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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. uznaje efektywne i zrównoważone korzystanie z zasobów oraz alokację zasobów za 
kluczowy element polityki przemysłowej Unii Europejskiej, który powinien również 
wpłynąć na stosunki zewnętrzne Unii w chwili obecnej i w przyszłości; pod tym 
względem uważa, że handel towarami i usługami związanymi ze środowiskiem 
naturalnym stanowi instrument zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego, 
który przynosi korzyści zarówno w zakresie handlu, jak i środowiska naturalnego;

2. podkreśla, że oddzielenie wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów ma 
podstawowe znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności Europy oraz dla zmniejszenia 
jej uzależnienia od zasobów;

3. wyraźnie stwierdził, że intensywne wykorzystywanie zasobów światowych, 
a w szczególności zasobów nieodnawialnych, jest niebezpieczne dla planety oraz zagraża 
bezpieczeństwu dostaw energii;

4. przypomina, że sprawiedliwy, otwarty i niedyskryminacyjny wielostronny system 
handlowy oraz ochrona środowiska naturalnego powinny się wzajemnie wzmacniać 
i przynosić korzyści lokalnym społecznościom, pod warunkiem że wielostronne zasady 
handlowe zostaną zreformowane w celu lepszego reagowania na wyzwania związane 
z ochroną środowiska i podstawowe potrzeby ludzkie;

5. z zadowoleniem przyjmuje postępy poczynione podczas negocjacji handlowych w ramach 
rundy dauhańskiej Światowej Organizacji Handlu w sprawie zmniejszenia lub zniesienia 
barier taryfowych i pozataryfowych w handlu towarami i usługami związanymi ze 
środowiskiem naturalnym, a także zachęca strony do dalszych wysiłków – niezależnie od 
przyszłości rundy dauhańskiej – w kierunku jasnego zdefiniowania towarów i usług 
związanych ze środowiskiem naturalnym, które uwzględniałyby społeczną 
odpowiedzialność przedsiębiorstw, normy środowiskowe UE i zasady sprawiedliwego 
handlu;

6. zauważa, że zbliżający się szczyt Ziemi Rio+20 mógłby pełnić funkcję ważnego forum, 
na którym można by omówić zagadnienia związane z efektywnym gospodarowaniem 
zasobami i zrównoważonym rozwojem; uważa, że nowy zestaw celów zrównoważonego 
rozwoju mógłby wypełnić luki w milenijnych celach rozwoju, a także mógłby być 
kolejnym silnym projektem ogólnoświatowym, który uznaje nierozerwalne powiązania 
między środowiskiem naturalnym i każdym wymiarem rozwoju; apeluje do UE i jej 
państw członkowskich o odegranie stanowczej i pozytywnej roli na wspomnianej 
konferencji, co ma służyć sprostaniu wyzwaniom związanym z ustanowieniem 
ekologicznej gospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu w skali światowej

7. uważa, że w kontekście konferencji Rio+20 oraz w okresie ją poprzedzającym istnieje 
potrzeba zainicjowania nowej i wzmożonej debaty z udziałem wszystkich państw 
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członkowskich ONZ, społeczeństwa obywatelskiego i związków zawodowych, która 
byłaby poświęcona głównie skuteczności dobrowolnego charakteru społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw;

8. podkreśla, że sprawiedliwe otwieranie rynków światowych dla towarów i usług 
związanych ze środowiskiem naturalnym, zachęcanie do zrównoważonej konsumpcji 
powoduje wzrost możliwości w sektorze eksportu, tworzy nowe miejsca pracy związane 
z rozpowszechnianiem nowych technologii ekologicznych, innowacyjnością 
i konkurencyjnością, a także zapewnia konsumentom niższe ceny, wyższą jakość 
i większy wybór;

9. zwraca się do Komisji Europejskiej o szersze uwzględnienie w obecnych i przyszłych 
negocjacjach dwu- i wielostronnych prowadzonych przez UE kwestii związanych 
z surowcami, takich jak a) ograniczenia wywozu oraz b) aspekty dotyczące inwestycji; 

10. wzywa do opracowania przyjaznego MŚP standardu wykorzystywania zasobów w oparciu 
o normę ISO 26000 oraz koncepcje takie jak Global Compact; 

11. z zadowoleniem przyjmuje zwrócenie uwagi na zielone zamówienia publiczne w planie 
działania UE na rzecz efektywnego gospodarowania zasobami, w którym przewidziano 
dodatkowe wymogi dotyczące produktów i projektów mających znaczący wpływ na 
środowisko; wzywa Komisję do opracowania surowszych zasad udzielania 
zasobooszczędnych zamówień publicznych również w ramach wielostronnego 
Porozumienia WTO w sprawie zamówień publicznych (GPA);

12. z zadowoleniem przyjmuje unijną dyrektywę w sprawie jakości paliwa jako ważny krok 
w kierunku przyjęcia podejścia do wykorzystania zasobów uwzględniającego cykl 
życiowy oraz nalega, by podczas wdrażania dyrektywy w sprawie jakości paliwa 
dostawcy stosowali oddzielne domyślne wartości dla piasków roponośnych;

13. jest zaniepokojony zakłócającym wpływem dotacji na energię z paliw kopalnych na 
handel światowy i na klimat oraz ich kosztami pokrywanymi z kasy państwowej; 
z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie G20 do stopniowego wycofania tych dotacji; 
wzywa UE do przejęcia międzynarodowego przywództwa w tym zakresie oraz wzywa 
Komisję do niezwłocznego przedłożenia wniosków dotyczących harmonogramu 
wycofania tych dotacji w UE; przypomina żądanie Parlamentu Europejskiego, aby 
Komisja Europejska i państwa członkowskie informowały Parlament o pożyczkach 
udzielanych przez agencje kredytów eksportowych i Europejski Bank Inwestycyjny na 
projekty, które mają negatywne skutki dla klimatu;

14. ponownie potwierdza, że wszystkie obowiązujące obecnie dwustronne i regionalne 
europejskie umowy handlowe powinny zawierać ambitny rozdział o aspekcie 
zrównoważenia, tak jak ma to miejsce w przypadku umów o wolnym handlu zawartych 
ostatnio między Unią Europejską a Republiką Korei, Kolumbią, Peru oraz Ameryką 
Środkową; ponadto uważa, że aspekty dotyczące zrównoważoności społecznej 
i ekologicznej powinny być traktowane na równi z handlowymi aspektami umów, 
i w związku z tym wzywa Komisję Europejską do dopilnowania, by rozdziały te 
podlegały przepisom o rozstrzyganiu sporów, które to przepisy należy zawrzeć 
w przyszłości w każdej umowie o wolnym handlu;  
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15. uważa, że wprowadzenie preferencji taryfowych odnoszących się do towarów i usług 
związanych ze środowiskiem naturalnym, produkowanych w sposób społecznie 
odpowiedzialny, do ogólnego systemu preferencji mogłoby zapewnić wartość dodaną 
w dziedzinie handlu Unii Europejskiej z krajami rozwijającymi się oraz pełnić rolę 
dodatkowej zachęty do osiągania celów strategii „Europa 2020” i długoterminowych 
celów UE w zakresie klimatu oraz energii;

16. podkreśla, że wzrost produktywności zasobów jest czynnikiem konkurencyjności dla 
polityki przemysłowej Unii Europejskiej, że efektywne korzystanie z zasobów ma 
kluczowe znaczenie dla znacznego ograniczenia zużycia zasobów i uzależnienia od 
importu energii oraz że technologie służące zwiększeniu efektywności tworzą możliwości 
rozwoju w wielu państwach trzecich, w tym w krajach rozwijających się. 
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