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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно международната търговска политика в контекста на неотложните 
приоритети по отношение на изменението на климата
(2010/2103(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид докладите на трите работни групи на Междуправителствения 
комитет по изменение на климата (МКИК), публикувани през 2007 г. 1,

– като взе предвид пакета относно изменението на  климата, приет от Европейския 
съвет на 17 декември 2008 г.,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 29 и 30 октомври 2009 г. 
относно преговорите във връзка с климата,

– като взе предвид срещата на високо равнище на ООН, която се състоя в Копенхаген, 
Дания, от 7 до 18 декември 2009 г., и споразумението от Копенхаген, постигнато в 
резултат от нея,

– като взе предвид предходните резолюции относно изменението на климата на 
Парламента, по-специално резолюцията от 10 февруари 2010 г. относно резултата 
от Конференцията по изменението на климата в Копенхаген2 и резолюцията от 29 
ноември 2007 г. относно търговията и изменението на климата3,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 26 май 2010 г. относно анализа на 
възможните варианти след намаляването с 20 % на емисиите на парникови газове и 
оценка на опасността от изместване на въглеродни емисии (COM(2010)0265),

– като взе предвид съобщенията на Комисията от 19 юни 2010 г. относно 
устойчивостта на биогоривата и течните горива от биомаса 4,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 4 ноември 2008 г. относно 
инициативата за суровините – посрещане на нашите основни потребности от растеж 
и работни места в Европа (COM(2008)0699),

– като взе предвид доклада на Световната търговска организация и Програмата на 
ООН за околна среда „Търговия и изменение на климата“, чието начало беше 

                                               
1 Changements Climatiques 2007: Rapport de Synthèse; публикуван под ръководството на Rajendra K. 
Pachauri и Andy Reisinger, Женева 2007 г., http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_fr.pdf; и докладите 
на работните групи:  Les éléments scientifiques, Contribution du Groupe de travail I, publié sous la direction de 
S. Solomon, D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller, Jr.; 
Conséquences, adaptation et vulnérabilité, Contribution du Groupe de travail II, публикуван под 
ръководството на M. Parry, O. Canziani, J. Palutikof, P. van der Linden and C. Hanson; Atténuation du 
Changement Climatique, Contribution du Groupe de travail III, публикуван под ръководството наB. Metz, O. 
Davidson, P. Bosch, R. Dave and L. Meyer 
2 Приети текстове от тази дата, P7_TA-PROV(2010)0019.
3 ОВ С 297 E от 20.11.2008 г., стр. 32.
4 ОВ C 160 от 19.6. 2010 г., стр. 1 и стр. 8
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поставено на 26 юни 2008 г.,

– като взе предвид заключителната декларация на държавните и правителствените 
ръководители от срещата на високо равнище на Г20 в Питсбърг на 24 и 25 
септември 2009 г.,

– като взе предвид проучването на института „Climate Strategies“, озаглавено 
„Tackling leakage in a world of unequal carbon prices“, публикувано през юни 2010 г.;1
проучването на института „CE Delft“, озаглавено „Why the EU could and should adopt 
higher greenhouse gas reduction targets“, публикувано през март 2010 г.2 , 
проучването на института „Sandbag“, озаглавено "The Carbon Rich List:  The 
companies profiting from the EU Emissions Trading Scheme", publiée en février 2010,3 и 
проучването на института „Carbon Trust“, озаглавено "International carbon flows",

– като взе предвид „Международната оценка на научните дисциплини и технологии в 
селското стопанство с оглед на развитието“, публикувана през 2008 г.,4

– като взе предвид правилата относно инвестициите в Енергийната харта, които са в 
основата на случая „Vattenfall Europe Generation AG срещу Федерална република 
Германия“ от 27 април 2009 г.5, при който предприятие започва процедура срещу 
държава-членка, която въвежда по-стриктни екологични правила, 

– като взе предвид Акта за зелена енергия на Онтарио (Ontario Green Energy Act) от 14 
май 2009 г.,6

– като взе предвид член 48 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по външна търговия и становището на 
комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и 
комисията по развитие (A7-0000/2010),

A. като има предвид, че икономическите, социалните и екологичните последици от 
затоплянето на климата придобиват тревожни размери и че е необходимо 
затоплянето да се ограничи под 2°C,

Б. като има предвид, че споразумението, постигнато по време на срещата на високо 
равнище на ООН относно климата в Копенхаген през декември 2009 г., е 
недостатъчно и че Европейският съюз не успя да изиграе първостепенна роля по 

                                               
1 Susanne Droege and Simone Cooper, Tackling Leakage in a World of Unequal Carbon Prices - A study for the 
Greens/EFA Group, http://www.climatestrategies.org/our-reports/category/32/257.html
2 Sander de Bruyn, Agnieszka Markowska, and Marc Davidson, Why the EU could and should adopt higher 
greenhouse gas reduction targets - A literature review, Delft 2010, 
http://www.stopclimatechange.net/fileadmin/bali/user_upload/docs/7213_finalreportSdB.pdf
3 Anna Pearson, The Carbon Rich List: The companies profiting from the EU Emissions Trading Scheme, 
Company analysis of the EU Emissions Trading Scheme compiled in association with carbonmarketdata.com, 
February 2010, 
http://www.climnet.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=55&gid=1551.
4 http://www.agassessment.org/
5 International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID Case No., ARB/09/6
6 Ontario Ministry of Energy, Green Energy Act, http://www.mei.gov.on.ca/en/energy/gea/
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време на тази среща поради липсата на амбиция на неговите цели, както и на 
единство,

В. като има предвид, че срещата на високо равнище в Канкун трябва да бъде 
съществен етап към постигането на оперативно споразумение, което да позволява 
да се ограничи затоплянето на планетата далеч под границата от 2°C, и което 
своевременно ще стане обвързващо,

Г. като има предвид, че борбата срещу изменението на климата е фактор на 
конкурентоспособност, като европейските приоритети в тази област са икономията 
на енергия и възобновяемите енергии, които позволяват да се подобри енергийната 
сигурност на Съюза и притежават силен потенциал по отношение на промишленото 
развитие, иновацията, териториалното устройство и създаването на работни места,

Д. като има предвид, че отговорността по отношение на климата на Европейския съюз 
не може да се ограничи до емисиите на парникови газове на негова територия, тъй 
като емисиите, свързани с неговото потребление, превишават значително тези, 
свързани с неговото производство, от порядъка на 35% в Обединеното кралство, 
45%  във Франция или 60% в Швеция според неотдавнашни оценки,

Е. като има предвид следователно, че търговските правила са решаващи в борбата 
срещу изменението на климата и че Съюзът като първа световна търговска сила 
може да окаже силно влияние върху тях,

1. изразява задоволството си във връзка с амбицията на Европейския съвет да намали 
от 80 до 95% европейските емисии на парникови газове до 2050 г. спрямо 1990 г., 
което е необходима цел, за да може Европейският съюз да заеме отново водеща 
международна роля по отношение на климата, в момент когато други страни поемат 
сериозни ангажименти по отношение на зелената икономика, по-специално 
посредством своите планове за икономическо възстановяване; подкрепя твърдо 
целта за намаляване на европейските емисии с 30% до 2020 г., независимо от 
резултатите от международните преговори;

2. подчертава, че търговската политика на Европейския съюз - на двустранно,  
плурилатерално и многостранно равнище - е средство, а не цел сама по-себе си, че 
тя трябва да бъде в съответствие с целите за борба с изменението на климата и 
предварително да отчита сключването на амбициозно споразумение относно 
климата;

3. счита също така, че правилата на СТО трябва да се тълкуват и да се развиват, така 
че да са в подкрепа на ангажиментите, поети в многостранните споразумения в 
областта на околната среда (МСОС); отправя искане към Комисията да работи за 
постигането на консенсус в рамките на СТО, за да даде на секретариатите на МСОС 
статут на наблюдатели на всички заседания на СТО, свързани с тяхната област на 
компетентност, и роля на съветник в процедурите по разрешаване на споровете, 
свързани с околната среда;

Засилване на положителното взаимодействие между търговията и опазването на 
климата
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4. признава положителната роля, която може да има търговският обмен за 
разпространяването на стоки и услуги, които способстват за опазването на климата;  
счита, че опазването на климата и либерализирането на търговията могат да се 
стимулират чрез улесняване търговията на екологични стоки и услуги, но че е 
необходимо предварително да бъде изготвен списък на тези стоки и услуги в 
съответствие със стриктни екологични критерии и в сътрудничество със страните 
членки на СТО; 

5. подчертава значимостта на иновацията в областта на зелените технологии и 
признава ролята, която може да има търговският обмен за трансфера между страни 
на тези технологии; 

6. признава, че насърчаването към иновация може да се осъществява чрез различни 
схеми за възнаграждаване – патентни пулове, права на интелектуална собственост, 
цени – и че тези схеми не способстват по едни и същи начин за трансфера на 
технологии; поставя под въпрос по-специално въздействието на правата на 
интелектуална собственост върху разпространяването на технологии на бъдещето, 
като агрогоривата от второ поколение, батериите или водорода;  отправя искане към 
Комисията да проучи схемите за възнаграждаване на иновацията в тяхната цялост, 
като вземе предвид риска от изключване на някои страни и интегрира резултатите 
от тази работа в своята дипломатическа дейност във връзка с климата;

7. изразява безпокойство във връзка с изкривяващия ефект на субсидиите за енергия, 
получавана от изкопаеми горива, върху световния търговски обмен и тяхното 
въздействие върху климата, както и тяхната цена за публичните финанси; 
приветства ангажимента на Г20 за постепенното премахване на тези субсидии;

8. изразява желание Европейският съюз да поеме международно лидерство по тази 
тема и отправя искане към Комисията да предложи своевременно график за 
премахване на тези субсидии в Съюза, като се има предвид, че този процес би 
трябвало да включва прилагането на мерки за социално и промишлено 
подпомагане; припомня искането на Европейския парламент към Комисията и 
държавите-членки да възпрепятстват агенциите за експортно кредитиране и 
Европейската инвестиционна банка да предоставят кредити в полза на проекти, 
които имат отрицателно въздействие върху климата;

Установяване на по-справедливи цени в международната търговия и 
възпрепятстване на изместването на въглеродни емисии

9. отбелязва, че либерализирането на търговския обмен може да има отрицателни 
последици за опазването на климата, ако някои страни превърнат липсата на 
действия в областта на климата в конкурентно предимство;  предлага следователно 
реформа на антидъмпинговите правила на СТО, за да бъде включен в нея въпросът 
за справедливата екологична цена в зависимост от световните норми за опазване на 
климата;

10. при все това отбелязва, че преговорите в областта на климата се основават върху 
принципа за „обща, но диференцирана отговорност“, и че слабостта на политиката 
по отношение на климата в развиващите се страни се обяснява по принцип с по-
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ниския им финансов или технологичен капацитет, а не с поставянето на 
"екологичния дъмпинг" като цел;

11. във връзка с това, желае към европейския дебат относно "изместването на 
индустриални въглеродни емисии", свързани с общностната схема за търговия с 
квоти за емисии на парникови газове (EU-ETS), и относно средствата за справяне да 
се пристъпва с внимание;

12. напомня, че съобразно последното съобщение на Комисията от 26 май 2010 г. 
(COM(2010)0265) по този въпрос, малко промишлени сектори са в значителна 
степен уязвими по отношение на изместването на въглерод и счита, че тяхното 
идентифициране налага прецизен отраслов анализ; призовава Комисията незабавно 
да използва по-скоро такъв подход, а не няколко количествени критерия, които са 
еднакви за всички промишлени отрасли;

13. подчертава, че няма едно единствено решение за всички промишлени сектори, 
уязвими по отношение на изместването на въглерод, и че естеството на продукта, 
както и структурата на пазара са основните критерии за избор измежду наличните 
инструменти (предоставяне на безплатни квоти, държавни помощи или корекции, 
приложими на границите);

14. изразява съжаление относно масовото прибягване към предоставянето на безплатни 
квоти, докато редица скорошни изследвания посочват, че това може да създаде 
сериозни необосновани печалби за определени предприятия и че няма да попречи 
на предприятията бенефициенти да делокализират цялото си производство или част 
от него; изисква, в случай на цялостна или частична делокализация, предоставените 
квоти да бъдат незабавно възстановени и част от тях да се използва за фонд за 
социално и екологично трансформиране на изоставените зони на дейност;

15. припомня, че коригирането, приложимо на границите, не толкова намалява 
ограниченията върху въглерода, приложими спрямо европейското производство, а 
по-скоро позволява европейските и вносните продукти да бъдат подложени на едни 
и същи потенциално силни ограничения по отношение на въглерода; счита, че този 
инструмент няма смисъл и легитимност, ако не е обвързан с търгуването на квоти, 
както и че това търгуване е крайно необходимо за приемане на инструмента от 
страните партньори и за постигане на съвместимост с правилата на СТО;

Насърчаване на диференцирането на продуктите съобразно тяхното въздействие 
върху климата

16. припомня, че опазването на климата включва разнообразни публични политики -
"въглеродни" етикети, публични пазари със строги екологични критерии, норми, 
субсидии, данъци, квоти, които диференцират продуктите на базата на процеса и 
метода на тяхното производство (ПМП), и че може да се окаже необходимо тези 
политики да се прилагат както по отношение на европейските продукти, така и по 
отношение на вносните;

17. припомня, че рамката на СТО позволява предприемането на мерки за окачествяване 
на търговията, ако те са необходими, пропорционални и не дискриминират 



PE448.802v01-00 8/12 PR\830089BG.doc

BG

страните, в които производствените условия са еднакви; при все това отбелязва, че 
са спешно необходими разяснения, така че тези мерки да могат да се прилагат на 
базата на свързани с климата критерии по отношение на ПМП на съответните 
продукти;

18. изисква от Комисията да положи усилия за възобновяването на разискванията в 
рамките на СТО относно ПМП и възможността за разграничаване на сходни 
продукти в зависимост от техния въглероден и енергиен отпечатък или 
технологични норми; счита, че такава инициатива може да се приеме от членовете 
на СТО, ако е придружена от мерки за улесняване на трансфера на технологии;

19. при все това желае настоящата липса на яснота относно ПМП в рамките на СТО да 
не води Съюза към бездействие в момент, когато противно на това той трябва да 
използва своята свобода на действие; наред с това, изисква от Комисията да 
прибягва системно към етикети или критерии за устойчивост в търговските 
преговори и двустранните и многостранни търговски споразумения за продукти с 
въздействие върху климата; 

20. изразява задоволство, във връзка с това, от установяването от Европейския съюз на 
критерии за устойчивост на агрогоривата, които са произведени в Съюза или са 
внесени в него; изисква от Европейската комисия да проучи прилагането на този 
подход и по отношение на биомасата и селскостопанските продукти; при все това 
очаква непреките промени в използването на почвите, свързани с агрогоривата, да 
бъдат взети под внимание, съобразно ангажимента на Комисията пред Европейския 
парламент;

Либерализирането на търговията не бива да поставя под въпрос амбициозните 
политики в областта на климата

21. изразява безпокойство относно желанието на Комисията да даде тласък в 
търговските споразумения на либерализацията на търговията с дървен материал, и в 
частност на премахването на ограниченията върху неговия износ, въпреки 
засиления риск от обезлесяване и негативното въздействие върху климата, 
биоразнообразието, развитието и местното население;

22. подчертава, че либерализацията на селскостопанските продукти е накарала много
развиващи се страни да приемат селскостопански модели, основани на 
монокултурното производство и износа, като тези селскостопански модели са 
твърде уязвими по отношение на изменението на климата и могат да доведат до 
сериозно обезлесяване;  изразява безпокойство относно въздействието на 
определени европейски селскостопански субсидии върху възможността на страните 
да гарантират своята продоволствена сигурност, в частност в контекста на 
изменението на климата; изисква от Комисията да не одобрява търговско 
споразумение, което би засилило обезлесяването, и да гарантира, че търговските 
споразумения и европейските публични помощи за селското стопанство няма да 
поставят под въпрос бъдещето на селскостопанските политики, които включват 
борбата срещу изменението на климата с цел продоволствен суверенитет;

23. противопоставя се на разпоредби, които, в рамките на търговските споразумения и 
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споразуменията за инвестиции, позволяват на инвеститорите да се обърнат срещу 
страна, която засилва своите политики в областта на климата; счита, че правилата за 
разрешаване на конфликти между инвеститор и държава не могат да се предвидят, 
освен ако точна правна рамка не позволява на страната да предприеме мерки за 
опазване на околната среда, които да са съгласувани със световните цели в тази 
област;

24. изисква от Комисията да не се съпротивлява системно на клаузите с местно 
съдържание на политиките в областта на климата на нейните партньори, както в 
случая с Акта за зелена енергия на Онтарио; счита, че тези клаузи гарантират 
приемливостта на нейните политики от гражданите и предприятията; наред с това 
счита, в очакване на включване на разходите, свързани с въздействието върху 
климата, към цената на международния транспорт, че клаузи като етикетирането за 
транспорт са инструменти, които наистина имат недостатъци, но са полезни за 
насърчаване на потреблението на стоки, произведени на местно равнище;

Цялостно интегриране на транспорта в проблематиката "търговия-климат"

25. желае разходите на международния транспорт, свързани с въздействието върху 
климата, да бъдат включени в неговата цена, чрез въвеждане на такси или на 
системи за обмен на платени квоти; изразява задоволство относно предстоящото 
включване на авиацията в EU-ETS и очаква от Комисията подобна инициатива и за 
морския транспорт, ако се окаже невъзможно въвеждането на глобален механизъм 
през предстоящите години; наред с това очаква Комисията да поеме инициатива за 
поставяне под въпрос на помощите, предназначени за най-замърсяващите видове 
транспорт, като например освобождаването от данък върху енергията от керосин;

26. счита, че докато свързаните с въздействието върху климата разходи не станат част 
от цената на транспорта, насърчаването на устойчивото местно производство следва 
да се насърчава, особено чрез по-добро информиране на потребителите; изисква 
въвеждането на методология на отчитане и на общи правила на етикетиране по 
отношение на емисиите на парникови газове от различните продукти, в частност на 
етапа на транспорта;

Засилване на инструментите за постигане на съгласуваност между политиките в 
областта на търговията и на климата

27. изисква с цел гарантиране на съгласуваността между политиките в областта на 
търговията и климата на Европейския съюз, изготвянето на въглероден баланс на 
всяка търговска политика, евентуалната промяна на тази политика с цел 
подобряване на този баланс, както и задължителното вземане на компенсаторни 
мерки - политическо, технологично, финансово сътрудничество, в случай на 
отрицателен баланс за климата;

28. изисква този баланс и компенсаторните мерки да бъдат част от глава относно 
климата, която да е задължителна за всяко търговско споразумение (споразумения 
за свободна търговия, споразумения за икономическо сътрудничество, реформа на 
общата система за преференции), да бъде предмет на обществена консултация и да 
бъде представена пред Парламента;
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29. иска тази глава относно климата да бъде предмет на силно сътрудничество между 
ГД "Действия по климата" и ГД "Международна търговия", и, по-общо, ГД 
"Действия по климата" да бъде системно включвана към търговските преговори;

Съгласуваността на политиките в областта на търговията и климата на 
Европейския съюз от гледна точка на развиващите се страни

30. признава, че съгласуването на европейските политики в областта на търговията и на 
климата може да се използва или разглежда от страните партньори като скрит начин 
за намаляване на нашия внос и увеличаване на износа;

31. във връзка с това настоява върху значението на провеждането на преговори с тези 
страни относно всяка мярка, която Съюзът би могъл да вземе, в частност 
корекциите по границите, и върху необходимостта за Съюза да поддържа своите 
ангажименти за помощ в областта на климата за развиващите се страни;

32. във връзка с това изразява безпокойство, че ранното финансиране, обещано от 
европейските страни в рамките на срещата на високо равнище по въпросите на 
климата в Копенхаген, произтича в известна степен от ангажименти, поети в 
рамките на публичните помощи за развитие, и ще бъде предоставено под формата 
на заеми, противно на исканията на Парламента; изисква Комисията да изготви 
доклад относно това финансиране, който ще позволи преценка на съответствието 
между реалността, поетите ангажименти и исканията на Парламента; наред с това 
призовава за по-добра координация на финансирането по отношение на неговото 
тематично и географско използване;

33. припомня ангажимента на индустриализираните страни, сред които са държавите-
членки на Съюза, за обмисляне на иновативно финансиране за борба срещу 
изменението на климата, и в частност въвеждането на данък върху финансовите 
операции; изисква от Комисията незабавно да предложи на Съвета и на Парламента 
проект за въвеждането на такъв данък на равнището на Съюза; изисква от 
Комисията да включи в търговските преговори относно либерализирането на 
финансовите услуги перспективата на подобен механизъм;

34. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на 
Европейския съвет, на Съвета и на Комисията, на националните парламенти, както 
и на изпълнителния секретар на Рамковата конвенция на ООН по изменение на 
климата (РКООНИК) и 16-ата Конференция на страните (COP 16).
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Срещата на високо равнище по въпросите на климата на ООН в Копенхаген завърши с 
разочароващо споразумение, което не е в състояние да ограничи затоплянето на 
планетата под равнището от 2°C. Освен това споразумението от Копенхаген не е нито с 
глобален, нито с обвързващ характер. ЕС далеч не носи най-голямата отговорност за 
този неуспех. При все това, неговата липса на единност, неспособността да излезе с 
единна позиция, да постави цели за намаляване на емисиите и да предостави подкрепа 
за развиващите се страни на равнището на научните препоръки и исканията на 
Европейския парламент стоят в основата на факта, че често неговият глас не се чуваше 
и че беше неефективен.

Защо толкова трудности? Със сигурност няма един единствен отговор. Но значима част 
от проблема произтича от факта, че много страни все още нямат опит в голям мащаб и 
остават все така недоверчиви относно икономическите, социалните или демократични 
предимства на екологичното трансформиране на техните икономики, въпреки все по-
големия брой проучвания и успешния опит в областта на прехода към по-устойчива 
енергетика, селско стопанство и транспорт.

Понастоящем Европейският съюз е изкушен от бездействие. Някои промишлени 
отрасли, силно подкрепяни от правителствата, се позовават на потенциално 
драматичните последици от амбициозната политика в областта на климата. Макар че 
официалните проучвания омаловажават подобна глобална заплаха и припомнят, че 
съществуват инструменти за защита срещу изместването на въглеродни емисии, 
амбициите в областта на климата биха били в противовес с излизането от 
икономическата и социална криза. Това е сериозна грешка, която Китай и САЩ не 
правят, за което свидетелства делът на техните програми за възстановяване, отделен за 
зелената икономика. Заемайки водеща позиция в борбата срещу изменението на 
климата, Европейският съюз ще засили конкурентоспособността на икономиката си 
благодарение на икономиите на енергия и на енергията от възобновяеми източници -
два сектора, които позволяват подобряването на неговата енергийна сигурност и 
притежават голям потенциал в областта на промишленото развитие, иновациите, 
териториалното устройство и създаването на работни места.

При все това, за да играе тази роля и за да се възползва от тези ползи за 
конкурентоспособността, ЕС трябва да позволи на своите търговски политики -
двустранни, регионални или многостранни, да се развиват. Защото търговията на стоки 
и услуги причинява близо 20% от емисиите на въглероден диоксид в световен мащаб. 
Защото емисиите, свързани с потреблението, надвишават с 34% тези, свързани с 
производството в Обединеното кралство, с 44% - във Франция и с 60% - в Швеция. 
Наложително е ЕС да предприеме мерки спрямо тези "разменени" емисии. Ако не 
направи това, той рискува да загуби доверието към себе си в международен план: 
Европа, която финансира борбата срещу обезлесяването от една страна и спомага за 
обезлесяването чрез вноса на горски продукти и неустойчиви агрогорива от друга, не 
може да бъде начело на борбата срещу изменението на климата. Освен това, ако ЕС 
"екстернализира" своите емисии, вместо да трансформира начините си на производство 
и потребление, той няма да може да се възползва от свързаните с това икономически, 
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промишлени или социални ползи.

Във връзка с това ЕС трябва да развие своята търговска политика в посока към 
разграничаване на продуктите в зависимост от тяхното въздействие върху климата, 
както и да насърчи необходимите промени в начините на производство и потребление и 
инвестиционните стратегии. Той трябва да предприеме мерки по отношение на 
проблема с изместването на въглеродни емисии и по-общо да осъществява надзор 
върху климатичното въздействие на неговия внос. Съюзът не бива да поставя под 
въпрос политиките в областта на климата на нашите търговски партньори с 
краткосрочна цел да увеличи европейския дял на пазарите. Трябва да предприеме 
мерки по отношение на емисиите от международния транспорт, да предложи режим на 
защита на нововъведенията, който да е съвместим с достъпа, особено за развиващите се 
страни, до технологии, които са благоприятни за климата, да защитава създаването на 
иновативни механизми на финансиране на международно равнище, като ги въвежда, 
при необходимост, на равнището на ЕС. ЕС трябва да поеме това начинание съвместно, 
а не в противопоставяне на своите търговски партньори, особено развиващите се 
страни.

Това несъмнено е трудно начинание. Но ЕС вече е направил първите крачки в 
правилната посока: в областта на нелегалния внос на дървен материал, агрогоривата, 
емисиите от авиацията. Плод на многобройни разисквания с предприятия, асоциации, 
синдикалисти и дори с Комисията, настоящият доклад си поставя за цел да определи 
допълнителните етапи, които ще позволят на ЕС да продължи по този път.


