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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Tarptautinės 
prekybos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, atsižvelgdama į PPO susitarimo preambulę ir Bendrojo susitarimo dėl muitų 
tarifų ir prekybos (GATT) XX straipsnio b ir g punktus, kad dėl tarptautinės prekybos 
neturi būti pereikvojami gamtos ištekliai ir ragina Komisiją ir valstybes nares siekti, kad 
vykdant PPO veiklą būtų labiau atsižvelgiama į bendrų prioritetų principą, ypač turint 
mintyje tvarius, klimatui palankius ir etiniu požiūriu tinkamus produktus; 

2. ragina Komisiją ir PPO nares siekti, kad PPO pareikštų nuomonę, kurioje atsižvelgtų į 
klimato kaitos reikšmę ir padarinius, taip pat siektų, kad pagal PPO taisykles visuotinės 
pastangos siekiant kovoti su klimato kaita, mažinti ją ir prisitaikyti prie jos būtų ne 
žlugdomos, o skatinamos;

3. ragina Komisiją ir valstybes nares vykstant su PPO susijusioms deryboms ir sudarant 
dvišalius susitarimus reikalauti, kad prekybos, ypač gamtos ištekliais, liberalizavimas 
nekeltų pavojaus tvariam išteklių valdymui ir klimato bei augalų ir gyvūnų rūšių apsaugos 
tikslai taptų neatskiriama susitarimų dalimi; ragina Komisiją šiuo tikslu atkakliai siekti, 
kad PPO šalių prekybos ir aplinkos ministrai susitiktų dar prieš 2011 m. Johanesburge 
vyksiančią Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferenciją;

4. mano, kad ES, kaip didžiausias tarptautinis prekybos blokas, gali nustatyti pasaulinius 
standartus ir pritaria tam, kad būtų kuriamos ir diegiamos sertifikavimo ir ženklinimo 
sistemos, kurias taikant būtų atsižvelgiama į socialinius ir ekologinius kriterijus; atkreipia 
dėmesį į sėkmingą NVO bendradarbiavimą kuriant ir propaguojant atitinkamus ženklus ir 
sertifikatus ir vienareikšmiškai pritaria tam, kad jie būtų plačiau naudojami; 

5. teigia, kad ES turi rodyti pavyzdį ir mažinti prekybos ekologiškomis technologijomis ir 
aplinkai bei klimatui žalos nedarančiais produktais kliūtis, pvz., muitus ir rinkliavas, taip 
pat populiarinti ekologiškas prekes ir paslaugas (angl. EGS) vadovaujantis Balio veiksmų 
planu ir naudojantis Kopenhagos ekologišką klimato fondu;

6. ragina sudaryti tarptautiniu lygmeniu privalomą susitarimą dėl klimato apsaugos ir 
primygtinai ragina siekti tikslo iki 2020 m. 30 proc. sumažinti ES išmetamą CO2 kiekį 
neatsižvelgiant į tarptautines derybas, taip pat siekti ilgalaikio ES tikslo – iki 2050 m. 
85 proc. sumažinti išmetamą CO2 ir kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;

7. yra įsitikinęs, kad kova su klimato kaita turi būti grindžiama išsivysčiusių ir besivystančių 
šalių solidarumo principu; taigi ragina drauge su besivystančiomis, augančios ekonomikos 
ir išsivysčiusiomis šalimis parengti bendrą energijos ir šiltnamio efektą sukeliančių teršalų 
apmokestinimo koncepciją siekiant, viena vertus, užkirsti kelią įmonių iškėlimui (angl. 
carbon leakage) ir, antra vertus, gauti lėšų kovai su klimato kaita arba prisitaikymui prie 
jos;

8. pabrėžia, kad išmetamo CO2 kiekis vykdant tarptautinę prekybą gali būti labai 
sumažintas, pvz., pasirenkant naudojamas transporto priemones pagal veiksmingumo ir 
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ekologinius kriterijus. ragina susidariusias transporto ir su aplinka susijusias išlaidas 
įskaičiuoti į produktų kainą (išorės išlaidų internalizavimas), visų pirma į Europos 
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą įtraukti laivybą, kuri sudaro 90 proc. 
tarptautinės prekybos transporto;

9. nepritaria tam, kad būtų subsidijuojamas iškastinis kuras ir ragina aktyviau skatinti 
naudoti ekologiškesnę atsinaujinančią energiją ir tirti bei plėtoti decentralizuotus energijos 
šaltinius, visų pirma besivystančiose šalyse;

10. ragina nustatyti tikrus privalomus biokuro ir biomasės gamybos tvarumo reikalavimus ir 
standartus, pagal kuriuos būtų atsižvelgiama į tai, kad dėl netiesioginio žemės paskirties 
keitimo (angl. ILUC) išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos; pabrėžia, kad 
užtikrinti gyventojų aprūpinimą maistu turi būti svarbiau už biokuro gamybą.


