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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), d) 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 elősegítsék az éghajlatváltozás elleni globális 
küzdelmet, az éghajlatváltozás hatásainak csökkentését és az azokhoz való 
alkalmazkodást;

3. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a WTO-tagállamoknak még meg kell találniuk a módját, 
hogy e szerződést beágyazzák az ENSZ-intézmények rendszerébe és a 
környezetvédelemre – többek között az éghajlatváltozásra –, valamint a szociális 
igazságosságra és az emberi jogok tiszteletben tartására vonatkozó szabályokba; kitart 
amellett, hogy a multilaterális környezetvédelmi megállapodások – így az ENSZ 
éghajlatváltozásról szóló keretegyezménye – szerinti kötelezettségeknek és 
célkitűzéseknek, valamint más ENSZ-intézményeknek (FAO, ILO, IMO) elsőbbséget kell 
élvezniük a kereskedelmi szabályok szűk értelmezésével szemben;

4. mivel immár több mint 15 év telt el azóta, hogy az 1994. április 15-én Marrakesben 
elfogadott WTO miniszteri határozatban felhívták a Bizottságot, hogy legkésőbb 2011 
közepéig terjesszen az Európai Parlament és a Tanács elé jelentést arról, hogy a WTO 
Kereskedelmi és Környezetvédelmi Bizottsága milyen mértékben tett eleget a 
határozatban foglalt feladatainak, valamint ismertesse arra vonatkozó összegzését, hogy –
különösen az éghajlatváltozás enyhítéséről és az ahhoz való alkalmazkodásról, valamint a 
WTO-ról folyó globális párbeszéd összefüggésében – milyen további lépésekre van 
szükség;

5. felszólítja a Bizottságot és a tagországokat, hogy a WTO-tárgyalások és a kétoldalú 
kereskedelmi megállapodások során ragaszkodjanak ahhoz, hogy a – különösen a 
természeti nyersanyagokkal folytatott – kereskedelem liberalizációja 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; 
emlékeztet arra, hogy az éghajlatváltozás leküzdéséről szóló nemzetközi megállapodás 
kialakításának fóruma az UNFCCC;
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6. különösen hangsúlyozza az éghajlattal és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
célkitűzések, valamint a kereskedelmi feltételek közötti összhang szükségességét, annak 
biztosítása érdekében, hogy például az erdőpusztulás leküzdésére irányuló erőfeszítések 
hathatósak legyenek;

7. 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;

8. üdvözli, hogy az éghajlatváltozás dimenzióját beépítették a kereskedelmi megállapodások 
fenntarthatósági hatásvizsgálatába (SIA); ugyanakkor megállapítja, hogy egyes esetekben 
– például az Euromediterrán Szabadkereskedelmi Megállapodás esetében – az SIA 
rámutat, hogy a megállapodásnak kedvezőtlen éghajlati hatásai lesznek, amelyekkel a 
megállapodás megkötése előtt nem foglalkoztak megfelelően; úgy véli, hogy a 
kereskedelmi megállapodásoknak semmilyen módon nem szabad veszélyeztetniük a 
multilaterális környezetvédelmi megállapodásokat;

9. abbéli reményének ad hangot, hogy az Unió jó példával jár elöl, és csökkenti 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 támogatja az úgynevezett környezetbarát termékeket 
és szolgáltatásokat (EGS);

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

11. meggyőződése szerint az éghajlatváltozás elleni küzdelemnek az iparilag fejlett és a 
fejlődő országok közötti szolidaritáson kell alapulnia, lehetőleg az ENSZ-szel, a WTO-val 
és a többi Bretton Woods-i intézménnyel való szorosabb együttműködéssel; ezért felszólít 
egy, a kibocsátáskereskedelemre, illetve 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 a vállalkozások elvándorlásának (carbon leakage) megelőzésére, 
másrészt az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez, illetve következményeinek 
mérsékléséhez és az azokhoz való alkalmazkodáshoz szükséges pénzügyi eszközök 
előteremtésére;

12. úgy véli, hogy azok az egyéni fellépések (például vámkiigazítások és „ökodömping-
ellenes vámok”), amelyek a WTO Kereskedelmi Tárgyalások Bizottsága által elfogadott, 
a kereskedelemről és a környezetről szóló, 1993. december 15-i határozat szövege szerint 
befolyásolják „a kereskedelmi intézkedések és a környezetvédelmi intézkedések 
viszonyát”, a WTO e területre vonatkozó jelenlegi joggyakorlata miatt valószínűleg csak 
akkor egyeztethetők össze a WTO szabályaival és elveivel, amennyiben az UNFCCC 
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felügyelete alatti, jogilag kötelező globális megállapodás égisze alatt fogadják el őket, és 
ezért felhívja a Bizottságot, hogy a részes felek 17., dél-afrikai konferenciája előtt 
terjesszen közleményt az Európai Parlament és a Tanács elé arról, hogy a Kiotó utáni 
időszakra vonatkozó bármely megállapodásban miként lehet ilyen rendszert biztosítani;

13. elismeri, hogy a WTO szabályai nem összeegyeztethetetlenek azokkal a 
határintézkedésekkel, amelyek a környezeti externáliák költségeinek a termékárakba való 
beépítésére vonatkozó belföldi politika hatását semlegesítik, mindaddig, amíg e 
kiigazítások nem járnak megkülönböztetéssel;

14. határozottan állítja, hogy a vámkiigazításoknak nem a protekcionizmus eszközéül, hanem 
a kibocsátások csökkentésének módjául kellene szolgálniuk; úgy véli, hogy az EU-nak 
potenciális bevételeinek egy részét el kellene különítenie az UNFCCC szerinti pénzügyi 
kötelezettségeinek teljesítésére;

15. 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 externáliák internalizálására), 
mindenekelőtt a nemzetközi kereskedelmi szállítások 90%-át kitevő hajózásnak az európai 
kibocsátás-kereskedelmi rendszerbe (ETS) való bevonása révén;

16. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt annak 
érdekében, hogy a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet keretein belül jogilag kötelező 
megállapodás jöjjön létre a hajózásból eredő kibocsátások csökkentésére;

17. ellenzi a fosszilis tüzelőanyagok szubvencióját, és felszólít a környezetbarát és megújuló 
energiatermelés erősítésére, valamint decentralizált energiaforrások feltárására és 
fejlesztésére különösen a fejlődő országokban; ezzel összefüggésben emlékeztet a G20-ak 
azon megállapodására, hogy fokozatosan megszüntetik a fosszilis tüzelőanyagokra 
biztosított támogatásokat, és felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatokat az ennek 
végrehajtását célzó, egyértelmű időkereteket és adott esetben kompenzációs 
mechanizmusokat is tartalmazó európai stratégiára;

18. Támogatja a megújuló energiaforrások használatának előmozdítását, valamint azt, hogy a 
tagállamok kormányai folytassanak következetes politikát és alkossanak kötelező jogi 
keretet, amely hosszú távon lehetővé teszi egy, a piac megnyitásához és a minimális 
infrastruktúra – amely válság és üzleti bizonytalanságok közepette alapvetően fontos 
tényező – létrehozásához hozzájáruló, többszakaszos támogatási program elfogadását;

19. támogatja valódi, kötelező erejű fenntarthatósági feltételek és szabványok kidolgozását a 
bioüzemanyagok és a biomassza előállítására, amelyek figyelembe veszik az 
üvegházhatást okozó gázoknak és az apró részecskéknek a földhasználat közvetett 
megváltozásához (ILUC) kapcsolódó kibocsátását, valamint a teljes termelési ciklust; 
hangsúlyozza, hogy a lakossági élelmiszer-ellátás biztonságának előnyt kell élveznie a 
bioüzemanyagok termelésével szemben, és hogy a földhasználati politika és gyakorlat 
fenntarthatóságát sürgősen holisztikusabb megközelítéssel kell elérni;
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