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NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

1. zastává názor, že účinné využívání zdrojů je jednou z klíčových součástí vnějších vztahů 
Unie, a domnívá se, že obchodování s ekologickými výrobky a službami může 
představovat jeden z nástrojů udržitelného hospodářského rozvoje, což by bylo 
ku prospěchu obchodu i životnímu prostředí; 

2. připomíná, že udržení a zachování mnohostranného otevřeného a nediskriminačního 
obchodního systému a ochrana životního prostředí se mohou vzájemně doplňovat;

3. s uspokojením vítá pokrok, jehož bylo dosaženo při jednání organizace WTO v rámci 
jednacího kola v Dauhá, pokud jde o omezení nebo odstranění celních a jiných než 
celních bariér při obchodování s ekologickým zbožím a službami, a doporučuje 
zúčastněným stranám, aby pokračovaly v práci zaměřené na vytvoření jasné definice 
ekologického zboží;

4. zdůrazňuje, že otevřením celosvětových trhů s ekologickým zbožím a službami dochází 
k rozšíření možností vývozu, šíření technologií a k podnícení inovací a že toto otevření 
zároveň vede ke snížení cen a zvýšení kvality a spotřebitelům přináší širší možnost 
výběru;

5. znovu opakuje, že do všech současných dvoustranných dohod EU je nutné začlenit přísné 
ustanovení týkající se udržitelnosti, jako tomu je např. v případě nedávno uzavřené 
Dohodě o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou; tato dohoda obsahuje část 
věnovanou obchodu a udržitelnému rozvoji, přičemž rozšiřuje definici udržitelnosti 
nad rámec uplatňovaný v předchozích dohodách a počítá s vytvořením specializovaného 
výboru, který by sledoval dodržování a uplatňování závazků přijatých s ohledem 
na ochranu životního prostředí;

6. domnívá se, že začlenění celních preferencí u ekologických výrobků a služeb 
do působnosti systému všeobecných preferencí může být přínosem pro obchodní výměnu 
mezi EU a rozvojovými zeměmi a významnou pobídkou k dosažení cílů Strategie 2020.


