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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, 
tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že so zreteľom na preambulu Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a na 
článok XX b), d), g) Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) by medzinárodný 
obchod nemal viesť k využívaniu prírodných zdrojov, a žiada Komisiu a členské štáty, 
aby posilnili princíp spoločných priorít v rámci WTO, najmä so zreteľom na trvalo 
udržateľné, klímu nepoškodzujúce a eticky nesporné výrobky;

2. vyzýva Komisiu a členské štáty WTO, aby sa usilovali o to, že WTO zoberie na vedomie 
význam a dôsledky klimatických zmien v stanovisku a bude sa snažiť o to, aby pravidlá 
WTO podporovali celosvetové úsilie o zníženie a prispôsobenie sa klimatickým zmenám a 
aby ho nepodkopávali;

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že členovia WTO stále nenašli spôsob, ako zapracovať 
túto zmluvu do systému inštitúcií a predpisov OSN o ochrane životného prostredia vrátane 
zmeny klímy, ako aj sociálnej spravodlivosti a dodržiavaní všetkých ľudských práv; trvá 
na tom, že záväzky a ciele multilaterálnych environmentálnych dohôd, ako je Rámcový 
dohovor OSN o zmene klímy a dohovory ostatných inštitúcií OSN (FAO, ILO, IMO), 
musia mať prednosť pred úzkym výkladom obchodných pravidiel;

4. vzhľadom na to, že od rozhodnutia ministrov členských štátov WTO o obchode a 
životnom prostredí, ktoré bolo podpísané 15. apríla 1994 v Marakeši, uplynulo 15 rokov, 
vyzýva Komisiu, aby najneskôr do polovice roka -2011 predložila Európskemu 
parlamentu a Rade hodnotiacu správu o tom, v akom rozsahu výbor WTO pre obchod a 
životné prostredie uplatnil svoju právomoc stanovenú v tomto rozhodnutí, a o svojich 
záveroch v súvislosti s tým, čo je potrebné ešte vykonať, najmä pokiaľ ide o celosvetový 
dialóg o zmiernení účinkov zmeny klímy, prispôsobenie a WTO;

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci rokovaní vo WTO a pri bilaterálnych 
obchodných dohodách trvali na tom, aby liberalizácia obchodu, najmä pokiaľ ide o 
prírodné suroviny, neohrozovala trvalo udržateľné riadenie zdrojov a aby sa opatrenia na 
ochranu klímy a druhov stali neoddeliteľnou súčasťou dohôd; v tejto súvislosti vyzýva 
Komisiu, aby v rámci WTO trvala na spoločnom stretnutí ministrov obchodu a životného 
prostredia krajín WTO ešte pred konferenciou zmluvných strán (COP) Rámcového 
dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC); v Johannesburgu v 
roku 2011; pripomína, že UNFCCC je fórom na dosiahnutie medzinárodnej dohody o 
tom, ako riešiť problém zmeny klímy;

6. osobitne zdôrazňuje, že je potrebná konzistentnosť medzi cieľmi týkajúcimi sa klímy a 
biodiverzity a podmienkami na obchod, napríklad v záujme toho, aby úsilie vynakladané 
na riešenie problému odlesňovania bolo účinné;

7. zastáva názor, že EÚ ako najväčší obchodný blok na medzinárodnej úrovni môže 
zavádzať celosvetové normy, a podporuje rozvoj a šírenie systémov udeľovania 
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certifikátov a systémov na označovanie, ktoré zohľadňujú sociálne a ekologické kritériá; 
poukazuje na úspešnú prácu medzinárodných mimovládnych organizácií v oblasti rozvoja 
a podpory zodpovedajúcich osvedčení a certifikátov a výslovne súhlasí s ich rozsiahlym 
využívaním;

8. víta zavedenie oblasti zmeny klímy do hodnotení vplyvu obchodných dohôd na trvalú 
udržateľnosť; berie však na vedomie skutočnosť, že v niektorých prípadoch, ako je euro-
stredomorská dohoda o voľnom obchode, hodnotenia vplyvu na trvalú udržateľnosť 
poukazujú na to, že dohoda bude mať nepriaznivé klimatické účinky, ktoré sa pred jej 
uzatvorením neposudzovali; domnieva sa, že obchodné dohody by v žiadnom prípade 
nemali negatívne ovplyvňovať multilaterálne dohody o životnom prostredí;

9. vyslovuje sa za to, aby bola EÚ dobrým príkladom a aby zminimalizovala prekážky ako 
clá a odvody, pokiaľ ide o obchod so „zelenými“ technológiami, ako aj s výrobkami, ktoré 
nepoškodzujú životné prostredie ani klímu a aby podporila takzvané environmentálne 
verejné statky a služby (EGS) aj na základe Akčného plánu z Bali a Kodanského zeleného 
klimatického fondu;

10. požaduje uzatvorenie medzinárodne záväznej dohody o ochrane klímy a dôrazne 
podporuje cieľ zníženia emisií CO2 v EÚ o 30% do roku 2020, a síce nezávisle od 
medzinárodných rokovaní, ako aj dlhodobý cieľ EÚ zníženia emisií CO2 a iných 
skleníkových plynov o minimálne 85 % do roku 2050;

11. je presvedčený, že boj proti klimatickým zmenám sa musí zakladať na princípe solidarity 
medzi priemyselnými a rozvojovými krajinami a podľa možnosti na užšej spolupráci 
medzi OSN, WTO a ostatnými bretton-woodskymi inštitúciami; žiada preto vypracovanie 
celosvetového konceptu obchodovania s emisiami a zdanenia emisií vznikajúcich pri 
výrobe energie spoločne s rozvojovými, rozvíjajúcimi sa a priemyselnými krajinami, aby 
sa na jednej strane predišlo presídľovaniu podnikov (úniku uhlíka) a aby sa na druhej 
strane získali finančné prostriedky na boj proti zmene klímy a na znižovanie jej následkov 
a prispôsobenie sa im;

12. domnieva sa, že individuálne opatrenia, ktoré majú v zmysle rozhodnutia Výboru WTO 
pre obchodné rokovania z 15. decembra 1993 o obchode a životnom prostredí vplyv na 
vzťahy medzi obchodnými a environmentálnymi opatreniami s cieľom podporiť trvalo 
udržateľný rozvoj (napr. úprava hraničnej dane a clá za environmentálny damping), sa so 
zreteľom na dnešný stav judikatúry WTO v tejto oblasti môžu označiť za zlučiteľné s 
predpismi a pravidlami WTO len vtedy, ak sa prijmú v rámci právne záväznej globálnej 
dohody pod záštitou UNFCCC, a preto vyzýva Komisiu, aby pred zasadnutím COP 17 
v Južnej Afrike predložila Európskemu parlamentu a Rade oznámenie o tom, ako by sa 
dal vytvoriť takýto systém pre všetky dohody na obdobie po skončení platnosti Kjótskeho 
protokolu;

13. uznáva, že predpisy WTO nie sú nezlučiteľné s opatreniami na hraniciach, ktoré majú 
neutralizovať účinky domácich politických opatrení tým, že zahŕňajú náklady vonkajších 
ekologických účinkov do ceny výrobkov, pokiaľ takéto úpravy nie sú diskriminačné;

14. jednoznačne zdôrazňuje, že úpravy hraničnej dane nemajú fungovať ako nástroj 
protekcionizmu, ale skôr ako spôsob znižovania emisií; domnieva sa, že EÚ by časť 
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potenciálnych príjmov mala použiť na splnenie svojich finančných záväzkov v rámci 
UNFCCC;

15. zistil, že emisie CO2 v medzinárodnom obchode sa môžu značne znížiť výberom 
použitých dopravných prostriedkov podľa ich účinnosti a environmentálnych kritérií. 
vyžaduje, aby sa environmentálne náklady a náklady na dopravu zarátavali do cien 
výrobkov (internalizácia externých nákladov), predovšetkým začlenením lodnej dopravy, 
ktorá predstavuje 90 % dopravy v medzinárodnom obchode, do systému EÚ na 
obchodovanie s emisiami (ETS);

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby urobili všetko preto, aby sa v rámci Medzinárodnej 
námornej organizácie dosiahla právne záväzná dohoda o znížení emisií z lodnej dopravy;

17. vyslovuje sa proti dotovaniu fosílnych palív a vyžaduje posilnenie podpory obnoviteľných 
energií nepoškodzujúcich životné prostredie, ako aj preskúmanie a vyvinutie 
decentralizovaných zdrojov energie, predovšetkým v rozvojových krajinách; v tejto 
súvislosti pripomína dohodu skupiny G 20 o postupnom znižovaní emisií z fosílnych palív 
a vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy pre európsku stratégiu týkajúce sa jej realizácie 
s jasne vymedzeným časovým plánom a v prípade potreby aj s kompenzačnými 
mechanizmami;

18 zasadzuje sa o intenzívnejšiu podporu obnoviteľných zdrojov energie a žiada, aby vlády 
členských štátov uskutočňovali dôslednú politiku a vytvárali právne záväzný rámec 
umožňujúci z dlhodobého hľadiska prijať odstupňovaný program pomoci prispievajúci k 
otvoreniu trhov a vytvoreniu minimálnej infraštruktúry, ktorá má zásadný význam v čase 
krízy a podnikateľskej neistoty;

19. usiluje sa o to, aby sa vypracovali naozajstné, záväzné kritériá a štandardy trvalej 
udržateľnosti, pokiaľ ide o výrobu biopalív a biomasy, ktoré by zohľadňovali najmä 
vypúšťanie skleníkových plynov a mikročastíc nepriamou zmenou využívania pôdy 
(ILUC) a celý výrobný cyklus; zdôrazňuje, že zabezpečenie dostupnosti potravín pre 
obyvateľstvo musí mať prednosť pred výrobou biopalív a že je naliehavo potrebné, aby 
trvalá udržateľnosť politiky a postupov v oblasti využívania pôdy bola spojená 
s holistickejším prístupom;
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