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NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, 
tieto návrhy:

1. považuje efektívne a udržateľné využívanie zdrojov a rozdeľovanie zdrojov za hlavné 
prvky priemyselnej politiky EÚ, ktorá by mala informovať aj o súčasných a budúcich 
vonkajších vzťahoch Európskej únie; v tejto súvislosti sa domnieva, že obchod 
s environmentálnym tovarom a službami slúži ako nástroj trvalo udržateľného 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja, a to tak v prospech obchodu, ako aj životného 
prostredia;

2. zdôrazňuje, že oddelenie hospodárskeho rastu od spotreby zdrojov je nevyhnutné na 
zlepšenie konkurencieschopnosti Európy a na zníženie jej závislosti od zdrojov;

3. zreteľne stanovil, že intenzívne využívanie prevažne neobnoviteľných globálnych zdrojov 
je pre planétu nebezpečné a zároveň ohrozuje bezpečnosť dodávok energie;

4. poznamenáva, že spravodlivý, otvorený a nediskriminačný mnohostranný obchodný 
systém a ochrana životného prostredia by sa mali vzájomne posilňovať a mali by prinášať 
úžitok miestnym spoločenstvám za predpokladu, že multilaterálne obchodné pravidlá sa 
upravia tak, aby lepšie zodpovedali environmentálnym výzvam a základným ľudským 
potrebám;

5. víta prácu, ktorá sa vykonala počas kola obchodných rokovaní Svetovej obchodnej 
organizácie v Dauhe o znížení alebo odstránení colných a necolných prekážok obchodu 
s environmentálnym tovarom a službami, a dôrazne nabáda jednotlivé strany, aby 
nezávisle od budúceho kola rokovaní v Dauhe pokračovali v práci zameranej na jasné 
vymedzenie environmentálneho tovaru a služieb, ktoré by zahŕňalo aj sociálnu 
zodpovednosť, environmentálne normy EÚ a zásady spravodlivého obchodu;  

6. poukazuje na to, že nadchádzajúci samit Zeme Rio +20 by mohol byť dôležitým fórom na 
prerokovanie otázok týkajúcich sa účinnosti zdrojov a trvalo udržateľného rozvoja;   
domnieva sa, že nový súbor cieľov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja by mohol 
odstrániť nedostatky miléniových rozvojových cieľov a stať sa úspešným nastávajúcim 
globálnym projektom, ktorý zohľadňuje neoddeliteľné prepojenie medzi životným 
prostredím a každým rozmerom rozvoja; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby na tejto 
konferencii zohrávali rozhodujúcu a pozitívnu úlohu s cieľom čeliť výzvam pri vytváraní 
inkluzívneho a ekologického hospodárstva v celosvetovom meradle;

7. domnieva sa, že v kontexte nadchádzajúcej konferencie Rio +20 je potrebná nová 
a intenzívna diskusia s účasťou všetkých členských štátov OSN, občianskej spoločnosti 
a odborov, a to najmä o účinnosti dobrovoľného charakteru sociálnej zodpovednosti 
podnikov;

8. zdôrazňuje, že značné otvorenie globálnych trhov environmentálnemu tovaru a službám, 
ktoré by podporovalo udržateľnú spotrebu, povedie k rozšíreniu možností vývozu, 
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vytvoreniu nových pracovných miest spojených so šírením nových ekologických 
technológií, s inováciami a konkurencieschopnosťou a tiež k nižším cenám, vyššej kvalite 
a väčšiemu výberu pre spotrebiteľov;

9. žiada Európsku komisiu, aby do súčasných a budúcich rokovaní EÚ na dvojstrannom 
alebo mnohostrannom základe vo väčšej miere zahrnula problémy týkajúce sa surovín, 
napríklad a) obmedzenia pre vývoz a b) investičné aspekty; 

10. žiada o vypracovanie normy v prospech MSP v súvislosti s využívaním zdrojov na 
základe normy ISO 26000 a koncepcií, ako je iniciatíva Global compact; 

11. víta zameranie sa na zelené verejné obstarávanie v rámci plánu EÚ v oblasti efektívneho 
využívania zdrojov, ktorý kladie dodatočné požiadavky na produkty a projekty 
s výrazným vplyvom na životné prostredie; vyzýva Komisiu, aby sa usilovala 
o stanovenie prísnejších pravidiel, pokiaľ ide o efektívne obstarávanie zdrojov, a to aj 
v rámci viacstrannej dohody WTO o vládnom obstarávaní;

12. víta smernicu EÚ o kvalite palív ako dôležitý krok v rámci prístupu k spotrebe zdrojov 
založeného na životnom cykle a trvá na tom, aby dodávatelia pri vykonávaní tejto 
smernice uplatňovali osobitné predvolené hodnoty pre bitúmenové piesky;

13. je znepokojený skutočnosťou, že svetový obchod je narušený dotáciami na fosílne 
energie, ako aj dosahom týchto dotácií na klímu a verejnými výdavkami na ne; víta 
záväzok skupiny G20, že bude tieto dotácie postupne rušiť; vyzýva EÚ, aby v tejto veci 
prevzala medzinárodné vedenie, a žiada Komisiu, aby urýchlene predložila návrhy na 
postupné zrušenie týchto dotácií v EÚ; okrem toho pripomína žiadosť Európskeho 
parlamentu adresovanú Komisii a členským štátom, aby informovali Európsky parlament 
o pôžičkách poskytovaných úverovými vývoznými agentúrami a Európskou investičnou 
bankou na projekty, ktoré majú negatívny vplyv na klímu;

14. naďalej trvá na tom, že všetky súčasné dvojstranné a regionálne európske obchodné 
dohody musia obsahovať ambicióznu kapitolu o udržateľnosti, tak ako nedávne dohody 
o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Kórejskou republikou, Kolumbiou, Peru 
a Strednou Amerikou; domnieva sa, že kapitolám o sociálnej a environmentálnej 
udržateľnosti by sa mala venovať rovnaká pozornosť ako obchodným aspektom dohody, 
a preto vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že tieto kapitoly budú predmetom ustanovení 
o urovnávaní sporov v rámci budúcich dohôd o voľnom obchode;

15. domnieva sa, že zahrnutie colných preferencií na environmentálny tovar a služby 
vyrobené sociálne zodpovedným spôsobom do všeobecného systému preferencií by mohlo 
vytvoriť pridanú hodnotu v oblasti obchodu Európskej únie s rozvojovými krajinami 
a pôsobiť ako ďalší stimul na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020 a dlhodobých 
cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky;

16. zdôrazňuje, že rast produktivity zdrojov predstavuje faktor konkurencieschopnosti 
priemyselnej politiky EÚ, že efektívne využívanie zdrojov je jedným z kľúčových prvkov 
výrazného znižovania spotreby a závislosti od dovozu energie a že technológie zamerané 
na efektívne využívanie zdrojov vytvárajú príležitosti na rozvoj v mnohých tretích 
krajinách vrátane rozvojových krajín.
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