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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, s odkazem na preambuli WTO a na čl. XX písm. b) a g) dohody GATT, že 
mezinárodní obchod nesmí vést k nedovolenému využívání přírodních zdrojů, a vyzývá 
Komisi a členské státy, aby v rámci WTO posílily zásadu kolektivní preference, zejména 
s ohledem na udržitelné výrobky šetrné ke klimatu, které nepředstavují žádné etické 
riziko; 

2. vyzývá Komisi a členské státy WTO, aby se zasadily o to, aby WTO vzala význam a vliv 
klimatických změn na vědomí formou stanoviska a pracovala na tom, aby pravidla WTO 
nepodlamovala globální úsilí o boj proti klimatickým změnám, o jejich omezování 
a o přizpůsobení se těmto změnám, ale aby toto úsilí naopak podporovala;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci jednání WTO a u dvoustranných obchodních 
dohod trvaly na tom, aby liberalizace obchodu, zejména s přírodními surovinami, 
nenarušovala udržitelné řízení zdrojů a aby se cíle ochrany klimatu i ochrany biologické 
rozmanitosti staly nedílnou součástí dohod; za tímto účelem vyzývá Komisi, aby v rámci 
WTO vyvinula tlak na společné setkání ministrů obchodu a ministrů životního prostředí 
zemí WTO ještě před konferencí smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu 
(UNFCCC COP) v Johannesburgu v roce 2011;

4. domnívá se, že EU jakožto největší mezinárodní obchodní blok může celosvětově 
stanovovat standardy, a podporuje rozvoj a šíření systémů osvědčení a označování, které 
zohledňují sociální a ekologická kritéria; odkazuje na úspěšnou činnost mezinárodních 
nevládních organizací při rozvíjení a podpoře příslušných označení a osvědčení 
a výslovně podporuje jejich širší používání; 

5. vyslovuje se pro to, aby EU byla dobrým příkladem a omezovala překážky, jako jsou cla 
a poplatky za obchod se „zelenými“ technologiemi i s výrobky šetrnými ke klimatu a 
k životnímu prostředí, a aby podporovala tzv. environmentální statky a služby, mimo jiné 
na základě akčního plánu z Bali a Zeleného kodaňského fondu pro změnu klimatu;

6. požaduje uzavření mezinárodně závazné dohody o ochraně klimatu a naléhavě podporuje 
cíl 30% snížení emisí CO2 v EU do roku 2020, a to nezávisle na mezinárodních jednáních, 
a také dlouhodobý cíl EU dosáhnout do roku 2050 snížení emisí CO2 a dalších emisí 
skleníkových plynů o nejméně 85 %;

7. je přesvědčen, že boj proti změně klimatu musí být založen na zásadě solidarity mezi 
průmyslovými a rozvojovými zeměmi. Požaduje proto společně s rozvojovými, 
transformujícími se a průmyslovými zeměmi vývoj globální koncepce zdanění energie 
a emisí skleníkových plynů, která by jednak zabránila přemísťování podniků („carbon 
leakage“ – únik uhlíku) a za druhé vytvářela finanční prostředky pro boj proti změně 
klimatu, resp. pro přizpůsobování se této změně;

8. konstatuje, že emise CO2 v mezinárodním obchodě mohou být značně sníženy, např. 
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výběrem používaných dopravních prostředků podle jejich výkonnosti a podle kritérií 
životního prostředí; požaduje, aby vzniklé dopravní a environmentální náklady byly 
započteny do cen výrobků (internalizace vnějších nákladů), především prostřednictvím 
začlenění lodní dopravy, která v mezinárodním obchodě zajišťuje 90 % přepravy, do 
systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (ETS); 

9. vyslovuje se proti dotování fosilních paliv a požaduje výraznější podporu obnovitelných 
energií šetrných k životnímu prostředí a podporu výzkumu a vývoje decentralizovaných 
zdrojů energie, zejména v rozvojových zemích;

10. zasazuje se o to, aby byla pro výrobu biopaliv a biomasy vyvinuta skutečná a závazná 
kritéria a standardy udržitelnosti, které by především zohlednily uvolňování plynů 
poškozujících klima prostřednictvím nepřímé změny využívání půdy (ILUC); zdůrazňuje, 
že zajištění dodávek potravin pro obyvatelstvo musí mít přednost před výrobou biopaliv.


