; mudina ES un tās dalībvalstis 
šajā konferencē būt izlēmīgām un pārliecinātām, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar 
integrējošas un videi nekaitīgas ekonomikas izveidi pasaules mērogā;

7. uzskata, ka, gatavojoties „Rio +20” konferencei, un saistībā ar to ANO dalībvalstīm, 
pilsoniskajai sabiedrībai un arodbiedrībām ir jāiesaistās jaunās un vēl intensīvākās 
apspriedēs, it īpaši par uzņēmumu sociālās atbildības brīvprātīgā rakstura efektivitāti;

8. uzsver, ka pasaules tirgu taisnīga atvēršana vides precēm un pakalpojumiem, veicinot 
ilgtspējīgu patēriņu, rada lielākas eksporta iespējas, jaunas darba vietas, kas saistītas ar 
videi draudzīgo tehnoloģiju izplatīšanos, inovācijas un konkurētspēju, sekmē cenu 
pazemināšanos, kvalitātes paaugstināšanos un piedāvā lielāku izvēli patērētājiem;

9. aicina Komisiju vairāk ietvert pašreizējās un turpmākajās ES divpusējās vai daudzpusējās 
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sarunās tēmas, kas saistīti ar izejvielām, piemēram, eksporta ierobežojumus un 
ieguldījumu aspektus; 

10. aicina izstrādāt MVU labvēlīgu standartu resursu izmantošanai, kura pamatā būtu 
ISO 26000 un tādi jēdzieni kā Globālais pakts;

11. atzinīgi vērtē pievēršanos zaļajam publiskajam iepirkumam ES Resursu efektivitātes 
ceļvedī, kurā paredzētas papildu prasības ražojumiem un projektiem, kas nopietni ietekmē 
vidi; aicina Komisiju sekmēt stingrākus noteikumus attiecībā uz resursu ziņā efektīvu 
iepirkumu arī PTO daudzpusējā nolīgumā par valsts iepirkumu;

12. atzinīgi vērtē ES Degvielas kvalitātes direktīvu (DKD) kā nozīmīgu soli virzienā uz 
aprites cikla pieeju resursu patēriņam un uzstāj, lai, īstenojot DKD, piegādātāji darvas 
smiltīm piemērotu atsevišķu standartvērtību;

13. pauž bažas par fosilajiem enerģijas avotiem paredzēto subsīdiju kropļojošo ietekmi uz 
tirdzniecību pasaulē un to ietekmi uz klimatu un izmaksām valsts budžetā; pozitīvi vērtē 
G 20 valstu grupas apņemšanos pamazām izskaust šīs subsīdijas; aicina ES šajā jautājumā 
uzņemies vadību starptautiskā līmenī un aicina Komisiju steidzami sagatavot 
priekšlikumus attiecībā uz grafiku subsīdiju pakāpeniskai likvidēšanai ES; atkārto 
Parlamenta prasību Komisijai un dalībvalstīm sniegt informāciju par eksporta 
kredītaģentūru un Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem projektiem, kuri negatīvi 
ietekmē klimatu;

14. atkārtoti apstiprina, ka visos pašreizējos Eiropas divpusējos un reģionālajos tirdzniecības 
nolīgumos jāiekļauj vērienīga sadaļa par ilgtspējību attīstību, kā tas izdarīts, piemēram, 
nesen noslēgtajos Eiropas Savienības brīvās tirdzniecības nolīgumos (BTN) ar Korejas 
Republiku, Kolumbiju un Peru, kā arī Centrālameriku; uzskata, ka sadaļām par sociālo un 
vides ilgtspējīgumu jāpiešķir tāda pat nozīme kā darījuma komerciālajiem aspektiem, un 
tādēļ aicina Komisiju nodrošināt, lai visos jaunajos BTN uz šīm sadaļām būtu attiecināti 
strīdu izšķiršanas noteikumi;

15. uzskata, ka vispārējo preferenču sistēmā iekļaujot tarifu preferences sociāli atbildīgi 
ražotām vides precēm un šādi sniegtiem pakalpojumiem varētu rasties pievienotā vērtība 
Eiropas Savienības tirdzniecībā ar jaunattīstības valstīm un papildu stimuls stratēģijas 
„Eiropa 2020”mērķu panākšanai un ES ilgtermiņa mērķu sasniegšanai klimata un 
enerģētikas jomā;

16. uzsver, ka resursu ražības uzlabošanās ir ES rūpniecības politikas konkurētspējas faktors 
un ka resursu ražība sekmē ievērojamu patēriņa samazināšanos un mazāku atkarību no 
enerģijas importa, kā arī to, ka tehnoloģijas efektivitātes panākšanai rada attīstības 
iespējas daudzās trešajās valstīs, tostarp jaunattīstības valstīs.
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