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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

1. is van mening dat bij de sluiting van handelsovereenkomsten maatregelen moeten worden 
genomen inzake de naleving van belangrijke milieu- en gezondheidsnormen en van 
bepaalde aspecten in verband met de gezondheid van dieren; 

2. verzoekt de Commissie met klem te streven naar de vastlegging van milieu- en 
gezondheidsnormen in bilaterale handelsovereenkomsten; 

3. is van oordeel dat de Wereldhandelsorganisatie moet toezien op naleving van de 
verplichtingen;

4. wijst harmonisatie van milieu- en gezondheidsnormen af;

5. verlangt de invoering van een bindend orgaan voor geschillenbeslechting;

6. pleit ervoor preferenties toe te staan voor nieuwe industrielanden;

7. dringt er bij de Commissie op aan van de Wereldhandelsorganisatie(WTO) te verlangen 
dat deze in geschillen haar besluiten niet uitsluitend vanuit een handelsstandpunt neemt; 
dat de toelaatbaarheid van grensoverschrijdende maatregelen op het gebied van milieu-
en gezondheidsbescherming echter niet afhankelijk mag zijn van de vraag of deze 
volgens de WTO al dan niet leiden tot een verstoring van vrije handel;

8. stelt vast dat de onderhandelingen over toekomstige handelsovereenkomsten tegen de 
achtergrond van de huidige financiële crisis gevoerd zouden kunnen worden; dat dit er 
echter niet toe mag leiden dat, met het oog op de verwezenlijking van andere doelen, 
wordt voorbijgegaan aan sociale en milieunormen;

9. verzoekt de Commissie de handelsovereenkomsten regelmatig te evalueren, waarbij erop 
moet worden gelet dat de vakbonden en de niet-gouvernementele organisaties 
samenwerken en de naleving van de sociale, gezondheids- en milieunormen wordt 
gewaarborgd;

10. onderstreept dat de handelssector en de naleving van sociale, mensenrechten- en 
milieunormen belangrijk zijn voor het bewaren van vrede en welvaart in de wereld, maar 
dat daarmee niet alle problemen tussen de staten in de wereld kunnen worden opgelost;

11. verzoekt de Commissie, op grond van de kaderovereenkomst over de betrekkingen tussen 
het Europees Parlement en de Commissie, het Parlement tijdens onderhandelingen over 
internationale handelsovereenkomsten voortdurend op de hoogte te houden van alle 
relevante aangelegenheden;
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12. verzoekt de Commissie, met het oog op de ruimere bevoegdheden van het Parlement uit 
hoofde van het Verdrag van Lissabon, te zorgen voor een doeltreffende informatiestroom 
en het Parlement via zijn afgevaardigde vertegenwoordigers op elk moment de status van 
waarnemer te geven, waardoor het  tevens toegang krijgt tot alle relevante vergaderingen 
en documenten.


