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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för internationell 
handel att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att det i samband med internationella handelsavtal måste vidtas 
åtgärder för att se till att viktiga miljö- och hälsonormer samt djurhälsoaspekter iakttas. 

2. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att eftersträva att miljö- och 
hälsonormer fastställs i bilaterala handelsavtal. 

3. Europaparlamentet anser att Världshandelsorganisationen (WTO) måste övervaka att 
åtaganden iakttas.

4. Europaparlamentet avvisar en harmonisering av miljö- och hälsonormer.

5. Europaparlamentet begär att det inrättas ett organ för tvistlösning med bindande 
befogenheter.

6. Europaparlamentet förordar att tillväxtländer beviljas förmåner.

7. Europaparlamentet begär att kommissionen uppmanar WTO att i händelser av tvister inte 
uteslutande fatta beslut med utgångspunkt i de handelspolitiska aspekterna. Parlamentet 
anser att godkännandet av gränsöverskridande åtgärder för skydd av miljön och hälsan 
inte får vara beroende av huruvida WTO anser att ett ingripande skulle leda till störningar 
av frihandeln eller inte.

8. Europaparlamentet konstaterar att framtida handelsavtal kan komma att ingås mot 
bakgrund av den nuvarande finanskrisen. Parlamentet anser att detta inte får leda till att 
sociala normer och miljönormer åsidosätts till förmån för uppnåendet av andra mål.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet utvärdera handelsavtalen. 
Parlamentet anser att det är viktigt att ett samarbete med fackföreningarna och de 
icke-statliga organisationerna äger rum för att garantera att miljö- och hälsonormer samt 
sociala normer iakttas.

10. Europaparlamentet betonar att handelsområdet och iakttagandet av normer på området för 
mänskliga rättigheter, sociala normer och miljönormer är en viktig faktor när det gäller 
att garantera fred och välstånd i världen, men att denna inte kan användas för att lösa alla 
problem mellan världens länder.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på grundval av ramavtalet om 
förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen under förhandlingar om 
internationella handelsavtal löpande hålla parlamentet välinformerat om alla relevanta 
ämnesområden.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att med tanke på parlamentets utvidgade 
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befogenheter i enlighet med Lissabonfördraget garantera ett effektivt flöde av 
information och att vid varje tidpunkt bevilja parlamentet, i form av dess utsända 
företrädare, observatörsstatus och därmed tillgång till samtliga relevanta möten och 
dokument.


