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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. understreger med henvisning til fortalen til overenskomsten om oprettelse af 
Verdenshandelsorganisationen (WTO) og til artikel XX, litra b og g, i den almindelige 
overenskomst om told og udenrigshandel (GATT), at international handel ikke må føre til 
udtømmelse af naturressourcerne, og anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at 
styrke princippet om kollektive præferencer inden for WTO-rammerne, især hvad angår 
produkter, der er bæredygtige, gavner klimaet og er etisk forsvarlige; 

2. opfordrer Kommissionen og WTO-medlemsstaterne til at sørge for, at WTO med en 
udtalelse tilkendegiver betydningen og konsekvenserne af klimaforandringerne, og 
arbejder for, at WTO-reglerne ikke undergraver, men tværtimod fremmer den globale 
indsats til bekæmpelse af klimaforandringer, begrænsning af deres indvirkninger og 
tilpasning til dem;

3. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til inden for rammerne af WTO-
forhandlingerne og de bilaterale handelsaftaler at fastholde kravet om 
handelsliberalisering, især for råvarers vedkommende, at undgå at bringe bæredygtig 
ressourceforvaltning i fare og at sørge for, at målene for klimabeskyttelse og bevaring af 
arter er en integreret del af aftalerne; opfordrer i denne henseende Kommissionen til at 
bestræbe sig til det yderste på at organisere et fælles møde i WTO-regi for handels- og 
miljøministrene fra WTO-medlemsstaterne inden konferencen blandt parterne i FN's 
rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC), der finder sted i Johannesburg i 2011;

4. er af den opfattelse, at EU, som udgør verdens største handelsblok, er i stand til at 
fastsætte standarder på internationalt plan, og støtter udviklingen og spredningen af 
certificerings- og mærkningsordninger, der tager hensyn til de sociale og miljømæssige 
kriterier; henleder opmærksomheden på det yderst vellykkede arbejde, som ikke-statslige 
organisationer har udført, hvad angår udvikling og fremme af tilsvarende mærker og 
certifikater, og slår til lyd for en øget anvendelse heraf; 

5. mener, at EU bør foregå med et godt eksempel og reducere hindringer, såsom told og 
afgifter på handel med "grønne" teknologier og miljø- og klimarespekterende produkter, 
og tilgodese disse miljøvarer og miljøtjenesteydelser, således også på grundlag af 
Balihandlingsplanen og Københavns Grønne Klimafond;

6. opfordrer til, at der indgås en international bindende aftale om klimabeskyttelse, og støtter 
kraftigt målet om en 30 %-reduktion af EU's CO2-udslip frem til 2020, uafhængigt af 
internationale forhandlinger, såvel som det langsigtede mål om en 85 %-reduktion af EU's 
CO2-udslip og andre drivhusgasser frem til 2050; 

7. er overbevist om, at bekæmpelsen af klimaforandringer bør baseres på princippet om 
solidaritet mellem de industrialiserede lande og udviklingslandene; opfordrer i forlængelse 
heraf udviklingslandene, de nye vækstlande og de industrialiserede lande til at udarbejde 
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en fælles strategi for beskatning af energi og udledning af drivhusgasser, dels for at undgå 
udflytning af virksomheder (kulstoflækage) og dels for at generere finansieringsmidler til 
bekæmpelsen af og tilpasning til klimaændringer;

8. konstaterer, at CO2-udslippet relateret til international handel kan reduceres betydeligt, 
for eksempel ved at vælge at anvende transportmidler på grundlag af effektivitets- og 
miljøkriterier; opfordrer til, at transportudgifterne og miljøomkostningerne inkluderes i 
varens pris (indregning af de eksterne omkostninger), især ved at integrere søtransporten, 
der udgør 90 % af den anvendte transport i den internationale handel, i EU's 
emissionshandelssystem (EU ETS);

9. er imod tilskud til fossile brændstoffer og opfordrer til en forhøjelse af støtten til 
vedvarende, miljøvenlig energi og til forskning og udvikling af decentraliserede 
energikilder, især i udviklingslandene;

10. tilskynder til, at der udvikles egentlige, bindende kriterier og standarder for 
bæredygtigheden af fremstillingen af biobrændstoffer og biomasse, idet der især tages 
hensyn til udledningen af drivhusgasser som følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen;  understreger, at sikringen af fødevareforsyningen til befolkningerne 
bør være prioriteten for fremstilling af biobrændstof.


