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POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da porast izpustov CO2, povezana s prometom in mednarodno trgovino, 
spodkopava učinkovitost strategije EU o podnebnih spremembah; meni, da to govori v 
prid prehodu iz izvozno usmerjene razvojne strategije na notranji endogeni razvoj, 
temelječ na raznovrstni in lokalni porabi ter proizvodnji v državah v razvoju; opozarja, da 
bi takšna strategija ugodno vplivala na zaposlovanje v EU in v državah v razvoju;

2. obžaluje, da precejšni del mednarodne trgovine predstavljajo homogeni izdelki, ki bi se jih 
lahko proizvajalo na lokalni ravni, in da prevoz, ki je za to potreben, ne krije lastnih 
okoljskih stroškov;

3. zaskrbljeno ugotavlja, da je gospodarska globalizacija v več primerih privedla do 
kmetijskega modela, ki temelji na monokulturi izvoza pridelkov, ki spodbuja nevzdržne 
načine kmetovanja v številnih državah v razvoju; verjame, da bi morali trgovinski režimi 
v zadostni meri upoštevati potrebe malih kmetijskih posestnikov in podeželskih skupnosti, 
še posebej v državah v razvoju, hkrati pa dajati pobude za organsko kmetijstvo, pri 
katerem se sprošča manj ogljika ter posledično prispeva k blažitvi podnebnih sprememb; 
poziva k oblikovanju kakovostnih trgovinskih standardov na nacionalni in mednarodni 
ravni in k omogočanju vladam, da dostop na trg povežejo s temi standardi, na primer z 
dodeljevanjem preferenčnega dostopa na trg za izdelke, pri katerih se upoštevajo določeni 
trajnostni standardi;

4. poudarja, da morajo razvite države prevzeti vodilno vlogo pri zmanjševanju emisij CO2; 
meni, da so oblikovanje standardov, označevanje in potrjevanje instrumenti z velikim 
potencialom za zmanjšanje porabe energije in s tem za reševanje vprašanja podnebnih 
sprememb; poziva države članice, naj okrepijo regulacijo sistema EU za trgovanje z 
emisijami, tako da določijo najnižjo ceno ogljika; meni, da se mehanizem čistega razvoja 
ni uspel posvetiti potrebam najranljivejših držav;

5. obžaluje dejstvo, da sedaj v nobeni od pogodb WTO ni neposrednega sklicevanja na 
podnebne spremembe, varno oskrbo s hrano in razvojne cilje tisočletja; obsoja razvoj 
biopiratstva semen, odpornih na podnebne spremembe; meni, da je treba spremeniti 
pravila WTO, da se zagotovi skladnost in doslednost z obvezami iz Kjotskega protokola 
in večstranskih okoljskih sporazumov; nujno zahteva reformo WTO, s katero bi omogočili 
razlikovanje proizvodov na podlagi njihovih metod proizvodnje in predelave ter ustvarili 
nove možnosti prilagoditve z uporabo „prisilne licence“ iz sporazuma o trgovinskih 
vidikih pravic intelektualne lastnine;

6. poudarja, da bo vse pogostejši prenos tehnologije v države v razvoju kot sredstvo za 
reševanje selitve virov CO2 bistven del podnebne ureditve po letu 2012; obžaluje, da 
prenos tehnologije predstavlja le majhen delež uradne razvojne pomoči; poziva države 
članice, naj zagotovijo dodatno tehnično in finančno pomoč za države v razvoju, da se 
bodo soočile s posledicami podnebnih sprememb, izpolnile podnebne standarde in 
vključile vnaprejšnje presoje vpliva razvoja standardov, označevanja in potrjevanja;



PE445.821v02-00 4/5 AD\834083SL.doc

SL

7. poziva EU, naj prevzame vodilno vlogo pri opredeljevanju najočitnejših ovir za širjenje 
tehnologij v državah v razvoju, da se tako rešijo podnebne spremembe;

8. poziva EU, naj se v dvostranskih in regionalnih trgovinskih sporazumih uporabi izčrpne 
okoljske določbe kot razvojno orodje, z dajanjem poudarka potrebi po pravilnem izvajanju 
okoljskih klavzul in mehanizmov za sodelovanje, da se spodbudi prenos tehnologije, 
tehnično podporo in izgradnjo zmogljivosti;

9. poudarja, da si je treba prizadevati za to, da se bodo škodljivi vplivi na okolje, ki so 
posledica trgovine, odražali v cenah in da se bo izvajalo načelo „onesnaževalec plača“; 
poziva k uskladitvi sistemov označevanja in informiranja v zvezi z okoljskimi standardi;

10. meni, da je pomembno, da mednarodne zaveze glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov veljajo tudi za mednarodni zračni in pomorski promet;

11. poziva Komisijo, naj v trgovinske sporazume, sklenjene z državami, ki niso članice EU, 
vključi okoljske klavzule, s posebnim poudarkom na zmanjšanju emisij CO2 in prenosu 
tehnologije z nizkimi emisijami;

12. meni, da morajo novi mednarodni sporazumi o varovanju podnebja vsebovati trdna 
zagotovila za zmanjšanje škodljivih okoljskih vplivov mednarodne trgovine z lesom in 
izkoreninjenja krčenja gozdov, katerega obseg je razlog za skrb;

13. meni, da je treba nujno določiti stroge standarde za trajnost mednarodne trgovine z 
biogorivi, saj imajo protisloven okoljski in družbeni učinek.
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