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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Tarptautinės 
prekybos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad vyraujantis ekonominis modelis, skatinantis nuolatinį vartojimo, gamybos ir 
prekybos didinimą, yra netvarus, nes ši sistema lemia vis didėjantį išteklių naudojimo ir 
transporto poreikį ir vis augantį atliekų bei išmetamų teršalų kiekį, o tai mažina galimybes 
sustabdyti šiuo metu vykstančią klimato kaitą;

2. apgailestauja, kad šiandieninė prekybos sistema skatina visuotinį darbo pasidalijimą, kuris 
lemia labai intensyvų transporto naudojimą, ir nereikalaujama padengti transportavimo 
ekologinių sąnaudų, kai pervežami vienarūšiai produktai, kuriuos labai lengva būtų 
pagaminti vietoje;

3. patvirtina, kad ES tenka istorinė atsakomybė už šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimą, ir supranta, kad būtini žymūs Sąjungos prekybos politikos pakeitimai, kurie 
skatintų vietinę gamybą, kad taip būtų sumažintas transportavimo poreikis, ir ragina 
glaudžiau bendradarbiauti su įvairiomis besivystančiomis šalimis, ypač su Kinija ir Indija, 
kad būtų pagreitinti šiose šalyse vykstančio perėjimo prie ekologiškų gamybos būdų 
procesai, pavyzdžiui, aktyviau perduodant technologijas;

4. ragina Tarybą ir Komisiją išnaudoti PPO ginčų sprendimo sistemos teikiamas galimybes ir 
mesti iššūkį toms šalims, kaip, pavyzdžiui, JAV, kurios nepasirašo Kioto protokolo ir 
neteisėtai subsidijuoja vietinę pramonę; vis dar mano, kad anglies dioksido muitai turėtų 
būti pradėti taikyti iš šių šalių importuojamiems produktams, kuriuos gaminant buvo 
sunaudota daug energijos;

5. reikalauja, kad būtų atliktos nuodugnios padarinių, kurių tikimasi įgyvendinus 
daugiašalius ir dvišalius prekybos susitarimus, suderėtus tarp ES ir trečiųjų šalių, analizės, 
atsižvelgiant į klimato kaitos, lyčių ir tvarumo aspektus; taip pat ragina Komisiją leisti 
aiškiai remti pastangas kovoti su klimato kaita ir įtraukti šiuos aspektus į visus paramos 
prekybai projektus ir į kitus projektus, susijusius su parama vystymuisi.
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