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IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka tādu CO2 izmešu palielināšanās, ko izraisa transporta līdzekļi un kas rodas 
starptautiskajā tirdzniecībā, mazina ES klimata pārmaiņu stratēģijas efektivitāti; uzskata, 
ka tas ir labs arguments, lai mainītu orientāciju no attīstības stratēģijas, kura ir vērsta uz 
eksportu, uz iekšējo attīstību, kuras pamatā ir dažādots un vietējs patēriņš un dažādota un 
vietēja ražošana jaunattīstības valstīs; atgādina, ka šāda stratēģija labvēlīgi ietekmētu 
nodarbinātības situāciju gan ES, gan jaunattīstības valstīs;

2. pauž nožēlu, ka lielu starptautiskās tirdzniecības daļu veido homogēnas preces, kuras 
tikpat viegli varētu ražot vietējā līmenī, un ka nepieciešamo pārvadājumu veicēji nesedz 
savas vides izmaksas;

3. ar bažām norāda, ka ekonomiskās globalizācijas rezultātā bieži vien radās 
lauksaimniecība, kurā audzē viena veida kultūru eksportam un saistībā ar kuru daudzās 
jaunattīstības valstīs tiek veicinātas īslaicīgas lauksaimniecības metodes; uzskata, ka 
tirdzniecības režīmos būtu atbilstoši jāatspoguļo sīksaimnieku un lauku iedzīvotāju 
kopienu vajadzības, it īpaši jaunattīstības valstīs, vienlaikus radot stimulus nodarboties ar 
bioloģisko lauksaimniecību, kurā rodas mazāk oglekļa un ar kuras palīdzību tāpēc tiek 
mazinātas klimata pārmaiņas; pieprasa izveidot valstu un starptautiskus kvalitatīvas 
tirdzniecības standartus un noteikt valdībām tiesības par tirgū iekļūšanas priekšnoteikumu 
izvirzīt šo standartu ievērošanu, piemēram, nosakot priekšrocības iekļūšanai tirgū 
izstrādājumiem, kas atbilst noteiktām ilgtspējības normām;

4. uzsver, ka attīstītajām valstīm ir jābūt CO2 izmešu samazināšanas līderēm; uzskata, ka 
standartu noteikšana, marķēšana un sertifikācija ir līdzekļi, ar kuriem var ievērojami 
samazināt enerģijas patēriņu un līdz ar to — arī risināt klimata pārmaiņu problēmu; aicina 
dalībvalstis, nosakot oglekļa minimālo cenu, uzlabot šo valstu ES Emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas regulējumu; uzskata, ka, īstenojot Tīras attīstības mehānismu, nav 
izdevies apmierināt visneaizsargātāko valstu vajadzības;

5. pauž nožēlu, ka nevienā no Pasaules Tirdzniecības organizācijas nolīgumiem patlaban nav 
tieši pieminētas klimata pārmaiņas, nodrošinātība ar pārtiku un Tūkstošgades attīstības 
mērķi; pauž nožēlu, ka attīstās bioloģiskais pirātisms klimatizturīgu sēklu jomā; uzskata, 
ka PTO tirdzniecības noteikumos ir nepieciešamas izmaiņas, lai nodrošinātu saskanību un 
konsekvenci attiecībā uz saistībām, kas izriet no Kioto protokola un daudzpusējiem vides 
nolīgumiem; steidzami pieprasa reformēt PTO, lai ražojumus varētu atšķirt pēc to 
ražošanas un pārstrādes veidiem, un pieprasa ieviest jaunu elastīgu kārtību, izmantojot 
obligāto licencēšana, kas noteikta Nolīgumā par intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem;

6. uzsver, ka tehnoloģiju — līdzekļu, lai atrisinātu oglekļa emisiju pārvirzes problēmu —
nodošana aizvien lielākā apjomā jaunattīstības valstīm kļūs par izšķirošo elementu klimata 
problēmu risināšanā pēc 2010. gada; pauž nožēlu, ka tehnoloģiju nodošana ir tikai maza 
daļa no oficiālās palīdzības attīstības jomā; mudina dalībvalstis sniegt papildu tehnisko un 
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finanšu palīdzību jaunattīstības valstīm, lai tās tiktu galā ar klimata pārmaiņu sekām, 
nodrošinātu ar klimatu saistīto normu ievērošanu un iekļautu iepriekšēju novērtējumu par 
standartu, marķējuma un sertifikācijas ietekmi uz attīstību;

7. aicina ES uzņemties vadošo lomu lielāko šķēršļu noskaidrošanā, kuri traucē izplatīt 
tehnoloģijas jaunattīstības valstīs, ar kurām tās spētu risināt klimata pārmaiņu problēmu;

8. mudina ES divpusējos un reģionālos tirdzniecības nolīgumos izmantot visaptverošus vides 
noteikumus kā attīstības instrumentu, uzsverot vajadzību pareizi īstenot vides klauzulas un 
sadarbības mehānismus, ar kuriem veicina tehnoloģiju nodošanu, tehnisko palīdzību un 
veiktspējas palielināšanu; 

9. uzsver — ir jācenšas nodrošināt, ka cenās iekļauj arī tirdzniecības radīto negatīvo ietekmi 
uz vidi un ka panāk principa „maksā piesārņotājs” piemērošanu; attiecībā uz vides 
standartiem mudina panākt marķēšanas un informācijas sistēmu sinhronizāciju;

10. uzskata, ka starptautiskās obligātās normas par siltumnīcefekta gāzu izmešu samazināšanu 
ir jāpiemēro arī starptautiskajam gaisa transportam un kuģniecībai;

11. aicina Komisiju ar trešām valstīm noslēgtos tirdzniecības nolīgumos regulāri iekļaut vides 
klauzulas, īpaši nosakot CO2 izmešu samazināšanu un zemu oglekļa izmešu līmeņa 
tehnoloģiju nodošanu;

12. uzskata, ka starptautiskajos klimata aizsardzības nolīgumos jāiekļauj stingras garantijas 
par starptautiskās kokmateriālu tirdzniecības radītās negatīvās ietekmes uz vidi 
mazināšanu un par to, ka ir jānovērš atmežošana, kuras apmērs rada bažas;

13. uzskata par ārkārtīgi svarīgu to, ka starptautiskajai biodegvielas tirdzniecībai tiek noteikti 
stingri ilgtspējības standarti, jo tai ir pretrunīga ietekme uz vidi un sabiedrību.
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