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EHDOTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. korostaa, että liikenteestä ja kansainvälisestä kaupasta johtuvien hiilidioksidipäästöjen 
kasvu heikentää EU:n ilmastonmuutosstrategian tehoa; katsoo, että tämä on vahva peruste 
siirtyä vientivoittoisesta kehitysstrategiasta omaehtoiseen kehitysstrategiaan, joka 
perustuu monimuotoiseen paikalliseen kulutukseen ja tuotantoon kehitysmaissa; toteaa, 
että tällaisella strategialla olisi myönteisiä vaikutuksia työllisyyteen sekä EU:ssa että 
kehitysmaissa;

2. pitää valitettavana, että merkittävä osuus kansainvälisestä kaupasta koostuu 
homogeenisista tuotteista, jotka voitaisiin yhtä helposti tuottaa paikallisesti, ja että 
tarvittavassa rahtauksessa ei oteta huomioon sen omia ympäristökustannuksia;

3. panee huolestuneena merkille, että talouden globaalistuminen on usein johtanut vientiin 
tarkoitettujen kasvien yksinomaiseen viljelyyn perustuvaan maatalousmalliin, mikä 
edistää ympäristöä vahingoittavia viljelykäytäntöjä monissa kehitysmaissa; katsoo, että 
kauppaa koskevissa säännöissä olisi otettava asianmukaisesti huomioon pienviljelijöiden 
ja maaseutuyhteisöjen tarpeet erityisesti kehitysmaissa ja kannustettava samalla 
ekologiseen viljelyyn, josta aiheutuu vähemmän hiilidioksidipäästöjä ja joka siksi osaltaan 
lieventää ilmastonmuutoksen seurauksia; edellyttää, että kansallisella ja kansainvälisellä 
tasolla otetaan käyttöön laadukasta kauppaa koskevat normit ja että hallituksille annetaan 
mahdollisuus kytkeä markkinoille pääsy näihin normeihin esimerkiksi myöntämällä 
markkinoille pääsyä koskeva etuuskohtelu tuotteille, jotka ovat tiettyjen kestävyyttä 
koskevien standardien mukaisia;

4. korostaa, että teollisuusmaiden on vähennettävä hiilidioksidipäästöjään eniten; pitää 
normien, merkintöjen ja sertifikaattien käyttöön ottamista välineinä, jotka tarjoavat 
merkittävän potentiaalin energiankulutuksen vähentämiseen ja siten ilmastonmuutokseen
reagoimiseen; kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan EU:n päästökauppajärjestelmää 
koskevia sääntöjä vahvistamalla hiilidioksidille vähimmäishinnan; katsoo, ettei puhtaan 
kehityksen mekanismilla (Clean Development Mechanism, CDM) ole onnistuttu ottamaan 
huomioon heikoimmassa asemassa olevien maiden tarpeita;

5. pitää valitettavana, ettei yhdessäkään nykyisistä WTO-sopimuksista viitata suoraan 
ilmastonmuutokseen, elintarviketurvaan eikä vuosituhannen kehitystavoitteisiin; pitää 
lisäksi valitettavana eri ilmasto-olosuhteita kestäviin siemeniin kohdistuvan biopiratismin 
lisääntymistä; katsoo, että WTO:n määräyksiä on muutettava, jotta varmistetaan yhden- ja 
johdonmukaisuus Kioton pöytäkirjan ja monenvälisten ympäristösopimusten mukaisten 
sitoumusten kanssa; kehottaa uudistamaan WTO:ta pikaisesti siten, että mahdollistetaan 
tuotteiden erottaminen toisistaan tuotanto- ja jalostusmenetelmän perusteella sekä 
ryhdytään soveltamaan uusia joustavia menetelmiä käyttämällä TRIPS-sopimukseen 
sisältyvää "pakkolisensointia";



PE445.821v02-00 4/5 AD\834083FI.doc

FI

6. korostaa, että kehitysmaihin tehtävien teknologiasiirtojen lisääminen on keino hillitä 
hiilivuotoa ja että se on ratkaisevan tärkeä osatekijä ilmastonmuutosta koskevassa 
järjestelmässä vuoden 2012 jälkeen; pitää valitettavana, että teknologian siirto on vain 
pieni osa julkista kehitysapua; kehottaa jäsenvaltioita toimittamaan lisää teknistä apua ja 
rahoitusapua kehitysmaille, jotta ne voivat selvitä ilmastonmuutoksen seurauksista, täyttää 
ilmastoa koskevat normit ja arvioida etukäteen normien, merkintöjen ja sertifikaattien 
kehitysvaikutuksia;

7. kehottaa EU:ta ottamaan johtavan aseman ja tunnistamaan ne huomattavat esteet, jotka 
estävät ilmastonmuutosta hillitsevien teknologioiden levittämistä kehitysmaihin;

8. vaatii, että EU käyttää kahdenvälisten ja alueellisten kauppasopimusten kattavia 
ympäristömääräyksiä kehitysyhteistyön välineenä, toisin sanoen että se korostaa, että 
ympäristölausekkeet ja yhteistyömekanismit on pantava asianmukaisesti täytäntöön 
teknologian siirron, teknisen avun antamisen ja kapasiteetin lisäämisen edistämiseksi;

9. korostaa, että on pyrittävä varmistamaan, että kaupan haitalliset ympäristövaikutukset 
näkyvät hinnoissa ja että sovelletaan aiheuttamisperiaatetta; kehottaa yhdenmukaistamaan 
ympäristönormeja koskevat merkintä- ja tiedottamisjärjestelmät;

10. pitää tärkeänä, että kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevia kansainvälisiä 
sitoumuksia sovelletaan myös kansainväliseen lento- ja laivaliikenteeseen;

11. pyytää komissiota järjestelmällisesti sisällyttämään kolmansien maiden kanssa tehtäviin 
kauppasopimuksiin ympäristölausekkeita ja erityisesti ottamaan huomioon 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ja vähäpäästöisen teknologian siirron;

12. katsoo, että uusissa kansainvälisissä ilmastonsuojelusopimuksissa on annettava vahvat 
takeet puutavaran kansainvälisen kaupan kielteisten ympäristövaikutusten vähentämisestä 
ja laajuudeltaan huolestuttavan metsäkadon pysäyttämisestä;

13. pitää välttämättömänä, että biopolttoaineiden kansainvälisessä kaupassa sovelletaan 
tiukkoja kestävyyttä koskevia normeja näiden polttoaineiden ristiriitaisten ympäristö- ja 
yhteiskuntavaikutusten takia.
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