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POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da je učinkovita raba virov ključni element zunanjih odnosov Evropske unije, in 
verjame, da je lahko trgovina z okolju prijaznim blagom in storitvami orodje trajnostnega 
gospodarskega razvoja, ki bo koristil tako trgovini kot okolju;

2. ugotavlja, da se lahko podpora in ohranjanje odprtega in nediskriminatornega 
večstranskega trgovinskega sistema in okoljska zaščita medsebojno krepijo;

3. pozdravlja delo, ki je bilo v krogu trgovinskih pogajanj Svetovne trgovinske organizacije 
iz Dohe opravljeno v zvezi z zmanjšanjem in odpravo tarifnih in netarifnih ovir pri 
trgovini z okolju prijaznim blagom in storitvami, ter poziva strani, naj nadaljujejo delo za 
jasno opredelitev okolju prijaznega blaga;

4. poudarja, da je odprtje svetovnih trgov okolju prijaznemu blagu in storitvam povečalo 
možnosti za izvoz ter spodbuja širjenje tehnologij, krepi inovacije in vodi v nižje cene, 
višjo kakovost in večjo izbiro za potrošnike;

5. ponavlja, da morajo vsi veljavni dvostranski evropski sporazumi vključevati ambiciozno 
poglavje o trajnosti, kot je primer nadevano sklenjenega sporazuma o prosti trgovini med 
Evropsko unijo in Republiko Korejo; ta sporazum vsebuje poglavje o trgovini in 
trajnostnem razvoju, v katerem se z opredelitvijo trajnosti razširja področje uporabe 
prejšnjih sporazumov, in omogoča oblikovanje posebnega odbora za nadzor nad 
izvajanjem zavez na okoljskem področju;

6. meni, da bi vključitev tarifnih preferencialov za okolju prijazno blago in storitve v splošni 
sistem preferencialov lahko ustvarila dodano vrednost v trgovanju Evropske unije z 
državami v razvoju ter delovala kot dodatna spodbuda za doseganje ciljev strategije 
Evropa 2020.


