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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Starptautiskās tirdzniecības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atsaucoties uz līguma par Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) izveidošanu 
preambulu un Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XX panta b) un 
g) apakšpunktu, uzsver, ka starptautiskās tirdzniecības rezultātā nedrīkst tikt noplicināti 
dabas resursi, un aicina Komisiju un dalībvalstis, darbojoties PTO, vēl vairāk ievērot 
kopējās preferences principu, it īpaši attiecībā uz ilgtspējīgiem, klimatam draudzīgiem un 
no ētiskā viedokļa pieņemamiem izstrādājumiem;  

2. aicina Komisiju un PTO dalībvalstis panākt, ka PTO kādā no saviem atzinumiem atzīst 
klimata pārmaiņu nozīmi un ietekmi, un strādāt pie tā, lai ar PTO noteikumiem netiktu 
vājināti globālie centieni novērst klimata pārmaiņas, tās mazināt un tām pielāgoties, bet 
gan atbalstīti;

3. aicina Komisiju un dalībvalstis, risinot sarunas par PTO un divpusējiem tirdzniecības 
nolīgumiem, stingri rūpēties par to, lai tirdzniecības liberalizācija, īpaši dabisko izejvielu 
tirdzniecības liberalizācija, nemazinātu resursu ilgtspējīgas pārvaldības efektivitāti un ka 
līgumos iekļautu klimata un sugu aizsardzības mērķus; šim nolūkam aicina Komisiju darīt 
visu iespējamo, lai pirms 2011. gadā Johannesburgā paredzētās Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (UNFCCC) (COP) 
dalībvalstu sanāksmes, PTO notiktu PTO dalībvalstu tirdzniecības un vides ministru 
kopīga tikšanās;

4. uzskata, ka ES kā starptautiski lielākā tirdzniecības apvienība var pasaulē noteikt 
standartus, un atbalsta tādu sertifikācijas un marķēšanas sistēmu izstrādi un izplatīšanu, 
kurās ir ņemti vērā sociālie un ekoloģiskie kritēriji; norāda, ka starptautisko nevalstisko 
organizāciju darbs, izstrādājot attiecīgās etiķetes un sertifikātus un veicinot to 
izmantošanu, ir bijis sekmīgs, un konkrēti iestājas par šo etiķešu un sertifikātu plašāku 
pielietojumu; 

5. aizstāv, ka ES pašai jābūt par paraugu un jāsamazina tādi šķēršļi tirdzniecībai ar „zaļām” 
tehnoloģijām un videi un klimatam draudzīgiem produktiem kā muitas nodevas un 
nodokļi, un jāveicina tirdzniecība ar ekoloģiskām precēm un pakalpojumiem (EGS), 
pamatojoties arī uz Bali rīcības plānu un Kopenhāgenas Videi draudzīgā klimata fondu;

6. pieprasa starptautiski saistoša nolīguma noslēgšanu par klimata aizsardzību un īpaši 
atbalsta mērķi līdz 2020. gadam samazināt ES CO2 izmešus par 30 %, ko ir jācenšas 
sasniegt neatkarīgi no starptautiskajām sarunām, kā arī atbalsta ilgtermiņa ES mērķi līdz 
2050. gadam CO2 un citu siltumnīcefekta gāzes izmešus samazināt vismaz par 85 %;

7. ir pārliecināts, ka cīņai pret klimata pārmaiņām ir jābalstās uz rūpnieciski attīstīto un 
jaunattīstības valstu solidaritātes principu; tāpēc prasa kopīgi ar jaunattīstības, jaunajām 
tirgus ekonomikas valstīm un rūpnieciski attīstītajām valstīm radīt visaptverošu 
koncepciju, kā aplikt ar nodokļiem enerģiju un siltumnīcefekta gāzu izmešus, lai, no 
vienas puses, novērstu uzņēmumu aizplūšanu (oglekļa emisiju pārvirze) un lai, no otras 
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puses, nodrošinātu finanšu līdzekļus nolūkā cīnīties pret klimata pārmaiņām vai tām 
pielāgoties;

8. konstatē, ka starptautiskajā tirdzniecībā radušos CO2 izmešus var ievērojami samazināt, 
piemēram, lietotos transporta līdzekļus izvēloties pēc efektivitātes un vides kritērijiem; 
aicina ar transportu un vidi saistītās izmaksas iekļaut izstrādājuma cenā (ārējo izmaksu 
internalizācija), un to galvenokārt darīt, Eiropas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu 
(ETS) attiecinot arī uz kuģniecību, kas veido 90 % no visiem starptautiskās tirdzniecības 
pārvadājumiem;

9. iebilst pret fosilā kurināmā subsidēšanu un aicina vairāk veicināt videi draudzīgāku 
atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu, kā arī vairāk pētīt un izstrādāt decentralizētos 
enerģijas avotus, it īpaši jaunattīstības valstīs;

10. iestājas par to, ka attiecībā uz biodegvielas un biomassas ražošanu tiek izstrādāti īsteni un 
saistoši ilgtspējības kritēriji un standarti, kuros pirmām kārtām ņemtu vērā klimatu 
pārveidojošo gāzu izmešus, kas radušies zemes izmantojuma (ILUC) netiešo izmaiņu dēļ; 
uzsver, ka nodrošinājuma ar pārtikas līdzekļiem garantēšanai ir jābūt prioritārākai par 
biodegvielas ražošanu.


