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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου που είναι αρμόδια επί της ουσίας να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει, λαμβάνοντας υπόψη το προοίμιο της συνθήκης του ΠΟΕ και το άρθρο ΧΧ β και 
η της συμφωνίας GATT, ότι το διεθνές εμπόριο δεν πρέπει να συντελεί στην 
καταχρηστική εκμετάλλευση φυσικών πόρων, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενισχύσουν την αρχή της συλλογικής προτίμησης στο πλαίσιο του ΠΟΕ, ιδίως ενόψει 
βιώσιμων, φιλικών προς το κλίμα και συμβατών με τους κανόνες δεοντολογίας 
προϊόντων· 

2. καλεί την Επιτροπή και τα μέλη του ΠΟΕ να ασκήσουν την επιρροή τους ούτως ώστε να 
λάβει υπόψη ο ΠΟΕ τη σπουδαιότητα και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο 
πλαίσιο γνωμοδότησης και να καταβάλλει δυνάμεις ούτως ώστε οι κανόνες του ΠΟΕ να 
μην υπονομεύουν αλλά να προωθούν τις παγκόσμιες προσπάθειες για την καταπολέμηση 
και τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής καθώς και την προσαρμογή στην αλλαγή 
αυτή· 

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ και 
διμερών εμπορικών συμφωνιών, να ζητήσουν επίμονα να μην θέτει σε κίνδυνο η 
ελευθέρωση του εμπορίου, ιδίως στην περίπτωση φυσικών πρώτων υλών, τη βιώσιμη 
διαχείριση των πόρων και να αποτελέσουν τόσο οι στόχοι για το κλίμα όσο και για την 
προστασία των ειδών αναπόσπαστο τμήμα των συμφωνιών· ζητεί, προς το σκοπό αυτό, 
από την Επιτροπή να ασκήσει πίεση στο πλαίσιο του ΠΟΕ για μια κοινή συνάντηση 
Υπουργών Εμπορίου και Περιβάλλοντος ήδη πριν από τη διάσκεψη των συμβαλλομένων 
μερών της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος 
(UNFCCC) (COP) που θα διεξαχθεί στο Γιοχάνεσμπουργκ το 2011· 

4. υποστηρίζει την άποψη ότι η ΕΕ, ως ο μεγαλύτερος διεθνής εμπορικός συνασπισμός, 
μπορεί να καθορίσει πρότυπα παγκοσμίως, και υποστηρίζει την ανάπτυξη και διάδοση 
συστημάτων ταυτοποίησης και σήμανσης που λαμβάνουν υπόψη κοινωνικά και 
οικολογικά κριτήρια· επισημαίνει το επιτυχές έργο διεθνών ΜΚΕ για τη δημιουργία και 
προώθηση κατάλληλων ενδείξεων και πιστοποιητικών και τάσσεται ρητά υπέρ της 
ευρείας εφαρμογής τους· 

5. υποστηρίζει ότι η ΕΕ πρέπει να προχωρήσει δίνοντας το καλό παράδειγμα και να 
περιορίσει τα εμπόδια, όπως είναι οι δασμοί και οι εισφορές, στο εμπόριο με "πράσινες" 
τεχνολογίες καθώς και στα φιλικά προς το περιβάλλον και το κλίμα προϊόντα, καθώς 
επίσης να προωθεί τα επονομαζόμενα περιβαλλοντικά αγαθά και τις περιβαλλοντικές 
υπηρεσίες με βάση το σχέδιο δράσης του Μπαλί και του "Πράσινου" Ταμείου για το 
Κλίμα της Κοπεγχάγης· 

6. ζητεί να συναφθεί διεθνώς δεσμευτική συμφωνία για την προστασία του κλίματος και 
υποστηρίζει ρητά το στόχο της μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 30% στην ΕΕ έως το 
2020, και μάλιστα ανεξάρτητα από διεθνείς διαπραγματεύσεις, καθώς και τον 
μακροπρόθεσμο στόχο της ΕΕ για τη μείωση του CO2 και άλλων εκπομπών αερίων του 
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θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 85% έως το 2050· 

7. εκφράζει την πεποίθηση ότι η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος πρέπει να 
βασίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ βιομηχανικών και αναπτυσσομένων χωρών. 
Ζητεί για το λόγο αυτό να διαμορφώσουν από κοινού οι αναπτυσσόμενες χώρες, οι χώρες 
αναδυόμενης οικονομίας και οι βιομηχανικές χώρες συνολικό σχέδιο για τη φορολόγηση 
της ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προκειμένου, αφενός, να 
προληφθεί η μετεγκατάσταση επιχειρήσεων (διαρροή άνθρακα) και, αφετέρου, να 
εξασφαλισθούν χρηματοδοτικά μέσα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ή 
την προσαρμογή στην αλλαγή αυτή του κλίματος· 

8. διαπιστώνει ότι οι εκπομπές CO2 στο διεθνές εμπόριο μπορούν να μειωθούν σημαντικά, 
λ.χ. με την επιλογή των χρησιμοποιούμενων μεταφορικών μέσων σύμφωνα με κριτήρια 
απόδοσης και προστασίας του περιβάλλοντος. Ζητεί να συνυπολογιστούν στις τιμές των 
προϊόντων οι δαπάνες για τις μεταφορές και την προστασία του περιβάλλοντος που 
προκαλούνται (εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους), ιδίως με την συμπερίληψη της 
ναυτιλίας η οποία καλύπτει το 90% των μεταφορών στο διεθνές εμπόριο, στο ευρωπαϊκό 
σύστημα εμπορίας εκπομπών· 

9. αντιτίθεται στην επιδότηση των στερεών καυσίμων και ζητεί να ενισχυθεί η προώθηση 
φιλοπεριβαλλοντικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και η έρευνα και ανάπτυξη 
αποκεντρωμένων πηγών ενέργειας ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες· 

10. υποστηρίζει ότι πρέπει να διαμορφωθούν πραγματικά δεσμευτικά κριτήρια και πρότυπα 
βιωσιμότητας για την παραγωγή βιοκαυσίμων και βιομάζας που λαμβάνουν ιδίως υπόψη 
την έκλυση αερίων του θερμοκηπίου με την έμμεση αλλαγή της χρήσης της γης· 
υπογραμμίζει ότι πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στην επισιτιστική ασφάλεια του 
πληθυσμού έναντι της παραγωγής βιοκαυσίμων.


