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POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da je učinkovita in trajnostna raba ter porazdelitev virov bistveni element 
industrijske politike Evropske unije, ki bi morala sedaj in v prihodnosti dajati pečat tudi 
zunanjim odnosom EU; v zvezi s tem meni, da je trgovina z okolju prijaznim blagom in 
storitvami orodje trajnostnega gospodarskega in družbenega razvoja v korist trgovine in 
okolja;

2. poudarja, da je ločitev gospodarske rasti od rabe virov bistvena za izboljšanje evropske 
konkurenčnosti in zmanjšanje njene odvisnosti od virov;

3. je prepričan, da je intenzivna raba svetovnih virov, zlasti neobnovljivih, nevarna za naš 
planet in ogroža zanesljivo oskrbo z energijo;

4. meni, da bi se morala pravičen, odprt in nediskriminatoren večstranski trgovinski sistem 
in varstvo okolja medsebojno krepiti ter koristiti lokalnim skupnostim, če bodo 
večstranska trgovinska pravila prenovljena tako, da se bodo bolje odzivala na okoljske 
izzive in osnovne človeške potrebe;

5. pozdravlja dosežke v krogu trgovinskih pogajanj Svetovne trgovinske organizacije iz 
Dohe v zvezi z zmanjšanjem ali odpravo tarifnih in netarifnih ovir pri trgovini z okolju 
prijaznim blagom in storitvami, ter odločno poziva udeležene strani, naj si ne glede na 
prihodnost kroga iz Dohe še naprej prizadevajo za jasno opredelitev okolju prijaznega 
blaga in storitev, ki bo zajemala družbeno odgovornost gospodarskih družb, okoljske 
standarde EU ter načela pravične trgovine;

6. poudarja, da bi bilo lahko prihodnje vrhunsko srečanje o Zemlji Rio +20 pomemben 
forum za razprave o učinkoviti rabi virov in trajnostnem razvoju; meni, da bi lahko novi 
sveženj ciljev trajnostnega razvoja zapolnil vrzeli razvojnih ciljev tisočletja in postal nov 
trden svetovni projekt, ki priznava neločljive povezave med okoljem in vsemi 
razsežnostmi razvoja; odločno poziva EU in njene države članice, naj imajo na tej 
konferenci odločno in pozitivno vlogo, da bi dosegli izzive vzpostavitve vključujočega in 
zelenega gospodarstva na svetovni ravni;

7. meni, da je v okviru konference Rio +20 in priprav nanjo potrebna nova okrepljena 
razprava, zlasti na temo učinkovitosti prostovoljnega značaja družbene odgovornosti 
gospodarskih družb, v katero bodo vključene vse države članice ZN, civilna družba in 
sindikati;

8. poudarja, da odprtje svetovnih trgov okolju prijaznemu blagu in storitvam s spodbujanjem 
trajne rabe ustvarja izvozne možnosti, nova delovna mesta, povezana z razširjanjem novih 
zelenih tehnologij, inovacij in konkurenčnosti, vodi v nižje cene, višjo kakovost in večjo 
izbiro za potrošnike;

9. poziva Komisijo, naj v tekoča in prihodnja dvostranska ali večstranska pogajanja EU bolj 
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vključi vprašanja v zvezi s surovinami, kot so a) izvozne omejitve in b) naložbene vidike
(podjetništvo); 

10. poziva k razvoju malim in srednjim podjetjem prijaznega standarda za rabo virov na 
osnovi standarda ISO 26000 in konceptov, kot je globalni dogovor Združenih narodov; 

11. pozdravlja poudarek na zelenem javnem naročanju v načrtu EU za gospodarnost z viri, ki 
podaja dodatne zahteve za izdelke in projekte s pomembnim okoljskim učinkom; poziva 
Komisijo, naj si prizadeva za strožja pravila o gospodarnosti z viri pri javnem naročanju, 
tudi v okviru večstranskega Sporazuma Svetovnega trgovinske organizacije o vladnih 
naročilih;

12. pozdravlja direktivo o kakovosti goriv EU, ki je pomemben korak v pristopu do rabe virov 
in upošteva življenjski cikel, ter poudarja, da morajo dobavitelji pri izvajanju te direktive 
dobavitelji uporabiti ločene privzete vrednosti za katranski pesek;

13. je zaskrbljen zaradi izkrivljajočega vpliva subvencij za fosilno energijo na svetovno 
trgovino, zaradi njihovega vpliva na podnebje ter na javne izdatke; pozdravlja obvezo 
skupine G 20 za postopno odpravo teh subvencij; poziva EU, naj prevzame mednarodno 
vodilno vlogo na tem področju, Komisijo pa, naj hitro pripravi predloge za časovni 
razpored postopnega odpravljanja teh subvencij v EU; ponovno poziva Komisijo in države 
članice, naj ga obvestijo o posojilih, ki jih agencije za izvozna posojila in Evropska 
investicijska banka odobrijo za projekte, ki imajo negativen vpliv na podnebje;

14. ponavlja, da morajo vsi veljavni dvostranski in regionalni evropski trgovinski sporazumi 
vključevati visoko zastavljene cilje o trajnosti, kot v primeru nedavno sklenjenih 
sporazumov Evropske unije o prosti trgovini z Republiko Korejo, Kolumbijo in Perujem 
ter Srednjo Ameriko; meni, da bi morale biti zahteve, ki obravnavajo trajnost in okolje, 
obravnavane enako kot trgovinski vidiki sporazumov, zato poziva Komisijo, naj zagotovi, 
da bodo te zahteve v novih sporazumih o prosti trgovini vključene v določbe o reševanju 
sporov;

15. meni, da lahko vključitev tarifnih preferencialov za okolju prijazno blago in storitve, 
proizvedene na družbeno odgovoren način, v splošni sistem preferencialov ustvari dodano 
vrednost v trgovanju Evropske unije z državami v razvoju in dodatno spodbudila 
doseganje ciljev strategije Evropa 2020 ter dolgoročnih podnebnih in energetskih ciljev 
EU;

16. poudarja, da je povečanje proizvodnje virov pomembno za konkurenčnost industrijske 
politike EU, učinkovita raba virov bistvena za obsežno zmanjšanje rabe in odvisnosti od 
uvoza energije, tehnologije na področju učinkovitosti pa v številnih tretjih državah, tudi v 
državah v razvoju, ustvarjajo razvojne priložnosti.
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