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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że wzrost emisji CO2 związanych z transportem i handlem międzynarodowym 
osłabia skuteczność strategii UE w dziedzinie zmian klimatu; uważa, że jest to poważny 
argument za tym, by odejść od strategii rozwoju opartej na eksporcie na rzecz strategii 
rozwoju wewnętrznego, którego podstawę stanowi zróżnicowana miejscowa konsumpcja i 
produkcja w krajach rozwijających się; przypomina, że taka strategia miałaby korzystny 
wpływ na zatrudnienie zarówno w UE, jak i w krajach rozwijających się;

2. wyraża żal, że znaczna część handlu międzynarodowego opiera się na jednolitych 
produktach, które mogłyby być równie dobrze produkowane lokalnie, oraz że wymagany 
transport nie pokrywa swoich własnych kosztów środowiskowych;

3. z niepokojem stwierdza, że globalizacja gospodarcza prowadziła często do modelu 
gospodarstwa rolnego opartego na monokulturowych uprawach z przeznaczeniem na 
eksport, co sprzyja niezgodnym z zasadą trwałego rozwoju metodom upraw w wielu 
krajach rozwijających się; uważa, że systemy handlowe powinny właściwie 
odzwierciedlać potrzeby małych gospodarstw rolnych i społeczności wiejskich, zwłaszcza 
w krajach rozwijających się, dostarczając jednocześnie zachęty dla rolnictwa 
ekologicznego, które wydziela mniej emisji CO2, w związku z czym przyczynia się do 
łagodzenia zmian klimatu; nawołuje do ustanowienia norm jakości w handlu na poziomie 
krajowym i międzynarodowym oraz do umożliwienia rządom powiązania dostępu do 
rynku ze spełnieniem tych norm, np. poprzez zagwarantowanie preferencyjnego dostępu 
do rynków produktom spełniającym określone normy w zakresie trwałego rozwoju;

4. podkreśla, że kraje rozwinięte muszą stanąć na czele działań zmierzających do 
ograniczenia emisji CO2; uważa, że ustanowienie norm, oznaczanie i certyfikacja są 
instrumentami o ogromnym potencjale ograniczenia zużycia energii, przez co 
przeciwdziałają zmianom klimatu; nawołuje państwa członkowskie do wzmocnienia ich 
przepisów, wykraczając poza unijny system handlu uprawnieniami do emisji (ETS) 
poprzez ustanowienie najniższej ceny emisji; uważa, że mechanizm czystego rozwoju nie 
zdołał sprostać potrzebom najbardziej narażonych krajów;

5. wyraża żal, że żadne z obecnych porozumień WTO nie dotyczy bezpośrednio zmian 
klimatu, bezpieczeństwa żywności ani milenijnych celów rozwoju; ubolewa nad 
szerzeniem się zjawiska biopiractwa w zakresie nasion odpornych na warunki 
klimatyczne; uważa, że zmiany w przepisach WTO są konieczne, by zapewnić spójność i 
zgodność ze zobowiązaniami wynikającymi z protokołu z Kioto i wielostronnych umów o 
ochronie środowiska; nawołuje do pilnego przeprowadzenia reformy WTO, aby 
umożliwić rozróżnienie produktów ze względu na metody ich produkcji i przetwarzania 
oraz aby wprowadzić nowe możliwości poprzez stosowanie „przymusowych licencji” w 
ramach porozumienia TRIPs;

6. podkreśla, że wzmożony transfer technologii do krajów rozwijających się, będący 
sposobem na zwalczanie tzw. ucieczki emisji gazów cieplarnianych, będzie stanowił 
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główną składową systemu dotyczącego zmian klimatu obowiązującego po roku 2012; 
ubolewa nad faktem, że transfer technologii stanowi zaledwie niewielką część oficjalnej 
pomocy rozwojowej; domaga się, by państwa członkowskie udzieliły dodatkowego 
wsparcia technicznego i finansowego krajom rozwijającym się, aby mogły one sprostać 
skutkom zmian klimatu, spełnić normy dotyczące klimatu oraz wprowadzić uprzednią 
ocenę oddziaływania wprowadzonych norm, oznaczeń i certyfikacji;

7. wzywa UE do przejęcia inicjatywy w identyfikacji głównych barier w rozpowszechnianiu 
w krajach rozwijających się technologii służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu;

8. nalega, by UE wykorzystała wieloaspektowe postanowienia dotyczące ochrony 
środowiska jako narzędzie w ramach dwustronnych i regionalnych umów handlowych, 
m.in. poprzez podkreślenie potrzeby właściwego wdrożenia klauzul dotyczących ochrony 
środowiska i mechanizmów współpracy w celu promowania transferu technologii, 
wsparcia technicznego i budowania potencjału; 

9. podkreśla, że należy dołożyć starań, by szkodliwe dla środowiska skutki handlu znalazły 
swoje odzwierciedlenie w cenach, a także by przestrzegana była zasada 
„zanieczyszczający płaci”; domaga się, by systemy oznaczania i informowania zostały 
zharmonizowane w zakresie norm środowiskowych;

10. uważa za istotne, by międzynarodowe zobowiązania do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych miały również zastosowanie do transportu lotniczego i morskiego;

11. nawołuje Komisję, by regularnie włączała klauzule dotyczące ochrony środowiska do 
umów handlowych zawieranych z krajami spoza UE, szczególną uwagę poświęcając 
ograniczeniu emisji CO2 i transferowi technologii niskoemisyjnych;

12. uważa, że nowe międzynarodowe umowy o ochronie klimatu muszą zawierać solidne 
gwarancje ograniczenia szkodliwego wpływu międzynarodowego handlu drewnem na 
środowisko oraz zaprzestania wylesiania, w zakresie, w jakim budzi on obawy;

13. uważa, że kluczowe jest ustanowienie w międzynarodowym handlu biopaliwami 
surowych norm w zakresie trwałego rozwoju, pamiętając o ich szkodliwym wpływie na 
środowisko i społeczeństwo.
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