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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 
Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, tekintettel a Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) létrehozó egyezmény 
preambulumára és az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XX. 
cikkének b) és g) pontjára, hogy a nemzetközi kereskedelem nem vezethet a természeti 
erőforrások túlzott kiaknázásához, és felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a 
WTO keretén belül erősítsék meg a kollektív preferenciák elvét, különös tekintettel a 
fenntartható, éghajlatbarát és etikailag kifogástalan termékekre; 

2. felszólítja a Bizottságot és a WTO tagországait, hogy segítsék elő, hogy a WTO egy 
véleményben ismertesse az éghajlatváltozás jelentőségét és hatásait, és hogy ösztönözzék, 
hogy a WTO szabályai ne aláássák, hanem segítsék elő az éghajlatváltozás elleni globális 
küzdelmet, az éghajlatváltozás hatásainak csökkentését és az azokhoz való 
alkalmazkodást;

3. felszólítja a Bizottságot és a tagországokat, hogy a WTO-tárgyalások és a kétoldalú 
kereskedelmi megállapodások során ragaszkodjanak ahhoz, hogy a kereskedelem 
liberalizációja, különösen a természeti nyersanyagok terén, ne veszélyeztesse az 
erőforrások fenntartható kezelését, és az éghajlatra, illetve a fajok védelmére vonatkozó 
célok a megállapodások szerves részeivé váljanak; felszólítja a Bizottságot, hogy ennek 
érdekében a WTO égisze alatt még az ENSZ éghajlat-változási keretegyezménye 
(UNFCCC) részes feleinek 2011-es johannesburgi konferenciája előtt hívjanak össze egy 
közös találkozót a WTO kereskedelmi és környezetvédelmi minisztereinek részvételével;

4. úgy ítéli meg, hogy az Unió a világ legnagyobb kereskedelmi tömbjeként képes 
nemzetközi normákat kidolgozni, és támogatja a szociális és környezeti kritériumokat 
figyelembe vevő tanúsítási és jelölési rendszerek fejlesztését és terjesztését; felhívja a 
figyelmet a nemzetközi civil szervezetek eredményes szerepére a megfelelő címkézési és 
tanúsítási rendszerek fejlesztése és terjesztése terén, és erőteljesen támogatja azok 
szélesebb körű alkalmazását; 

5. javasolja, hogy az Unió járjon elöl jó példával, és csökkentse a zöld technológiák és a 
környezet- és éghajlatbarát termékek kereskedelme előtt álló akadályokat – például 
vámokat és illetékeket –, és a Koppenhágai Éghajlat-változási Alap és a Bali Cselekvési 
Terv alapján is támogassa az úgynevezett környezetbarát termékeket és szolgáltatásokat 
(EGS);

6. felszólít egy nemzetközileg kötelező erejű megállapodás elfogadására az éghajlat védelme 
érdekében, határozottan támogatja a 30%-os CO2-kibocsátás-csökkentésre vonatkozó 
2020-as uniós célkitűzést, függetlenül a nemzetközi tárgyalásoktól, valamint a CO2 és más 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 2050-re legalább 85%-kal való csökkentését 
előirányzó hosszú távú uniós célkitűzést;

7. az a meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelemnek az iparilag fejlett és a 
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fejlődő országok közötti szolidaritáson kell alapulnia; ezért felszólít egy, az energia és az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának megadóztatására vonatkozó globális stratégia 
kidolgozására a fejlődő országokkal, a fellendülőben lévő gazdaságokkal és az iparilag 
fejlett országokkal közösen, egyrészt megelőzve a vállalkozások elvándorlását (carbon 
leakage), másrészt előteremtve a pénzügyi eszközöket az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemhez és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz;

8. megállapítja, hogy a nemzetközi kereskedelem által okozott CO2-kibocsátás jelentős 
mértékben csökkenthető például a szállítás módjának hatékonysági és környezetvédelmi 
kritériumok alapján történő megválasztásával; felszólít a jelentkező szállítási és környezeti 
költségeknek a termékek árába való beépítésére (az externális költségek internalizálására), 
mindenekelőtt a nemzetközi kereskedelmi szállítások 90%-át kitevő hajózásnak az európai 
kibocsátás-kereskedelmi rendszerbe (ETS) való bevonására;

9. ellenzi a fosszilis tüzelőanyagok szubvencióját, és felszólít a környezetbarát és megújuló 
energiatermelés erősítésére, valamint decentralizált energiaforrások feltárására és 
fejlesztésére különösen a fejlődő országokban;

10. támogatja valódi, kötelező erejű fenntarthatósági feltételek és szabványok kidolgozását a 
bioüzemanyagok és a biomassza előállítására, amelyek figyelembe veszik mindenekelőtt 
az üvegházhatást okozó gázoknak a földhasználat közvetett megváltozásához (ILUC) 
kapcsolódó kibocsátását; hangsúlyozza, hogy a lakossági élelmiszerellátás biztonságának 
előnyt kell élveznie a bioüzemanyagok termelésével szemben.


