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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za mednarodno trgovino kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da sedanji gospodarski model, ki zahteva stalno povečevanje porabe, proizvodnje in 
trgovanja, ni trajnosten, saj še povečuje uporabo virov in prometa ter povzroča nastajanje 
vse več odpadkov in emisij, kar ogroža možnost omejevanja trenutnih podnebnih 
sprememb;

2. obžaluje, da sedanji trgovinski sistem vodi v globalno delitev dela, kar pomeni močno 
obremenitev prometa, ki ne nosi lastnih okoljskih stroškov, in enotne proizvode, ki bi jih 
bilo sicer mogoče proizvesti na lokalni ravni;

3. priznava, da nosi EU zgodovinsko odgovornost za emisije toplogrednih plinov in se 
zaveda, da so za spodbujanje lokalne proizvodnje kot načina za zmanjševanje potrebe po 
prometu nujne bistvene spremembe trgovinske politike Unije, ter poziva k tesnejšemu 
sodelovanju z različnimi državami v razvoju, zlasti Kitajsko in Indijo, kar bi pospešilo 
okoljsko preusmeritev v teh državah, med drugim z večjim prenosom tehnologij;

4. odločno poziva Svet in Komisijo, naj se s sistemom reševanja sporov v okviru STO upreta 
državam, med katere sodijo ZDA, ki domačo industrijo neupravičeno subvencionirajo, ker 
niso podpisale kjotskega protokola, in poleg tega meni, da bi bilo treba za uvoz energetsko 
intenzivnih proizvodov iz teh držav uvesti carine na ogljikov dioksid;

5. poziva k natančnejši analizi, kako izid večstranskih in dvostranskih trgovinskih pogajanj 
med EU in tretjimi državami vpliva na podnebje, položaj med spoloma in trajnost, ter 
odločno poziva Komisijo, naj v okviru vseh oblik pomoči za trgovino in druge ustrezne 
razvojne pomoči odobri izrecno podporo reševanju podnebnih sprememb.
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