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ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et transpordi ja rahvusvahelise kaubandusega seotud süsinikdioksiidi heitkoguste 
suurenemine kahjustab ELi globaalse kliimamuutustega võitlemise strateegia tõhusust; on 
arvamusel, et see on tugev argument, suunamaks ekspordile orienteeritud 
arengustrateegiat sisetekkelise arengu poole, mis põhineb kohalikul ja mitmekesistatud 
tarbimisel ning tootmisel arengumaades; tuletab meelde, et selline strateegia mõjutaks 
tööhõivet positiivselt nii ELis kui ka arengumaades;

2. väljendab kahetsust selle üle, et olulise osa rahvusvahelisest kaubandusest hõlmavad 
homogeensed tooted, mida saaks sama hästi kohapeal toota, ning et nende toodete 
transpordi puhul ei võeta arvesse veoga kaasnevaid keskkonnakulusid;

3. märgib murega, et majandusliku üleilmastumisega on sageli kaasnenud eksporditud 
monokultuuril põhineva põllumajanduse mudel, mis soodustab paljudes arengumaades 
jätkusuutmatute põllumajanduslike tootmisviiside levikut; on veendunud, et 
kaubanduskord peaks adekvaatselt arvestama väiketalupidajate ja maakogukondade 
vajadusi, seda eriti arengumaades, ning toetama soodustuste kaudu mahepõllumajandust, 
mis vähem süsinikdioksiidi tekitades aitab kaasa kliimamuutuste leevendamisele; nõuab, 
et riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil kehtestataks kaubanduse kvaliteedi standardid ning 
et valitsustel võimaldataks siduda turule pääsemine nende standarditega, näiteks andes 
soodustingimustel turulepääsu nendele kaupadele, mis vastavad teatavatele 
säästvusnõuetele;

4. rõhutab, et arenenud riigid peavad võtma juhtrolli süsinikdioksiidi heite vähendamisel; on 
arvamusel, et standardite kehtestamine ning märgistamine ja sertifitseerimine on 
vahendid, millel on tohutu potentsiaal energiatarbimise vähendamisel ja seega 
kliimamuutusega võitlemisel; palub liikmesriikidel süsiniku hinnale alampiiri 
kehtestamise kaudu tugevdada õigusnorme, mis on seotud ELi heitkogustega kauplemise 
süsteemiga; leiab, et puhta arengu mehhanismis (Clean Development Mechanism – CDM) 
ei ole arvestatud kõige haavatavamate riikide vajadustega;

5. mõistab hukka asjaolu, et mitte üheski senises WTO lepingus ei käsitleta kliimamuutuse, 
toiduga kindlustatuse ja aastatuhande arengueesmärkide küsimust; taunib 
kliimamuutustele vastupanuvõimeliste seemnete biopiraatluse levikut; on arvamusel, et 
WTO eeskirjade muutmine on vajalik, et tagada nende ühtsus ja kooskõla Kyoto 
protokolli ja mitmepoolsete keskkonnalepingute raames võetud kohustustega; nõuab 
tungivalt WTO reformi, et võimaldada tooteid eristada vastavalt nende tootmis- ja 
töötlusviisidele, ning uue paindlikkuse kasutuselevõttu kohustusliku litsentsimise abil 
TRIPS-lepingu raames;

6. rõhutab, et suurem tehnosiire arenguriikidesse süsinikulekkega võitlemise meetmena on 
2012. aasta järgse kliimakokkuleppe oluline aspekt; taunib asjaolu, et tehnosiire 
moodustab ametlikust arenguabist vaid väikese osa; nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
annaksid arenguriikidele täiendavat tehnilist ja rahalist abi kliimamuutuse tagajärgedega 
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toimetulekuks, kliimastandardite täitmiseks ning selliste eelnevate hinnangute 
arvessevõtmiseks, mis käsitlevad standardite, märgistamise ja sertifitseerimise mõju 
arengule;

7. kutsub ELi üles võtma juhtrolli, et selgitada välja peamised tõkked, mis takistavad 
kliimamuutusega võitlemiseks ette nähtud tehnoloogiate levitamist arengumaades;

8. nõuab ELilt tungivalt, et ta kasutaks kahepoolsete või piirkondlike lepingute 
laiaulatuslikke keskkonnaalaseid sätteid arengut toetava vahendina, rõhutades vajadust 
rakendada nõuetekohaselt keskkonnaalaseid sätteid ja koostöömehhanisme, mis 
soodustaksid tehnosiiret, tehnilist abi ja suutlikkuse suurendamist; 

9. rõhutab, et tuleb teha pingutusi selleks, et kaubanduse kahjulik keskkonnamõju kajastuks 
hindades ning rakendataks põhimõtet, et saastaja maksab; nõuab tungivalt, et märgistamis-
ja teavitamiseeskirjad viidaks kooskõlla keskkonnastandarditega;

10. peab oluliseks, et kasvuhoonegaaside heite vähendamise kohustus kehtiks ka 
rahvusvahelise lennutranspordi ja laevanduse puhul;

11. kutsub komisjoni üles süstemaatiliselt lisama kolmandate riikidega sõlmitud 
kaubanduslepingutesse keskkonnaalased klauslid, pöörates erilist tähelepanu 
süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamisele ja vähesaastavale tehnoloogiale;

12. on arvamusel, et uued rahvusvahelised kliimakaitset käsitlevad kokkulepped peavad 
sisaldama kindlaid tagatisi rahvusvahelise puidukaubanduse kahjuliku keskkonnamõju 
vähendamise ja murettekitavalt laiaulatusliku raadamise peatamise osas;

13. peab hädavajalikuks kehtestada biokütustega kauplemisele ranged säästvusnõuded, 
arvestades biokütuste vastuolulist mõju keskkonnale ja ühiskonnale.
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