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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. взе предвид ефективното използване на ресурсите като един от ключовите 
елементи за външните отношения на Съюза и счита, че търговията с екологични 
стоки и услуги може да бъде инструмент за устойчиво икономическо развитие, 
което е от полза както за бизнеса, така и за околната среда;

2. напомня, че подкрепата и поддръжката на многостранната система за отворена и 
недискриминационна търговия и защитата на околната среда могат да се подкрепят 
взаимно;

3. приветства извършената работата по време на преговорите от кръга Доха на 
Световната търговска организация за намаляване или премахване на тарифни и 
нетарифни бариери за търговията със стоки и услуги за околната среда и насърчава 
страните да продължат да работят за ясно определяне на екологичните обществени 
блага;

4. подчертава, че отварянето на световните пазари за екологичните блага и услуги 
води до повишаване на възможностите в сектора на износа, до разпространение на 
технологиите и стимулиране на иновациите, като също така определя намаляване 
на цените, повишаване на качеството и разширяване на избора на потребителите;

5. потвърждава отново, че всички съществуващи двустранни европейски 
споразумения трябва да включват амбициозната глава за устойчиво развитие, както 
стана например с неотдавнашното Споразумение за свободна търговия между 
Европейския съюз и Република Корея; последното съдържа глава, посветена на 
търговията и устойчивото развитие, която разширява дефиницията за устойчивост 
извън обхвата на предишните споразумения и определя специализирана комисия за 
мониторинг по прилагането и изпълнението на ангажиментите в областта на 
околната среда;

6. взе предвид, че включването на тарифни преференции за екологични продукти и 
услуги в рамките на Общата система за преференции може да представлява 
добавена стойност в търговския обмен на ЕС с развиващите се страни и 
допълнителен стимул за постигането на целите на стратегията „Европа 2020”.


