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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. като взе предвид преамбюла на СТО и членове XX б) и ж) от GАТТ, подчертава, че 
международната търговия не трябва да води до експлоатиране на природните 
ресурси и призовава Комисията и държавите-членки да укрепят принципа на 
колективните преференции в рамките на СТО, по-специално с оглед на устойчиви, 
щадящи климата и безупречни в етично отношение продукти; 

2. призовава Комисията и членовете на СТО да се опитат да повлияят на СТО да вземе 
под внимание в свое становище значението и последствията на изменението на 
климата и да работи за това правилата на СТО да не саботират глобалните усилия за 
борба срещу, намаляване и приспособяване към изменението на климата, а да ги 
насърчават;

3. призовава Комисията и държавите-членки в рамките на преговорите в СТО и при 
двустранни търговски споразумения да настояват либерализирането на търговията, 
по-специално с естествени суровини, да не застрашава устойчивото управление на 
ресурсите, а целите по отношение на климата и защитата на видовете да станат 
неразделна част от споразуменията; за тази цел призовава Комисията да оказва 
натиск в марките на СТО за свикването на обща среща на министрите на търговията 
и околната среда на държавите от СТО още преди Конференция на държавите, 
подписали Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (UNFCCC) в 
Йоханесбург през 2011 г.;

4. счита, че ЕС в ролята си на най-големия търговски съюз в международен план може 
да налага стандарти по целия свят, и подкрепя развитието и разпространението на 
системи за сертифициране и етикетиране, които отчитат социални и екологични 
критерии; посочва успешната дейност на международни НПО при разработването и 
насърчаването на съответните етикети и сертификати и изрично подкрепя тяхната 
по-широка употреба; 

5. препоръчва ЕС да даде добър пример и да намали препятствията от рода на 
митнически тарифи и такси по отношение на търговията със „зелени“ технологии и 
за екологични и щадящи климата продукти, и да насърчава т.нар. „екологични стоки 
и услуги“, включително въз основа на плановете за действие от Бали и Зеления 
фонд за климата от Копенхаген;

6. призовава за сключването на обвързващо в международен план споразумение за 
опазване на климата и категорично подкрепя целта за намаляване на емисиите в ЕС 
с 30% до 2020 г., и то независимо от международните преговори, както и 
дългосрочната цел на ЕС за намаляване на емисиите от CO2 и другите парникови 
газове с поне 85% до 2050 г.;

7. изразява убеждение, че борбата срещу изменението на климата трябва да се 
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основава на принципа на солидарност между индустриализираните и развиващите 
се държави. Поради това призовава за разработването заедно с развиващите се 
страни, нововъзникващите икономики и развитите страни на глобална концепция за 
облагане на енергията и емисиите на парникови газове с цел, от една страна, да 
предотврати мигрирането на предприятия (изпускане на въглерод) и, от друга 
страна, да се генерират финансови средства за борбата срещу изменението на 
климата и съответно за приспособяването към него;

8. констатира, че емисиите на CO2 в международната търговия могат да бъдат 
намалени значително, напр. чрез избирането на използваните транспортни средства 
според критерии за ефективност и екологичност. Изисква възникващите 
транспортни и екологични разходи да бъдат калкулирани в производствените цени 
(интернализиране на външни разходи), предимно чрез включване на 
корабоплаването, което покрива 90% от транспорта в международната търговия, в 
европейската система за търговия с емисии (СТЕ);

9. обявява се против субсидиите за изкопаеми горива и изисква засилване на 
насърчаването на екологични, възобновяеми видове енергия, както и изследването и 
разработването на децентрализирани източници на енергия, особено в развиващите 
се страни;

10. подкрепя разработването на истински, обвързващи критерии и стандарти за 
устойчивост при производството на биогорива и биомаса, като тези критерии 
отчитат преди всичко изпускането на влияещи върху климата газове чрез непряка 
промяна в начина на използване на земята; подчертава, че осигуряването на 
снабдяването на населението с хранителни продукти трябва да има предимство пред 
производството на биогорива.


