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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. Счита, че настоящият икономически модел, който води до постоянно 
увеличаване в най-висока степен на потреблението, производството и 
търговията, е неустойчив, тъй като води до постоянно нарастващо търсене за 
използване на източници и транспорт и нарастващо количество на отпадъци и 
емисии, което подкопава перспективите за ограничаване на промените на 
климата, които понастоящем се извършват.

2. Изразява съжаление, че настоящата търговска система поражда глобално 
разделение на труда за производство на еднородни продукти, които биха могли 
да се произвеждат също лесно на местно ниво, което се основава на много 
високи производствени разходи в транспорта, който не поема собствените си 
екологични разноски .

3. Признава, че ЕС носи историческа отговорност за емисиите на газове с парников 
ефект и съзнава, че са необходими съществени промени в търговската политика 
на Съюза за насърчаване на местното производство като начин за намаляване на 
необходимостта от транспорт и приканва за по-интензивно сътрудничество с 
различни развиващи се страни, по-специално Китай и Индия, за да се ускори 
екологичното преобразуване в тези страни чрез интензивен технологичен 
трансфер например.

4. Настоява Съветът и Комисията да използват механизма за уреждане на спорове 
от СТО, за да се противопоставят на страни като САЩ, които неправилно 
субсидират местната си индустрия без да са подписали Протокола от Киото и,
освен това счита, че задълженията за въглеродния двуокис следва да бъдат 
включени във вноса на енергийно интензивните продукти от тези страни.

5. Приканва за задълбочени анализи на последиците от гледна точка на 
перспективите за климата, равенство на половете и устойчивостта, за 
резултатите от многостранните и двустранните търговски споразумения, 
договорени между ЕС и трети страни и, настоява Комисията да разреши изрично 
подкрепата за управлението на промяната на климата като част от всички 
помощи за търговията и други помощи, свързани с развитието.


