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NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, 
tieto návrhy:

1. považuje efektívne využívanie zdrojov za hlavný prvok vonkajších vzťahov Európskej 
únie a domnieva sa, že obchod s environmentálnymi výrobkami a službami môže slúžiť ako 
nástroj trvalo udržateľného hospodárskeho rozvoja, a to tak v prospech obchodu, ako aj 
životného prostredia;

2. poznamenáva, že podporovanie a zachovanie otvoreného a nediskriminačného 
mnohostranného obchodného systému a ochrany životného prostredia sa môžu vzájomne 
posilňovať;

3. víta prácu, ktorá sa vykonala počas kola obchodných rokovaní Svetovej obchodnej 
organizácie v Dauhe o znížení alebo odstránení colných a necolných prekážok obchodu 
s environmentálnymi výrobkami a službami, a nabáda jednotlivé strany, aby pokračovali 
v práci zameranej na jasné vymedzenie environmentálnych výrobkov;

4. zdôrazňuje, že otvorenie globálnych trhov environmentálnym výrobkom a službám 
rozšíri možnosti vývozu, podporí šírenie technológií, podnieti inovácie a povedie k nižším 
cenám, vyššej kvalite a väčšiemu výberu pre spotrebiteľov;

5. naďalej trvá na tom, že všetky súčasné dvojstranné európske dohody musia obsahovať 
ambicióznu kapitolu o udržateľnosti, tak ako nedávna dohoda o voľnom obchode medzi 
Európskou úniou a Kórejskou republikou; táto dohoda obsahuje kapitolu o obchode a trvalo 
udržateľnom rozvoji, v ktorej sa rozširuje vymedzenie udržateľnosti nad rámec rozsahu 
pôsobnosti predchádzajúcich dohôd a ustanovuje sa zriadenie osobitného výboru 
pre monitorovanie vykonávania záväzkov prijatých v oblasti životného prostredia;

6. domnieva sa, že zahrnutie colných preferencií na environmentálne výrobky a služby 
do všeobecného systému preferencií by mohlo vytvoriť pridanú hodnotu v oblasti obchodu 
Európskej únie s rozvojovými krajinami a pôsobiť ako ďalší stimul na dosiahnutie cieľov 
stratégie Európa 2020.


