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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. uznaje efektywne korzystanie z zasobów za kluczowy element stosunków zewnętrznych 
Unii oraz uważa, że handel towarami i usługami związanymi ze środowiskiem 
naturalnym może stanowić instrument zrównoważonego rozwoju gospodarczego, który 
przynosi korzyści zarówno w zakresie handlu, jak i środowiska naturalnego;

2. przypomina, że wspieranie i ochrona otwartego i niedyskryminacyjnego wielostronnego 
systemu handlowego oraz ochrona środowiska naturalnego mogą się wzajemnie 
wzmacniać;

3. z zadowoleniem przyjmuje postępy poczynione podczas negocjacji handlowych w 
ramach rundy dauhańskiej Światowej Organizacji Handlu w sprawie zmniejszenia lub 
zniesienia barier taryfowych i pozataryfowych w handlu towarami i usługami 
związanymi ze środowiskiem naturalnym, a także zachęca strony do dalszych wysiłków 
w kierunku jasnego zdefiniowania towarów związanych ze środowiskiem naturalnym;

4. podkreśla, że otwieranie rynków światowych dla towarów i usług związanych ze 
środowiskiem naturalnym powoduje wzrost możliwości w sektorze eksportu, sprzyja 
rozpowszechnianiu technologii i pobudza innowacje, a także zapewnia konsumentom 
niższe ceny, wyższą jakość i większy wybór;

5. ponownie potwierdza, że wszystkie obowiązujące obecnie europejskie umowy 
dwustronne powinny zawierać ambitny rozdział o aspekcie zrównoważenia, tak jak ma to 
miejsce np. w przypadku umowy o wolnym handlu zawartej ostatnio między Unią 
Europejską a Republiką Korei, zawierającej rozdział o handlu i zrównoważonym 
rozwoju, który rozszerza zakres definicji aspektu zrównoważenia poza zakres stosowania 
poprzednich umów i przewiduje powołanie specjalnego komitetu, który zająłby się 
monitorowaniem realizacji zobowiązań podjętych w dziedzinie środowiska naturalnego;

6. uważa, że wprowadzenie preferencji taryfowych odnoszących się do towarów i usług 
związanych ze środowiskiem naturalnym do ogólnego systemu preferencji mogłoby 
zapewnić wartość dodaną w dziedzinie handlu UE z krajami rozwijającymi się oraz 
pełnić rolę dodatkowej zachęty do osiągania celów strategii „Europa 2020”.


