
PA\890837EL.doc PE480.778v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 

2011/2068(INI)

10.2.2012

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

σχετικά με μια αποδοτική από πλευράς πόρων Ευρώπη
(2011/2068(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Salvatore Iacolino



PE480.778v01-00 2/3 PA\890837EL.doc

EL

PA_NonLeg



PA\890837EL.doc 3/3 PE480.778v01-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. θεωρεί την αποτελεσματική χρήση των πόρων ένα από τα βασικά στοιχεία των 
εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης και θεωρεί ότι το εμπόριο των περιβαλλοντικών 
αγαθών και υπηρεσιών μπορεί να αποτελέσει ένα μέσον βιώσιμης οικονομικής 
ανάπτυξης προς όφελος τόσο του εμπορίου όσο και του περιβάλλοντος·

2. υπενθυμίζει ότι η στήριξη και η διαφύλαξη ενός πολυμερούς συστήματος ανοικτού και 
χωρίς διακρίσεις εμπορίου και η προστασία του περιβάλλοντος μπορούν να είναι 
αλληλένδετα·

3. δέχεται ευνοϊκά το έργο που επετελέσθη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του 
Κύκλου Ντόχα του ΠΟΕ για τη μείωση ή την κατάργηση των δασμολογικών και μη 
φραγμών στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών για το περιβάλλον και ενθαρρύνει τα 
συμβαλλόμενα μέρη  να συνεχίσουν να εργάζονται για έναν σαφή προσδιοριμό των 
περιβαλλοντικών αγαθών·

4. υπογραμμίζει ότι το άνοιγμα των παγκοσμίων αγορών στα περιβαλλοντικά αγαθά και 
υπηρεσίες  οδηγεί σε αύξηση των ευκαιριών στον τομέα των εξαγωγών, στη διάδοση των 
τεχνολογιών και την προώθηση της καινοτομίας και προκαλεί επίσης μείωση των τιμών, 
άνοδο της ποιότητας και μεγαλύτερη δυνατότητες επιλογής για τον καταναλωτή·

5. τονίζει εκ νέου ότι όλες οι ισχύουσες διμερείς ευρωπαϊκές συμφωνίες πρέπει να 
συμπεριλαμβάνουν ένα φιλόδοξο κεφάλαιο για τη βιωσιμότητα, όπως συνέβη επί 
παραδείγματι στην πρόσφατη συμφωνία απελευθέρωσης του εμπορίου μεταξύ ΕΕ και 
Δημοκρατίας της Κορέας, δεδομένου ότι η συμφωνία αυτή περιέχει ένα κεφάλαιο 
αφιερωμένο στο εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη επεκτείνοντας τον ορισμό της 
βιωσιμότητας πέραν του πεδίου εφαρμογής των προηγουμένων συμφωνιών και 
προβλέποντας μια ειδική επιτροπή για τον έλεγχο της εφαρμογής των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν επί περιβαλλοντικών θεμάτων·

6. θεωρεί ότι η ένταξη δασμολογικών προτιμήσεων για περιβαλλοντικά προϊόντα και 
υπηρεσίες στο πλαίσιο του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων είναι δυνατόν να 
αποτελέσει προστιθέμενη αξία στις εμπορικές συναλλαγές της ΕΕ με τις αναπτυσσόμενες 
χώρες  και ένα περαιτέρω κίνητρο για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής 2020.


