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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по международна търговия да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че нарастването на свързаните с транспорта и международната търговия 
емисии на CO2 намалява ефективността на стратегията на ЕС във връзка с 
изменението на климата; счита, че това дава сериозно основание за преминаване от 
насочена към износа стратегия за развитие към вътрешно развитие, основано върху 
разнообразно и местно потребление и производство в развиващите се страни; 
припомня, че подобна стратегия би се отразила положително на заетостта както в 
ЕС, така и в развиващите се страни;

2. изразява съжаление, че значителна част от международната търговия включва 
еднородни продукти, които биха могли съвсем лесно да се произвеждат на местно 
ниво, и че необходимият превоз не поема разноските, свързани с въздействието му 
върху околната среда;

3. отбелязва със загриженост, че икономическата глобализация в много случаи доведе 
до селскостопански модел на монокултурно отглеждане на култури за износ, което 
благоприятства неустойчиви земеделски практики в много развиващи се страни; 
счита, че търговските режими следва да отразяват подобаващо потребностите на 
дребните земеделски стопани и селските общности, особено в развиващия се свят, 
като в същото време предоставят стимули за органично земеделие, което е с по-
ниски въглеродни емисии и във връзка с това спомага за смекчаване на изменението 
на климата; призовава на национално и международно равнище да бъдат 
установени стандарти за качество на търговията и да се даде възможност на 
правителствата да обвържат пазарния достъп с тези стандарти, като например 
предоставят преференциален пазарен достъп на продукти, които спазват определени 
стандарти за устойчивост;

4. подчертава, че развитите страни трябва да поемат водещата роля в намаляването на 
емисиите на CO2; счита, че установяването на стандарти, етикетирането и 
сертифицирането са инструменти с огромен потенциал за намаляването на 
енергопотреблението и по този начин за разрешаване на проблема с изменението на 
климата; призовава държавите-членки да подобрят регулирането в областта на 
Схемата на ЕС за търговия с емисии, посредством установяване на минимална цена 
за въглерода; счита, че Механизмът за чисто развитие (МЧР) не успя да отговори на 
нуждите на най-уязвимите страни;

5. изразява съжаление поради факта, че понастоящем нито едно от споразуменията на 
СТО не споменава пряко изменението на климата, продоволствената сигурност и 
Целите на хилядолетието за развитие; изразява съжаление поради развитието на 
биологично пиратство за устойчиви спрямо климата семена; счита, че са 
необходими промени в правилата на СТО с цел осигуряване на съгласуваност и
последователност със задълженията съгласно Протокола от Киото и 
многостранните споразумения в областта на околната среда; призовава спешно за 
реформа на СТО с цел различаване на продуктите въз основа на методите за 
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производство и преработка и въвеждане на нови гъвкави механизми посредством 
използването на „задължително лицензиране“ съгласно споразумението ТРИПС;

6. подчертава, че увеличаващият се трансфер на технологии към развиващите се 
страни като начин за изместване на въглеродни емисии ще бъде изключително 
важен елемент на действията по отношение на климата след 2012 г.; изразява 
съжаление поради факта, че трансферът на технологии представлява само малка 
част от официалната помощ за развитие; настоятелно призовава държавите-членки 
да предоставят допълнителна техническа и финансова помощ за развиващите се 
страни за посрещане на последиците от изменението на климата, изпълнение на
свързаните с климата стандарти и включване на открити оценки на въздействието 
на стандартите, етикетирането и сертифицирането върху развитието;

7. призовава ЕС да поеме водеща роля в идентифицирането на очевидните пречки 
пред разпространяването на технологии в развиващите се страни, за да се работи по 
проблема с изменението на климата;

8. настоятелно призовава ЕС да използва всеобхватните екологични разпоредби в 
двустранните и регионалните търговски споразумения като средство на политиката 
за развитие, като подчертава необходимостта от правилно прилагане на 
екологичните клаузи и механизми за сътрудничество за насърчаване на трансфера 
на технологии, техническата помощ и изграждането на капацитет; 

9. подчертава, че трябва да се положат усилия, за да се гарантира, че отрицателните 
последици за околната среда в следствие на търговията се отразяват в цените и че се 
прилага принципът „замърсителят плаща“; настоятелно призовава за 
синхронизиране на системите за етикетиране и информиране относно стандартите в 
областта на околната среда;

10. счита, че е важно международните ангажименти, свързани с намаляването на 
емисиите на газове с парников ефект, да се прилагат също и по отношение на 
международния въздушен превоз и корабоплаването;

11. призовава Комисията систематично да включва екологични клаузи в търговските 
споразумения, сключвани с държавите извън ЕС, по-специално във връзка с 
намаляването на емисиите на CO2 и трансфера на технологии, характеризиращи се с 
ниско равнище на емисии;

12. счита, че новите международни споразумения за опазване на климата трябва да 
съдържат ясни гаранции относно намаляването на отрицателните последици за 
околната среда от международната търговия с дървен материал и за спиране на 
обезлесяването, чийто размер е повод за тревога;

13. счита за жизненоважно наличието на строги стандарти за устойчивост на 
международната търговия с биогорива, като се има предвид, че те имат 
противоречиво социално въздействие и въздействие върху околната среда.
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