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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. viittaa WTO-sopimuksen johdanto-osaan ja GATT-sopimuksen XX artiklan b ja 
g kohtaan ja korostaa, että kansainvälinen kauppa ei saa johtaa luonnonvarojen riistoon; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan kollektiivisen preferenssin periaatetta 
WTO:ssa erityisesti kun on kyse kestävistä, ympäristöystävällisistä ja eettisesti 
moitteettomista tuotteista;

2. kehottaa komissiota ja WTO:n jäsenvaltioita pyrkimään takaamaan, että WTO antaa 
julkilausuman, jossa se tunnustaa ilmastonmuutoksen merkityksen ja vaikutukset, ja että 
se pyrkii siihen, että WTO:n säännöillä ei heikennetä maailmanlaajuisia ponnisteluja 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi, lieventämiseksi ja siihen mukautumiseksi, vaan että 
näitä ponnisteluja edistetään;

3. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita pitämään WTO-neuvotteluissa ja kahdenvälisissä 
kauppasopimuksissa kiinni vaatimuksesta, että kaupan ja erityisesti luonnonvaroilla 
käytävän kaupan vapauttaminen ei vaaranna kestävää luonnonvarojen hoitoa ja että 
ilmastonsuojelua ja lajien suojelua koskevista tavoitteista tulee olennainen osa 
sopimuksia; kehottaa siksi komissiota vaatimaan WTO:ssa, että järjestetään WTO:n 
kauppa- ja ympäristöministerien yhteinen kokous vielä ennen Johannesburgissa vuonna 
2011 pidettävää YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimuksen sopimuspuolten kokousta;

4. katsoo, että EU voi maailman suurimpana kaupparyhmittymänä vahvistaa 
maailmanlaajuisia standardeja, ja tukee sosiaaliset ja ekologiset kriteerit huomioon 
ottavien sertifiointi- ja merkintäjärjestelmien kehittämistä ja niiden käytön lisäämistä; 
viittaa kansainvälisten kansalaisjärjestöjen menestyksekkääseen työhön tällaisten 
merkintöjen ja sertifikaattien kehittämisessä ja edistämisessä ja kannattaa ehdottomasti 
niiden käytön lisäämistä; 

5. toivoo, että EU näyttää hyvää esimerkkiä ja vähentää "vihreällä" teknologialla ja 
ympäristö- ja ilmastoystävällisillä tuotteilla käytävän kaupan esteitä, kuten tulleja ja 
maksuja, sekä edistää niin kutsuttujen ympäristötuotteiden ja -palvelujen kauppaa myös 
Balin toimintasuunnitelman ja Kööpenhaminan vihreän ilmastorahaston (Green Climate 
Fund) avulla;

6. vaatii tekemään kansainvälisesti sitovan ilmastonsuojelusopimuksen ja kannattaa 
päättäväisesti tavoitetta hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä EU:ssa 30 prosentilla 
vuoteen 2020 mennessä riippumatta kansainvälisistä neuvotteluista sekä EU:n pitkän 
aikavälin tavoitetta hiilidioksidi- ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä 
vähintään 85 prosentilla vuoteen 2050 mennessä;

7. on vakuuttunut siitä, että ilmastonmuutoksen torjunnan on perustuttava teollisuusmaiden 
ja kehitysmaiden väliseen solidaarisuusperiaatteeseen; vaatii siksi kehittämään yhdessä 
kehitys-, kynnys- ja teollisuusmaiden kanssa maailmanlaajuisen suunnitelman energian ja 
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kasvihuonekaasupäästöjen verottamiseksi, jotta voidaan toisaalta ehkäistä yritysten 
siirtymistä muualle (hiilivuoto) ja toisaalta kerätä varoja ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
ja lievittämiseksi;

8. toteaa, että hiilidioksidipäästöjä voidaan merkittävästi vähentää kansainvälisessä kaupassa 
esimerkiksi valitsemalla käytettävät kuljetusvälineet tehokkuus- ja ympäristökriteerien 
perusteella; vaatii sisällyttämään syntyvät kuljetus- ja ympäristökustannukset tuotteiden 
hintoihin (ulkoisten kustannusten sisällyttäminen hintoihin) ennen kaikkea sisällyttämällä 
eurooppalaiseen päästökauppajärjestelmään merikuljetukset, jotka kattavat 90 prosenttia 
kuljetuksista kansainvälisessä kaupassa;

9. vastustaa fossiilisten polttoaineiden subventointia ja vaatii edistämään tehokkaammin 
ympäristöystävällisiä, uusiutuvia energiamuotoja sekä hajautettujen energialähteiden 
tutkimusta ja kehittämistä erityisesti kehitysmaissa;

10. puoltaa sitä, että biopolttoaineiden ja biomassan tuotantoa varten kehitetään todellisia, 
sitovia kestävyyskriteerejä ja -standardeja, joissa otetaan ennen kaikkea huomioon 
kaasujen pääsy ilmakehään välillisten maankäytön muutosten takia; painottaa, että väestön 
elintarvikehuollon takaaminen on asetettava biopolttoaineiden tuotannon edelle;


