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JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a közlekedéssel és a nemzetközi kereskedelemmel összefüggő szén-
dioxid-kibocsátás növekedése aláássa az EU éghajlatváltozással kapcsolatos stratégiájának 
hatékonyságát; úgy véli, hogy ez erős érv amellett, hogy az exportvezérelt fejlesztési 
stratégiától a diverzifikált és helyi fogyasztáson és termelésen alapuló endogén fejlesztés 
felé kell elmozdulni a fejlődő országokban; emlékeztet arra, hogy az utóbbi stratégia 
pozitív hatásokkal járna a foglalkoztatásra nézve az Európai Unióban és a fejlődő 
országokban egyaránt;

2. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a nemzetközi kereskedelem jelentős részét homogén 
termékek teszik ki, amelyek egyébként helyben is könnyen előállíthatók volnának, és a 
szükséges fuvarozási díj nem tartalmazza a környezeti költségeket;

3. aggodalommal állapítja meg, hogy a gazdasági globalizáció gyakran egyes 
exporttermények monokultúráján alapuló mezőgazdasági modellhez vezetett, ami sok 
fejlődő országban a fenntarthatatlan gazdálkodási gyakorlatoknak kedvez; úgy véli, hogy 
a kereskedelmi rendszereknek megfelelően tükrözniük kell a mezőgazdasági kistermelők 
és a vidéki közösségek igényeit – különösen a fejlődő világban –, és egyúttal 
ösztönözniük kell a kevesebb szén-dioxid-kibocsátással járó és ezáltal az éghajlatváltozás 
enyhítését elősegítő biogazdálkodást; felszólít nemzeti és nemzetközi szintű minőségi 
kereskedelmi szabványok felállítására, valamint a lehetőség megteremtésére, hogy a 
kormányok a piaci hozzáférést e szabványokhoz köthessék, például kedvezményes piaci 
hozzáférést biztosítva azon termékeknek, amelyek megfelelnek bizonyos fenntarthatósági 
követelményeknek;

4. hangsúlyozza, hogy a fejlett országoknak vezető szerepet kell játszaniuk a szén-dioxid-
kibocsátás csökkentésében; úgy véli, a szabványok felállítása, a címkézések és a 
tanúsítások hatalmas lehetőséget jelentő eszközök az energiahasználat csökkentésében és 
ezáltal az éghajlatváltozás kezelésében; felszólítja a tagállamokat, hogy a szén-dioxid 
minimális árának meghatározásával szigorítsák az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerére 
vonatkozó szabályaikat; úgy ítéli meg, hogy a tiszta fejlesztési mechanizmus (CDM) nem 
adott megfelelő választ a legkiszolgáltatottabb országok szükségleteire;

5. sajnálja, hogy jelenleg egyik WTO-megállapodás sem tartalmaz közvetlen utalást az 
éghajlatváltozásra, az élelmiszer-biztonságra és a millenniumi fejlesztési célokra; 
sajnálatát fejezi ki az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó vetőmagokkal való 
biokalózkodás erősödése miatt; úgy véli, változtatásokra van szükség a WTO-
szabályokban a Kiotói Jegyzőkönyv és a többoldalú környezetvédelmi megállapodások 
keretében vállalt kötelezettségekkel való összhang és koherencia biztosításának 
érdekében; felszólít a WTO sürgős megreformálására annak érdekében, hogy lehetővé 
váljék a termékek előállítási és feldolgozási módszerek alapján történő 
megkülönböztetése, és hogy nagyobb rugalmasságot biztosítsanak a TRIPS-egyezmény 
szerinti kényszerengedélyezés alkalmazása révén;
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6. hangsúlyozza, hogy a fejlődő országoknak történő technológiatranszfer fokozása a 
kibocsátásáthelyezés elleni fellépés eszközeként a 2012 utáni éghajlat-változási rendszer 
kritikus eleme lesz; sajnálatosnak tartja, hogy a technológiatranszfer a hivatalos fejlesztési 
támogatásnak csak kis részét képezi; sürgeti a tagállamokat a fejlődő országok számára 
történő további pénzügyi és szakértői segítségnyújtásra az éghajlatváltozás 
következményei elleni fellépés és az éghajlathoz kapcsolódó szabványok betartása, 
valamint a szabványok, a címkézés és a tanúsítások terén előzetes hatástanulmányok 
elkészítésére érdekében;

7. felszólítja az EU-t, hogy játsszon vezető szerepet a technológiák fejlődő országokban való 
elterjedését akadályozó tényezők azonosításában az éghajlatváltozás problémájának 
megoldása érdekében;

8. sürgeti az Európai Uniót, hogy a fejlesztési eszközként szolgáló kétoldalú és regionális 
kereskedelmi megállapodásaiba illesszen be átfogó környezetvédelmi rendelkezéseket, 
nevezetesen környezetvédelmi záradékok, valamint a technológiaátadást, a technikai 
támogatást és a kapacitásépítést elősegítő együttműködési mechanizmusok bevezetése 
révén; 

9. hangsúlyozza, hogy törekedni kell a kereskedelemhez kapcsolódó káros környezeti 
hatások árakban történő megjelenítésére és a „szennyező fizet” elv érvényesítésére; 
sürgeti a környezetvédelmi normákkal kapcsolatos címkézési és tájékoztatási rendszerek 
összehangolását;

10. fontosnak tartja, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátás-csökkentésével kapcsolatos 
nemzetközi vállalások a nemzetközi légi közlekedésre és hajózásra is vonatkozzanak;

11. kéri a Bizottságot, hogy a nem uniós országokkal kötött kereskedelmi megállapodásokba 
következetesen foglaljon bele környezetvédelmi záradékokat, különös tekintettel a szén-
dioxid-kibocsátás csökkentésére és az alacsony kibocsátású technológiák transzferére;

12. úgy véli, hogy az új nemzetközi klímavédelmi egyezménynek erős garanciákat kell 
tartalmaznia a nemzetközi fakereskedelem okozta káros környezeti hatások mérséklésére 
és az aggasztó mértékű erdőirtás megállítására;

13. elengedhetetlennek tartja, hogy szigorú fenntarthatósági normák vonatkozzanak a 
bioüzemanyagok nemzetközi kereskedelmére, figyelembe véve annak ellentmondásos 
környezeti és társadalmi hatásait.
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