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NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že zvyšujúci sa objem emisií CO2, ktoré pochádzajú z dopravy 
a medzinárodného obchodu, znižuje účinnosť stratégie EÚ v oblasti zmeny klímy; zastáva 
názor, že to je silný argument v prospech zmeny zamerania rozvojovej stratégie založenej 
na vývoze smerom k vnútornému rozvoju založenému na diverzifikovanej a miestnej 
spotrebe a výrobe v rozvojových krajinách; pripomína, že takáto stratégia by mala 
pozitívny vplyv na zamestnanosť tak v EÚ, ako aj v rozvojových krajinách;

2. vyjadruje poľutovanie nad tým, že podstatná časť medzinárodného obchodu pozostáva z 
homogénnych výrobkov, ktoré by sa rovnako ľahko dali vyrábať lokálne, a že nevyhnutná 
preprava nepokrýva svoje vlastné environmentálne náklady;

3. so znepokojením konštatuje, že hospodárska globalizácia vedie často k modelu 
poľnohospodárstva založenému na monokultúre exportných plodín, ktorý v mnohých 
rozvojových krajinách uprednostňuje neudržateľné poľnohospodárske postupy; domnieva 
sa, že obchodné režimy by mali náležite zohľadňovať potreby drobných poľnohospodárov 
a vidieckych spoločenstiev, najmä v rozvojových krajinách, a súčasne by mali poskytovať 
stimuly pre ekologické poľnohospodárstvo, ktoré produkuje menej emisií CO2, a tak 
prispieva k zmierneniu zmeny klímy; žiada, aby sa na vnútroštátnej a medzinárodnej 
úrovni vytvorili normy pre kvalitný obchod a aby sa vládam umožnilo prepojiť ich 
s prístupom na trh, napríklad poskytnutím preferenčného prístupu na trh výrobkom, ktoré 
dodržiavajú určité normy udržateľnosti;

4. zdôrazňuje, že rozvinuté krajiny musia ísť pri znižovaní emisií CO2príkladom; je 
presvedčený, že stanovenie noriem, označovanie a certifikácia sú nástroje s obrovským 
potenciálom znižovania využívania energie, a teda aj riešenia zmeny klímy; vyzýva 
členské štáty, aby posilnili reguláciu systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) tým, 
že stanovia minimálnu cenu uhlíka; domnieva sa, že mechanizmus čistého rozvoja (CDM) 
neumožňuje reagovať na potreby najzraniteľnejších krajín;

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že zmena klímy, potravinová bezpečnosť a rozvojové 
ciele tisícročia sa v súčasnosti priamo nespomínajú ani v jednej z dohôd WTO; odsudzuje 
rozšírenie biopirátstva v prípade semien odolných voči zmene klímy; domnieva sa, že je 
potrebné zmeniť pravidlá WTO, aby sa zabezpečila súdržnosť a súlad so záväzkami 
prijatými v rámci Kjótskeho protokolu a s viacstrannými dohodami v oblasti životného 
prostredia; naliehavo požaduje reformu WTO s cieľom umožniť rozlišovanie produktov 
podľa výrobných a spracovateľských metód (PPM), ako aj zavedenie nových flexibilných 
možnosti prostredníctvom používania „povinných licencií“ na základe dohody TRIPS;

6. zdôrazňuje, že zvýšený transfer technológií do rozvojových krajín ako spôsob riešenia 
úniku uhlíka bude kľúčovou zložkou klimatického režimu po roku 2012; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že transfer technológií tvorí len malú časť oficiálnej rozvojovej 
pomoci; naliehavo vyzýva členské štáty, aby rozvojovým krajinám poskytli ďalšiu 
technickú a finančnú pomoc, aby tak mohli čeliť následkom zmeny klímy, plniť normy 
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spojené s klímou a zahrnúť predbežné hodnotenia vplyvu noriem, označovania a 
certifikácie na rozvoj;

7. vyzýva EÚ, aby sa stala hlavným aktérom pri zisťovaní najväčších prekážok, ktoré bránia 
šíreniu technológií určených na boj proti zmene klímy v rozvojových krajinách;

8. naliehavo vyzýva EÚ, aby v dvojstranných a regionálnych obchodných dohodách použila
ako rozvojový nástroj komplexné environmentálne ustanovenia, a to konkrétne 
zdôraznením potreby riadneho vykonávania klauzúl o životnom prostredí a mechanizmov 
spolupráce na podporu prenosu technológií, technickej pomoci a budovania kapacít; 

9. zdôrazňuje, že je potrebné vyvinúť úsilie, aby sa zabezpečilo, že negatívne účinky 
obchodu na životné prostredie sa odrazia v cenách a že sa bude presadzovať zásada 
„znečisťovateľ platí“; naliehavo vyzýva, aby sa zosynchronizovali systémy označovania a 
podávania informácií v oblasti environmentálnych noriem;

10. domnieva sa, že je dôležité, aby sa medzinárodné záväzky týkajúce sa zníženia emisií 
skleníkových plynov uplatňovali aj na medzinárodnú leteckú a lodnú dopravu;

11. vyzýva Komisiu, aby systematicky začleňovala environmentálne doložky do obchodných 
dohôd s krajinami, ktoré nepatria do EÚ, s osobitným zreteľom na znižovanie emisií CO2 
a transfer nízkoemisných technológií;

12. zastáva názor, že nové medzinárodné dohody o ochrane klímy musia obsahovať pevné 
záruky, že sa zníži negatívny environmentálny dosah medzinárodného obchodu s drevom 
a skoncuje sa s odlesňovaním, ktorého rozsah vyvoláva znepokojenie;

13. domnieva sa, že je rozhodujúce, aby existovali prísne normy udržateľnosti v rámci 
medzinárodného obchodu s biopalivami vzhľadom na ich protichodný environmentálny a 
sociálny dosah.
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