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PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad dėl transporto ir tarptautinės prekybos padidėjęs išmetamų CO2 dujų kiekis 
mažina ES klimato kaitos strategijos efektyvumą; mano, kad tai yra pakankamas 
pagrindas keisti į eksportą orientuotą vystymo strategiją savaiminio vystymosi strategija, 
kuri būtų pagrįsta prekių įvairove ir vietos vartojimu bei gamyba besivystančiose šalyse; 
primena, kad ši strategija teigiamai paveiktų užimtumą ir ES, ir besivystančiose šalyse;

2. apgailestauja dėl to, kad didelę tarptautinės prekybos dalį sudaro homogeniški produktai, 
kurie galėtų būti lengvai pagaminami vietoje ir jų transportavimui nereikėtų su aplinka 
susijusių išlaidų;

3. susirūpinęs pažymi, kad ekonomikos globalizacija dažnai skatino tai, kad žemės ūkio 
modelis būtų pagrįstas viena eksportuojama kultūra, tai daugelyje besivystančių šalių lėmė 
netvarią žemės ūkio praktiką; mano, kad nustatant prekybos režimus reikėtų tinkamai 
atsižvelgti į nedidelių ūkių ūkininkų ir kaimo vietovių poreikius, ypač besivystančiose 
šalyse, ir skatinti organinį žemės ūkį, kuriam esant būtų išskiriama mažiau anglies 
dioksido, taigi būtų prisidedama prie klimato kaitos mažinimo; ragina sukurti nacionalinio 
ir tarptautinio lygmens kokybiškos prekybos standartus ir leisti vyriausybėms patekimą į 
rinką susieti su šiais standartais, t. y. taikyti lengvatinio patekimo į rinką sąlygas 
produktams, kurie atitinka tam tikrus tvarumo standartus;

4. pabrėžia, kad išsivysčiusios šalys turėtų imtis pirmaujančio vaidmens mažinant išmetamo 
CO2 kiekį; mano, kad standartų nustatymas, ženklinimas ir sertifikavimas yra priemonės, 
suteikiančios didžiules galimybes sumažinti energijos sunaudojimą ir kovoti su klimato 
kaita; ragina valstybes nares griežčiau reglamentuoti prekybos ES dujų išmetimo leidimais 
sistemą (ILPS) ir nustatyti mažiausią anglies dioksido kainą; mano, kad taikant švarios 
plėtros mechanizmą nepavyko patenkinti labiausiai pažeidžiamų šalių poreikių;

5. apgailestauja, kad nė viename Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) susitarime nėra 
tiesioginių nuorodų į klimato kaitą, aprūpinimą maistu ir Tūkstantmečio vystymosi 
tikslus; apgailestauja, kad plinta biologinis klimatui atsparių sėklų piratavimas; mano, kad 
reikia pakeisti PPO taisykles siekiant užtikrinti, kad jos derėtų su įsipareigojimais pagal 
Kioto protokolą ir daugiašalius aplinkos susitarimus ir juos atitiktų; ragina nedelsiant 
reformuoti PPO siekiant sudaryti galimybę atskirti produktus pagal gamybos ir perdirbimo 
metodus ir įdiegti daugiau lankstumo naudojant Sutartyje dėl intelektinės nuosavybės 
teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS sutartis), numatytą privalomų licencijų 
suteikimo tvarką;

6. pabrėžia, kad technologijų perdavimo besivystančioms šalims didinimas siekiant kovoti su 
anglies dioksido nutekėjimu bus labai svarbi klimato režimo po 2012 m. dalis; 
apgailestauja, kad technologijų perdavimas sudaro tik mažą oficialios paramos vystymuisi 
dalį; ragina valstybes nares besivystančioms šalims suteikti didesnę techninę ir finansinę 
pagalbą kovojant su klimato kaitos padariniais, įgyvendinant su klimatu susijusius 
standartus ir įtraukiant atvirus standartų, ženklinimo ir sertifikavimo plėtros poveikio 
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vertinimus;

7. ragina ES imtis iniciatyvos ir nustatyti pagrindines technologijų sklaidos besivystančiose 
šalyse kliūtis siekiant kovoti su klimato kaita;

8. ragina ES išsamias aplinkos apsaugos nuostatas dvišaliuose ir regioniniuose prekybos 
susitarimuose naudoti kaip plėtros priemonę, t. y. pabrėžti, kad reikia tinkamai įgyvendinti 
aplinkos apsaugos nuostatas ir bendradarbiavimo priemones, pagal kurias būtų skatinama 
perduoti technologiją, teikti techninę pagalbą ir ugdyti gebėjimus;

9. pabrėžia, kad reikia dėti pastangas siekiant užtikrinti, kad prekybos neigiamas poveikis 
aplinkai būtų atspindėtas kainose ir kad būtų taikomas principas „teršėjas moka“; ragina, 
kad būtų užtikrintas bendras ženklinimo ir informavimo apie aplinkos standartus sistemų 
veikimas;

10. mano, kad svarbu, kad tarptautiniai įsipareigojimai dėl išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimo taip pat būtų taikomi tarptautiniam oro transportui ir 
laivybai;

11. ragina Komisiją į prekybos susitarimus, sudarytus su ne ES šalimis, nuolat įtraukti sąlygas 
dėl aplinkos, visų pirma dėl išmetamo CO2 kiekio ir mažai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų į aplinką išmetančių technologijų perdavimo;

12. mano, kad į naujus tarptautinius klimato apsaugos susitarimus turi būti įtrauktos tvirtos 
garantijos dėl tarptautinės prekybos mediena neigiamų padarinių aplinkai sumažinimo ir 
miškų nykimo, kurio mastas kelia susirūpinimą, panaikinimo;

13. mano, kad labai svarbu, kad būtų nustatyti griežti tarptautinės prekybos biokuru tvarumo 
standartai, turint omenyje jų prieštaringą poveikį aplinkai ir socialinį poveikį.
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