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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om International 
Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. er af den opfattelse, at der i forbindelse med internationale handelsaftaler skal træffes 
foranstaltninger med henblik på overholdelse af vigtige miljø- og sundhedsmæssige 
standarder såvel som standarder for dyresundhedsmæssige aspekter;  

2. opfordrer indtrængende Europa-Kommissionen til at tilstræbe, at der i 
overensstemmelse med traktaten fastlægges miljø- og sundhedsstandarder i bilaterale 
handelsaftaler; 

3. er af den opfattelse, at Verdenshandelsorganisationen skal overvåge gennemførelsen 
af overholdelsen af forpligtelser;

4. afviser en harmonisering af miljømæssige og sundhedsmæssige standarder;

5. opfordrer til etablering af en tvistbilæggelsesmyndighed med bindende beføjelser;

6. går ind for at tildele præferencer til nye vækstlande;

7. kræver, at Kommissionen opfordrer Verdenshandelsorganisationen til i stridstilfælde 
ikke udelukkende at træffe afgørelse ud fra handelspolitiske synspunkter; mener, at 
grænseoverskridende foranstaltninger til miljø- og sundhedsbeskyttelse ikke bør 
godkendes ud fra, om indgrebene efter WTO's opfattelse fører til forstyrrelse af 
frihandelen eller ikke;

8. konstaterer, at kommende handelsaftaler vil kunne indgås på baggrund af den 
nuværende finanskrise; mener, at dette ikke må medføre, at sociale og miljømæssige 
standarder ikke kommer i betragtning i forbindelse med opfyldelse af andre mål;

9. opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at foretage evalueringer af handelsaftalerne;
mener, at man i den forbindelse skal sikre, at der finder et samarbejde sted med 
fagforeningerne og de ikke-statslige organisationer med henblik på at sikre 
overholdelsen af miljømæssige, sundhedsmæssige og sociale standarder;

10. understreger, at området handel og overholdelse af menneskerettighedsstandarder, 
sociale og miljømæssige standarder er en vigtigt faktor i forbindelse med sikring af 
fred og velstand i verden, men at det ikke kan bruges til at løse alle problemer mellem 
verdens stater;

11. opfordrer Kommissionen til på grundlag af rammeaftalen om forbindelserne mellem 
Europa-Parlamentet og Kommissionen under forhandlinger om internationale 
handelsaftaler løbende at holde Parlamentet grundigt underrettet om alle relevante 
temaer;
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12. opfordrer Kommissionen til i betragtning af Parlamentets øgede beføjelser i medfør af 
Lissabontraktaten at sikre en effektiv informationsstrøm og til enhver tid at tildele 
Parlamentets udsendte repræsentanter observatørstatus og således sikre det adgang til 
alle relevante møder og dokumenter.


