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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a nemzetközi kereskedelempolitikáról az éghajlatváltozás által támasztott 
követelmények összefüggésében
(2010/2103(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi szakértői csoport (IPCC) három 
munkacsoportja által készített, 2007-ben közzétett jelentésekre1,

– tekintettel az Európai Tanács által 2008. december 17-én elfogadott, az éghajlatváltozással 
kapcsolatos csomagra,

– tekintettel az Európai Tanács 2009. október 28–30-i, az éghajlattal kapcsolatos 
tárgyalásokról szóló következtetéseire,

– tekintettel az éghajlattal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó ENSZ-csúcstalálkozóra, 
amelyet 2009. december 7. és 18. között rendeztek meg Koppenhágában (Dánia), valamint 
a találkozón megszületett koppenhágai megállapodásra,

– tekintettel az Európai Parlament éghajlatváltozással kapcsolatos korábbi állásfoglalásaira, 
különösen az éghajlatváltozással foglalkozó koppenhágai csúcstalálkozón elért 
eredményekről szóló, 2010. február 10-i2, valamint a kereskedelemről és az 
éghajlatváltozásról szóló, 2007. november 29-i állásfoglalására3,

– tekintettel „Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 20%-ot meghaladó 
mérséklésére irányuló lehetőségek elemzése és a kibocsátásáthelyezés kockázatának 
vizsgálata” című, 2010. május 26-i bizottsági közleményre (COM(2010)0265);

– tekintettel a bioüzemanyagok és a folyékony bio-energiahordozók fenntarthatóságáról 
szóló, 2010. június 19-i bizottsági közleményekre4,

– tekintettel a „Nyersanyag-politikai kezdeményezés – Az európai gazdasági növekedés és 
foglalkoztatás kritikus szükségleteinek kielégítése” című, 2008. november 4-i bizottsági 
közleményre (COM(2008)0699),

– tekintettel a Világkereskedelmi Szervezet által készített jelentésre és az ENSZ által a 
környezet védelme érdekében 2008. június 26-án indított „Kereskedelem és 
éghajlatváltozás” programra,

                                               
1 Éghajlatváltozás 2007: Összefoglaló jelentés; Rajendra K. Pachauri és Andy Reisinger szerkesztésében, Genf 
2007, http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_fr.pdf; valamint a munkacsoportok jelentései: Tudományos 
szempontok, az I. munkacsoport hozzájárulása, a kiadvány szerkesztői: S. Solomon, D. Qin, M. Manning, Z. 
Chen, M. Marquis, K. Averyt, M. Tignor és H.L. Miller, Jr.; Következmények, alkalmazkodás és sérülékenység, a 
II. munkacsoport hozzájárulása, a kiadvány szerkesztői: M. Parry, O. Canziani, J. Palutikof, P. van der Linden és 
C. Hanson; Az éghajlatváltozás következményeinek enyhítése, a III. munkacsoport hozzájárulása, a kiadvány 
szerkesztői: B. Metz, O. Davidson, P. Bosch, R. Dave és L. Meyer. 
2 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2010)0019.
3 HL C 297. E, 2008.11.20., 32. o.
4 HL C 160., 2010.6.19., 1. és 8.o.
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– tekintettel a G20-csoport állam- és kormányfői által a 2009. szeptember 24–25-i 
pittsburghi csúcstalálkozót követően kiadott zárónyilatkozatra,

– tekintettel a Climate Strategies Intézet „Tackling leakage in a world of unequal carbon 
prices” című, 2010 júniusában kiadott tanulmányára1, a CE Delft Intézet „Why the EU 
could and should adopt higher greenhouse gas reduction targets” című, 2010 
márciusában kiadott tanulmányára2, a Sandbag Intézet „The Carbon Rich List: The 
companies profiting from the EU Emissions Trading Scheme” című, 2010 feburárjában 
kiadott tanulmányára3, valamint a Carbon Trust Intézet „International carbon flows” című 
tanulmányára,

– tekintettel a fejlődést szolgáló mezőgazdasági tudományok és technológiák nemzetközi 
felmérésére4, amelyet 2008-ban tettek közzé,

– tekintettel az Energy Charter beruházásokkal kapcsolatos szabályaira, amelyeken a 
Vattenfall Europe Generation AG kontra Német Szövetségi Köztársaság (2009. április 
27.) ügy5 is alapszik, amelyet egy vállalkozás indított a környezetvédelmi szabályokat 
megerősítő tagállam ellen,

– tekintettel a 2009. május 14-i ontariói zöldenergia-törvényre (Ontario Green Energy Act)6,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére, valamint a 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és a Fejlesztési 
Bizottság véleményére (A7-0000/2010),

A. mivel a globális felmelegedés gazdasági, szociális és ökológiai következményei aggasztó 
méreteket öltenek, és mivel feltétlenül 2°C alatt kell tartani a felmelegedés mértékét,

B. mivel az ENSZ éghajlatváltozással foglalkozó koppenhágai csúcstalálkozóján született 
2009. decemberi megállapodás elégtelen, és mivel ennek kialakításában az Európai Unió 
nagyra törő tervek és egységes fellépés híján nem volt képes főszerepet játszani,

C. mivel a Cancúnban megrendezendő csúcstalálkozón jelentős lépést kell tenni egy olyan, 
valóban működőképes megállapodás kialakítása irányában, amely képes jóval 2°C alá 
csökkenteni a felmelegedést, és amely gyorsan kötelező érvényűvé válhat,

                                               
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, 
2010. február,
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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D. mivel az éghajlatváltozás elleni küzdelem a versenyképességre is kihat, és mivel az e 
kérdéskörhöz kapcsolódó európai prioritások az energiatakarékosságra és a megújuló 
energiaforrásokra összpontosítanak, amelyek fokozhatják az Unió energiabiztonságát, és 
jelentős potenciált képviselnek az iparfejlesztés, az innováció, a területfejlesztés és a 
munkahelyteremtés szempontjából,

E. mivel az Unió éghajlattal kapcsolatos felelőssége nem korlátozódhat a saját területén 
kibocsátott üvegházhatást okozó gázokra, hiszen az európai fogyasztásból eredő 
kibocsátás lényegesen magasabb a termelésből eredő kibocsátásnál, friss becslések szerint 
az Egyesült Királyságban 35%--os, Franciaországban 45%-os, Svédországban pedig 60%-
os eltérést tapasztaltak,

F. mivel tehát a kereskedelemre vonatkozó szabályok meghatározó jelentőségűek az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemben, és mivel a legnagyobb kereskedelmi 
világhatalomként az Európai Unió számottevő befolyást gyakorolhat e szabályokra,

1. üdvözli az Európai Tanács azon célkitűzését, hogy 2050-ig 1990-hez viszonyítva 80–
95%-kal csökkentse az üvegházhatást okozó gázok Európában kibocsátott mennyiségét, 
mivel ez a célkitűzés elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az Unió ismét vezető 
szerepet játszhasson nemzetközi szinten az éghajlattal kapcsolatos kérdésekben, miközben 
más országok is határozottan elkötelezték magukat a zöld gazdaság kialakítása mellett, 
például a gazdaság újbóli fellendítésére irányuló programjaik keretében; határozottan 
támogatja azt a célkitűzést, hogy 2020-ig a nemzetközi tárgyalások eredményeitől 
függetlenül 30%-kal csökkenjen az európai kibocsátás;

2. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió – bilaterális, plurilaterális és multilaterális –
kereskedelempolitikája csupán eszköz, nem pedig cél, és e kereskedelempolitikának 
koherensnek kell lennie az éghajlatváltozás elleni küzdelem célkitűzéseivel, valamint egy, 
az éghajlatváltozás kérdéseivel kapcsolatos nagyra törő megállapodás létrehozását kell 
szem előtt tartania;

3. úgy véli tehát, hogy a WTO szabályait oly módon kell értelmezni és továbbfejleszteni, 
hogy támogassák a környezetvédelem terén kötött multilaterális egyezmények keretében 
vállalt kötelezettségeket; felkéri a Bizottságot, hogy mindent tegyen meg annak 
érdekében, hogy a WTO-ban olyan konszenzus alakuljon ki, amelynek alapján a 
többoldalú környezetvédelmi megállapodások titkárságai megfigyelő státuszt kaphatnak a 
hatáskörüket érintő tematikájú WTO-üléseken, valamint tanácsadóként működhetnek 
közre a környezetvédelemmel kapcsolatos vitás helyzetek megoldására irányuló 
eljárásokban;

A kereskedelem és az éghajlatvédelem közötti pozitív kölcsönhatás erősítése

4. elismeri, hogy a kereskedelmi kapcsolatok pozitív szerepet játszhatnak az 
éghajlatvédelemhez hozzájáruló termékek és szolgáltatások terjesztésében; úgy véli, hogy 
a környezetkímélő termékek és szolgáltatások mozgásának megkönnyítése révén az 
éghajlatvédelem és a kereskedelem liberalizációja kölcsönösen erősíthetik egymást, ám 
ennek előfeltétele, hogy szigorú környezeti kritériumok alapján és a WTO-tagországok 
közreműködésével összeállításra kerüljön az ilyen termékek és szolgáltatások jegyzéke;
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5. hangsúlyozza a zöld technológiákhoz kapcsolódó innováció fontosságát, valamint 
elismeri, hogy a kereskedelmi kapcsolatok szerepet játszhatnak az ilyen technológiák 
országok közötti transzferében;

6. elismeri, hogy az innováció ösztönzése sokféle jutalmazási rendszer segítségével 
valósulhat meg (közös szabadalmak, szellemi tulajdonjogok, díjak), és hogy ezek a 
rendszerek nem azonos mértékben segítik elő a technológiatranszfert; különösen 
kérdésesnek tartja, hogy milyen hatást gyakorolnak a szellemi tulajdonjogok a jövő 
technológiáinak (például a második generációs mezőgazdasági üzemanyagokkal, az 
akkumulátorokkal vagy a hidrogénnel kapcsolatos technológiák) elterjesztésére; felkéri 
tehát a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az innováció jutalmazására szolgáló rendszerek 
összességét, figyelembe véve bizonyos országok kirekesztésének kockázatát, valamint 
hogy integrálja e munka eredményeit az éghajlattal kapcsolatos diplomáciai 
tevékenységébe;

7. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a fosszilis energiaforrásoknak nyújtott szubvenciók 
torzító hatást gyakorolnak a világkereskedelemre, kedvezőtlenül befolyásolják az éghajlat 
alakulását, és költségeik az állami költségvetéseket terhelik; üdvözli, hogy a G20-csoport 
elkötelezte magát az ilyen szubvenciók fokozatok megszüntetése mellett;

8. azt szeretné, hogy az Európai Unió nemzetközi téren vállaljon vezető szerepet e 
kérdésben, és kéri a Bizottságot, hogy haladéktalanul tegyen javaslatot az ilyen 
szubvenciók Európai Unióban való megszüntetésére vonatkozó menetrendre, annak 
tudatában, hogy e folyamatot szociális és ipari jellegű kísérő intézkedéseknek kell 
kiegészíteniük; emlékeztet továbbá arra, hogy az Európai Parlament felkérte a Bizottságot 
és a tagállamokat annak megakadályozására, hogy az exporthitel-ügynökségek és az 
Európai Beruházási Bank az éghajlatra negatív hatást gyakorló projekteknek nyújtsanak 
hitelt;

Az árak igazságosabbá tétele a nemzetközi kereskedelemben, valamint a 
kibocsátásáthelyezés elkerülése

9. megállapítja, hogy a kereskedelem liberalizációja negatív hatást is gyakorolhat az éghajlat 
védelmére, amennyiben egyes országok versenyelőnyt kovácsolnak az éghajlat védelmére 
irányuló fellépés elmulasztásából; javasolja ezért a WTO dömpingellenes szabályainak 
reformját, hogy azok terjedjenek ki a világszerte elfogadott éghajlatvédelmi normák 
függvényében a környezeti szempontból méltányos ár kérdésére is;

10. megállapítja azonban, hogy az éghajlati tárgyalások a „közös, de differenciált felelősség” 
elvén alapulnak, és hogy a fejlődő országok éghajlat-politikájának gyengeségét általában 
korlátozottabb pénzügyi vagy technológiai képességeik magyarázzák, nem pedig a 
környezeti dömping szándéka;

11. ezzel összefüggésben azt szeretné, hogy a kibocsátási kvóták közösségi kereskedelmi 
rendszerének kijátszására irányuló ipari kibocsátásáthelyezésről és annak megelőzéséről 
szóló európai vitára kellő elővigyázatossággal kerüljön sor;

12. emlékeztet rá ugyanis, hogy a Bizottság e témában közzétett legutóbbi, 2010. május 26-i 
közleménye (COM(2010)0265) szerint csak igen kevés iparágat érint jelentős mértékben a 
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kibocsátásáthelyezés problémája, és úgy véli, hogy ezen iparágak azonosításához pontos 
szektoriális elemzésre van szükség; felkéri a Bizottságot, hogy minél hamarabb ezt a 
megközelítést alkalmazza a néhány, minden ipari ágazat esetében azonos, mennyiségi 
kritérium helyett;

13. hangsúlyozza, hogy nincs olyan megoldás, amely a kibocsátásáthelyezésben érintett 
valamennyi iparágra alkalmazható lenne, és hogy a termék jellege vagy a piac szerkezete 
alapvető fontosságú kritériumok akkor, amikor a rendelkezésre álló eszközök (ingyenes 
kvóta odaítélése, állami támogatás vagy határokon történő kiigazítási mechanizmus) közül 
ki kell választani a megfelelőt;

14. sajnálatosnak tartja, hogy igen sokszor élnek a kvóták ingyenes odaítélésének 
lehetőségével, miközben több új tanulmány is bizonyítja, hogy ez jelentős és méltánytalan 
profitot termel bizonyos vállalkozások számára, ugyanakkor nem akadályozza meg a 
jogosult vállalkozásokat a termelés egy részének vagy egészének áthelyezésében; kéri, 
hogy teljes vagy részleges áthelyezés esetén az odaítélt kvótákat azonnal juttassák vissza, 
és ezek egy részét használják fel az elhagyott termelési területek szociális és ökológiai 
szempontú átalakítására szolgáló alap létrehozására;

15. emlékeztet rá, hogy a határokon történő kiigazítási mechanizmus, ahelyett hogy 
csökkentené az európai termelésre vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási korlátozást, 
lehetővé teszi, hogy az európai és importtermékekre azonos vagy akár szigorúbb 
korlátozások vonatkozzanak; úgy véli, hogy ez az eszköz csak akkor hasznos és legitim, 
ha ezzel egyidejűleg a kibocsátási egységeket árverés útján is értékesíteni lehet, továbbá 
hogy az árverés nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a mechanizmus elfogadható legyen a 
partnerországok számára, illetve összeegyeztethető legyen a WTO szabályaival;

A termékek közötti differenciálás elősegítése az éghajlatra gyakorolt hatásuk 
függvényében

16. emlékeztet rá, hogy az éghajlatvédelem olyan különféle közpolitikákon keresztül 
valósulhat meg (például a CO2-kibocsátásra vonatkozó címkézés, szigorú ökológiai 
normák szerinti közbeszerzések, szabványok, támogatások, adók, kvóták), amelyek a 
termelési eljárások és módszerek alapján különbséget tesznek a termékek között, valamint 
hogy bebizonyosodhat, hogy e politikákat az európai és az importtermékekre egyaránt 
alkalmazni kell;

17. emlékeztet rá, hogy a WTO-keret szükség esetén lehetővé teszi arányos 
kereskedelemminősítési intézkedések meghozatalát, amennyiben nem tesznek 
megkülönböztetést azonos termelési feltételekkel bíró országok között; megállapítja 
azonban, hogy mindezt sürgősen pontosítani kell annak érdekében, hogy ezeket az 
intézkedéseket az adott termék előállításához használt termelési eljárásokra és 
módszerekre vonatkozó éghajlatszempontú kritériumok alapján lehessen alkalmazni;

18. kéri a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a WTO-n belüli tárgyalások újraindítását a termelési 
eljárásokról és módszerekről, valamint a hasonló termékek között a szénlábnyom, az 
energialábnyom vagy a technológiai szabványok alapján történő megkülönböztetésről; 
úgy véli, hogy egy ilyen kezdeményezés elfogadható a WTO tagországai számára, 
amennyiben a technológiatranszfert elősegítő kísérő intézkedések egészítik ki;
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19. szeretné azonban, hogy a termelési eljárásokra és módszerekkel kapcsolatos 
egyértelműség WTO-n belül jelenleg tapasztalható hiánya ne bénítsa meg az Uniót, 
amelynek éppen e mozgásteret kellene kihasználnia; ezért kéri a Bizottságot, hogy a 
kereskedelmi tárgyalások és a kétoldalú kereskedelmi megállapodások során módszeresen 
fenntarthatósági címkéket, illetve kritériumokat használjon az éghajlati hatással 
rendelkező termékek esetében;

20. ezért üdvözli, hogy az Európai Unió az Unióban előállított, valamint az importált 
bioüzemanyag vonatkozásában fenntarthatósági kritériumokat vezet be; kéri, hogy az 
Európai Bizottság vizsgálja meg e megközelítésnek a biomasszára és a mezőgazdasági 
termékekre történő kiterjesztését; elvárja azonban, hogy a Bizottság Európai Parlament 
iránti elkötelezettségének megfelelően a bioüzemanyagokhoz kapcsolódó földhasználat 
közvetett változásait is figyelembe vegyék;

A kereskedelem liberalizálása nem kérdőjelezheti meg a nagyra törő éghajlat-politikát.

21. aggodalommal tölti el a Bizottság azon elhatározása, hogy a kereskedelmi 
megállapodásokba beemeli a fakereskedelem liberalizációját, és különösen a faexportra 
vonatkozó megszorítások eltörlését az erdőirtás megnövekedett veszélye, valamint az 
éghajlatra, a biológiai sokszínűségre és a helyi fejlődésre, illetve népességre gyakorolt 
negatív hatása ellenére;

22. hangsúlyozza, hogy a mezőgazdasági termékek liberalizációja számos fejlődő országot a 
monokultúrán és az exporton alapuló olyan mezőgazdasági modellek alkalmazására 
késztetett, amelyek nagyon érzékenyek az éghajlatváltozásra, illetve tömeges erdőirtást is 
kiválthatnak ; aggodalommal tölti el, hogy milyen hatást fejtenek ki bizonyos európai 
mezőgazdasági támogatások az országoknak azon képességére, hogy biztosítani tudják 
saját élelmiszerbiztonságukat, különösen az éghajlatváltozás összefüggésében; kéri, hogy 
a Bizottság ne szavazzon meg az erdőirtást fokozó kereskedelmi megállapodást, illetve 
bizonyosodjon meg arról, hogy a kereskedelmi megállapodások és a mezőgazdaságnak 
nyújtott európai állami támogatások nem kérdőjelezik meg az éghajlatváltozás elleni
küzdelmet magában foglaló mezőgazdasági politika lehetőségeit az élelmiszer-
szuverenitás elérése érdekében;

23. ellenzi a kereskedelmi és befektetési megállapodások azon rendelkezéseit, amelyek a 
befektetők számára lehetővé teszik, hogy egy olyan ország ellen forduljanak, amely meg 
kívánja erősíteni éghajlatváltozással kapcsolatos politikáját; úgy véli, hogy egy befektető 
és egy állam közötti vita rendezésére vonatkozó szabályok csak akkor születhetnek meg, 
ha egy konkrét jogi keret lehetővé teszi az ország számára, hogy az e téren meghatározott 
globális célkitűzésekkel koherens éghajlatvédelmi intézkedéseket hozzon;

24. kéri, hogy a Bizottság ne ellenezze módszeresen partnerei éghajlatváltozással kapcsolatos 
politikájának helyi szintű rendelkezéseit, amint az az ontariói zöldenergia-törvény 
(Ontario Green Energy Act) esetében is történt; úgy véli, e rendelkezések szavatolják, 
hogy e politika a polgárok és a vállalatok számára elfogadhatóvá váljon; ezenkívül úgy 
ítéli meg, hogy amíg a nemzetközi szállítás árába még nem építik be az éghajlati 
költségeket, addig e rendelkezések – a közlekedési címkékhez hasonlóan – ugyan nem 
tökéletesek, ám hasznosak a helyileg megtermelt termékek fogyasztásának támogatása 
szempontjából;
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A szállítás teljes mértékű beépítése a kereskedelem-éghajlat problematikájába

25. szeretné, ha a nemzetközi szállítás éghajlati költségeit beépítenék az árba akár adók, akár 
fizetős kvóták kereskedelmi rendszerének alkalmazásával; üdvözli a légi közlekedés 
közeljövőben történő beillesztését az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerébe, és hasonló 
kezdeményezést vár a Bizottságtól a tengeri szállítás vonatkozásában is, amennyiben az 
elkövetkezendő évek során lehetetlennek bizonyulna egy globális mechanizmus 
végrehajtása; elvárja, hogy a Bizottság kezdeményezze a környezetet leginkább szennyező 
közlekedési módok támogatásának, például a kerozin adómentességének 
megkérdőjelezését;

26. úgy véli, hogy amíg az  éghajlati költségek nem jelennek meg a szállítás árában, addig a 
fenntartható helyi termelés előmozdítását kellene ösztönözni, többek között a fogyasztók 
jobb tájékoztatásával; kéri, hogy vezessenek be elszámolási módszert és a címkézésre 
vonatkozó közös szabályokat az egyéb termékek, többek között a szállításuk folyamán 
történő üvegházhatást okozó gázkibocsátás tekintetében;

Az összehangolás eszközeinek megerősítése a kereskedelem–éghajlat vonatkozásában

27. a kereskedelmi és éghajlatváltozással kapcsolatos politikák összehangolásának biztosítása 
érdekében kéri, hogy számolják ki mindenfajta kereskedelmi politika szénegyensúlyát 
azzal a céllal, hogy a politikát adott esetben korrigálni lehessen az egyensúly javítása 
irányában, kéri továbbá azt is, hogy kötelező jelleggel hozzanak – a politikai, technológiai 
és pénzügyi együttműködés terén – kiegyenlítő intézkedéseket az éghajlat szempontjából 
negatív egyensúly esetén;

28. kéri, hogy az egyensúly és a kiegyenlítő intézkedések szerepeljenek az „éghajlati 
fejezetben”, amely kötelező érvényű minden kereskedelmi megállapodás 
(szabadkereskedelmi megállapodások, gazdasági partnerségi megállapodások, az általános 
preferenciarendszer reformja) esetében, valamint hogy erről a fejezetről folyjon nyilvános 
konzultáció és azt mutassák be a Parlamentben;

29. szeretné, ha az „éghajlati fejezet” kapcsán szoros együttműködés alakulna ki az 
Éghajlatpolitikai Főigazgatóság és a Nemzetközi Kereskedelmi Főigazgatóság között, és 
általában véve pedig szeretné, ha az Éghajlatpolitikai Főigazgatóságot rendszeresen 
bevonnák a kereskedelmi tárgyalásokba;

Az Európai Unió kereskedelmi és éghajlat-politikájának összehangolása a fejlődő 
országok szempontjából

30. elismeri, hogy a partnerországok az európai kereskedelmi és éghajlat-politika 
összehangolását a behozatal rejtett csökkentésére és a kivitel növelésére használhatják ki, 
illetve ekként értelmezhetik;

31. hangsúlyozza, hogy fontos az ezen országokkal történő tárgyalás bármely, az Unió által 
hozható intézkedésről, különösen a határokon történő kiigazításról és annak 
szükségességéről, hogy az Unió a fejlődő országokkal szemben tartsa be az 
éghajlatváltozással kapcsolatos segélyekre vonatkozó ígéreteit;
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32. e tekintetben aggódik, hogy az európai országok által az éghajlatváltozásról szóló 
koppenhágai csúcstalálkozó során megígért „korai” finanszírozás egy része a hivatalos 
fejlesztési támogatás keretében vállalt kötelezettségekből származik, melyhez – a 
Parlament kérésével ellentétben – kölcsön formájában lehet hozzájutni; kéri, hogy a 
Bizottság készítsen e finanszírozásról jelentést, amely lehetővé teszi a valóság, a vállalt 
kötelezettségek és a Parlament kérései közötti megfelelés megítélését; a finanszírozás 
tematikus és földrajzi felhasználása tekintetében jobb koordinációra szólít fel;

33. emlékeztet az iparilag fejlett országok, köztük az uniós tagállamok 
kötelezettségvállalására, mely szerint az éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében 
elgondolkoznak a finanszírozás innovatív módjain, és különösen a pénzügyi tranzakciók 
megadóztatásán; kéri, hogy a Bizottság gyorsan tegyen javaslatot a Tanács és a Parlament 
számára egy ilyen, uniós szintű adó bevezetésére; kéri, hogy a Bizottság a pénzügyi 
szolgáltatásokról folyó kereskedelmi tárgyalásokba emelje be egy ilyen mechanizmus 
távlati képét;

34. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást az Európai Tanács elnökének, a 
Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok parlamentjeinek, az  Egyesült Nemzetek 
éghajlat-változási keretegyezménye (UNFCCC) ügyvezető titkárának, valamint a 
keretegyezmény részes felei 16. konferenciájának (COP 16).
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INDOKOLÁS

Az ENSZ éghajlatváltozásról szóló koppenhágai csúcstalálkozója csalódást keltő 
megállapodással zárult, amely nem képes a föld felmelegedését 2°C –nál kevesebbre 
korlátozni. A koppenhágai megállapodás továbbá sem nem globális, sem nem kényszerítő 
erejű. E kudarc első számú felelőse egyáltalán nem az EU. Ám az egység hiánya, az egységes 
fellépésre való képtelenség, valamint az, hogy képtelen a kibocsátások csökkentésére 
vonatkozó célkitűzéseket és a fejlődő országoknak nyújtott támogatást a tudományos 
szakemberek ajánlásainak és az Európai Parlament kéréseinek szintjére hozni, gyakran oda 
vezetett, hogy véleménye alig hallható vagy hiábavaló.

Minek köszönhető ennyi nehézség? Erre egyféle válasz bizonyára nincs. A probléma jelentős 
része azonban abból ered, hogy számos ország nem végzett nagyszabású kísérleteket, és a 
fenntartható energiaellátás felé történő átmenet, a fenntarthatóbb mezőgazdaság és közlekedés 
területén született tanulmányok és sikeres kísérletek sokasága ellenére még mindig 
kételkednek abban, hogy gazdaságuk környezetbaráttá történő átalakításának gazdasági, 
társadalmi és demokratikus előnyei lesznek.

Az Európai Uniót manapság a tétlenség jellemzi. Bizonyos, a kormányok által erőteljesen 
támogatott iparágak egy nagyra törő éghajlat-politika potenciálisan drámai következményeit 
vetítik előre. Még ha a hivatalos tanulmányok e fenyegetésre rá is cáfolnak és arra 
emlékeztetnek, hogy léteznek a kibocsátásáthelyezés ellen védő eszközök, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos törekvés szerintük ellentmondásban áll a gazdasági és 
társadalmi válságból való kilábalás céljával. Ez egy súlyos hiba, amit Kína és az Egyesült 
Államok nem követ el, ahogyan azt a fellendülésüket célzó, és a környezetbarát gazdaságra 
való átállást is tartalmazó terv is bizonyítja. Az Európai Unió az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem terén vezető szerepet vállalva talán megerősíti gazdaságának versenyképességét két 
ágazatnak – az energiatakarékosságnak és a megújuló energiaforrásoknak – köszönhetően, 
amelyek fokozhatják energiabiztonságát, és jelentős potenciált képviselnek az iparfejlesztés, 
az innováció, a területfejlesztés és a munkahelyteremtés szempontjából.

Ám e szerep betöltéséhez és a versenyképesség előnyeinek élvezéséhez az EU-nak 
fejlesztenie kell kétoldalú, regionális illetve többoldalú kereskedelmi politikáját. Mivel az 
áruk és szolgáltatások kereskedelme az üvegházhatású globális gázkibocsátások mintegy 
20%-át teszi ki. Mivel a fogyasztáshoz kapcsolódó kibocsátás az Egyesült Királyságban 34%-
kal, Franciaországban 44%-kal, Svédországban pedig 60%-kal magasabb a termelésből eredő 
kibocsátásnál. Az EU-nak mindenképpen megoldást kell találnia ezen „eltolódott” 
kibocsátásra. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy nemzetközi szinten kockáztatja 
szavahihetőségét: egy olyan Európa, amely egyrészt küzd az erdőirtás ellen, másrészt viszont 
erdőirtásra buzdít erdészeti termékek és nem fenntartható bioüzemanyagok behozatalával, 
nem állhat az éghajlatváltozás elleni harc élére. Továbbá ha a termelés és fogyasztás 
mintáinak átalakítása helyett kibocsátásait inkább kiszervezi, úgy nem fogja élvezni az 
átalakításhoz kapcsolódó gazdasági, ipari és társadalmi eredményeket.

Az EU-nak tehát a termékek éghajlatra gyakorolt hatása szerint történő megkülönböztetés 
irányában kell átalakítania kereskedelmi politikáját, és így kedveznie kell a termelés és 
fogyasztás mintái és a befektetési stratégiák terén szükséges váltásoknak. Választ kell adnia a 
kibocsátásáthelyezés problematikájára és ügyelnie kell általában behozatalának az éghajlatra 
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gyakorolt hatására. Nem kellene megkérdőjeleznie kereskedelmi partnereink éghajlat-
politikáját, hogy rövid távra tekintve, nagyobb piaci részesedést szerezhessen meg magának. 
Aktívnak kell lennie a nemzetközi szállításból származó kibocsátásokkal kapcsolatban, és 
javaslatot kell tennie egy, az innovációt védő rendszerre, amely összeegyeztethető többek 
között a fejlődő országok éghajlatbarát technológiákhoz való hozzáférésével, valamint 
védelmeznie kell az innovatív finanszírozási mechanizmusok nemzetközi, és – amennyiben 
szükséges – azt megelőzően uniós szinten történő kialakítását. E téren az EU-nak partnereivel 
együtt – különösen a fejlődő országokkal – és nem ellenük kell kötelezettséget vállalnia.

 Nyilvánvaló, hogy ez nehéz vállalkozás lesz. Ám az EU már megtette az első lépéseket a 
helyes irányban: az illegális faanyagok importjával, a bioüzemanyagokkal és a repülésből 
származó kibocsátásokkal kapcsolatban. A számos vállalattal, egyesülettel, szakszervezeti 
vezetővel és a Bizottsággal folytatott megbeszélés eredményeképpen létrejött jelentés célja az, 
hogy meghatározza, milyen további lépésekre van szükség ahhoz, hogy az EU ezen az úton 
haladhasson tovább.


