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NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby do svého 
návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že rostoucí objem emisí CO2 souvisejících s dopravou a mezinárodním 
obchodem snižuje účinnost strategie EU v oblasti změny klimatu; je toho názoru, že to je 
výrazná pobídka ke změně rozvojové strategie založené na vývozu k vnitřnímu rozvoji 
založenému na diverzifikované místní spotřebě a výrobě v rozvojových zemích; 
připomíná, že takováto strategie by měla pozitivní dopady na zaměstnanost v EU 
i v rozvojových zemích;

2. vyjadřuje politování nad tím, že podstatná část mezinárodního obchodu se skládá 
z homogenních výrobků, které by se stejně snadno daly vyrábět místně, a že nevyhnutelná 
přeprava nepokrývá své vlastní environmentální náklady;

3. s obavami poukazuje na to, že ekonomická globalizace často vede k zemědělskému 
modelu založenému na monokultuře vývozních plodin, která v mnoha rozvojových 
zemích podporuje trvale neudržitelné zemědělské postupy; domnívá se, že obchodní 
režimy by měly odpovídajícím způsobem zohledňovat potřeby drobných zemědělců 
a venkovských komunit, zejména v rozvojovém světě, a zároveň poskytovat pobídky 
k ekologickému zemědělství, které produkuje méně emisí CO2, a přispívá tudíž ke 
zmírnění změny klimatu; žádá, aby byly na vnitrostátní a mezinárodní úrovni vytvořeny 
normy pro kvalitní obchod a aby bylo vládám umožněno propojit je s přístupem na trh, 
např. poskytnutím preferenčního přístupu na trh pro výrobky, které dodržují určité normy 
udržitelnosti;

4. zdůrazňuje, že rozvinuté země musí jít při snižování emisí CO2 příkladem; domnívá se, že 
stanovení norem, označování a certifikace jsou nástroje s obrovským potenciálem pro 
snižování spotřeby energie, a tedy i pro řešení změny klimatu; vyzývá členské státy, aby 
posílily regulaci prostřednictvím systému EU pro obchodování s emisemi, a to tím, že 
stanoví minimální cenu uhlíku; domnívá se, že mechanismus čistého rozvoje nedokáže 
řešit potřeby nejvíce zranitelných zemí;

5. vyjadřuje politování nad tím, že žádná z dohod WTO v současné době přímo nezmiňuje 
změnu klimatu, potravinovou bezpečnost a rozvojové cíle tisíciletí; odsuzuje rozvoj 
biopirátství u semen odolných vůči změně klimatu; domnívá se, že je třeba změnit 
pravidla WTO, aby byla zajištěna soudržnost a soulad se závazky přijatými v rámci 
Kjótského protokolu a s mnohostrannými dohodami v oblasti životního prostředí; 
naléhavě vyzývá k reformě WTO, která umožní rozlišovat výrobky podle metod výroby 
a zpracování, a k zavedení nových flexibilních možností díky používání povinných licencí 
v rámci Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví;

6. zdůrazňuje, že rostoucí přenos technologií do rozvojových zemí jako způsob řešení úniku 
uhlíku bude klíčovou složkou klimatického režimu po roce 2012; lituje skutečnosti, že 
přenos technologií tvoří pouze malou část oficiální rozvojové pomoci; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby rozvojovým zemím poskytly další technickou a finanční pomoc, aby 
mohly čelit následkům změny klimatu, splnit klimatické normy a zahrnout předběžné 
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hodnocení vlivu norem, označování a certifikace na rozvoj;

7. vyzývá EU, aby se stala hlavním aktérem při zjišťování těch nejobtížnějších překážek, 
které brání v rozvojových zemích rozšiřování technologií, jež by řešily problémy změny 
klimatu;

8. naléhavě vyzývá EU, aby ve dvoustranných a regionálních obchodních dohodách použila 
jako rozvojový nástroj komplexní ustanovení týkající se životního prostředí, aby 
zdůraznila potřebu řádného provádění doložek o životním prostředí a mechanismů 
spolupráce na podporu přenosu technologií, technické pomoci a budování kapacit; 

9. zdůrazňuje, že je třeba vyvinout úsilí na zajištění toho, aby se negativní důsledky obchodu 
na životní prostředí odrazily v cenách a aby byl uplatňován princip „znečišťovatel platí“; 
naléhavě vyzývá, aby byly sladěny systémy označování a podávání informací v oblasti 
environmentálních norem;

10. domnívá se, že je důležité, aby se mezinárodní závazky týkající se snížení emisí 
skleníkových plynů uplatňovaly i na mezinárodní leteckou a lodní dopravu;

11. vyzývá Komisi, aby do obchodních dohod se zeměmi, které nejsou členy EU, 
systematicky začleňovala environmentální doložky, se zvláštním zřetelem na snižování 
emisí CO2 a přenos technologií produkujících málo emisí;

12. zastává názor, že nové mezinárodní dohody o ochraně klimatu musí obsahovat pevné 
záruky, že bude snížen negativní dopad mezinárodního obchodu se dřevem na životní 
prostředí a bude ukončeno odlesňování, jehož rozsah vyvolává znepokojení;

13. domnívá se, že je naprosto zásadní, aby existovaly přísné normy udržitelnosti v rámci 
mezinárodního obchodu s biopalivy vzhledem k jejich rozporuplnému environmentálnímu 
a sociálnímu dopadu.
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