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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 visse dyresundhedsmæssige aspekter;

2. anerkender, at internationale handelsaftaler kan forbedre miljø- og 
menneskerettighedsstandarder gennem bindende forpligtelser, forudsat at sådanne 
forpligtelser gennemføres, overvåges og håndhæves behørigt;

3. opfordrer indtrængende Kommissionen til at tilstræbe, at der fastlægges miljø-, 
menneskerettigheds- og sundhedsstandarder i bilaterale handelsaftaler, herunder i de 
aftaler, som den i øjeblikket forhandler med Sydkorea, Peru, Colombia, Indien, AVS-
landene, Golfstaternes Samarbejdsråd og en række lande, der deltager i den 
europæiske naboskabspolitik (ENP), med særligt fokus på arbejdstagernes rettigheder 
og beskyttelsen af børn og kvinder samt klimaændringer, produktsikkerhed og 
forbrugeroplysning; 

4. bemærker, at foranstaltninger og politikker vedrørende klimaændringer i stigende grad 
er forbundet med international handel og opfordrer Verdenshandelsorganisationen 
(WTO) til yderligere at medtage klimaspørgsmålet i sit arbejdsprogram og at 
fastlægge specifikke regler og standarder i denne forbindelse;

5. er af den opfattelse, at Verdenshandelsorganisationen skal overvåge overholdelsen af 
forpligtelser på dette område, og kræver, at Kommissionen som repræsentant for Den 
Europæiske Union i Verdenshandelsorganisationen bør være stærkt involveret i denne 
overvågning;

6. opfordrer til en harmonisering af miljømæssige standarder og sundhedsmæssige krav 
som et ultimativt mål, der skal opnås på globalt niveau, og fastholder, at det er 
nødvendigt at udvikle og forbedre sådanne standarder på regionalt plan, når man 
gennemfører internationale handelsaftaler;

7. mener, at overholdelse af miljømæssige, sociale og sundhedsmæssige standarder bør 
være en forudsætning for internationale handelsforhandlinger;

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

9. går ind for at tildele præferencer til nye vækstlande, forudsat at de viser beslutsomhed 
med hensyn til at overholde EU's sociale samt miljø- og sundhedsmæssige standarder;  
definerer "vækstlande" som lande, der ikke længere fremviser alle de typiske 
karakteristika for udviklingslande, og hvor man kan gå ud fra, at den økonomiske 
egendynamik gør det muligt for disse lande at overvinde de typiske strukturelle 
karakteristika for et udviklingsland inden for en overskuelig fremtid;
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10. kræver, at Kommissionen opfordrer Verdenshandelsorganisationen til i tilfælde af 
tvister 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 ej;

11. konstaterer, at kommende handelsaftaler vil kunne indgås på baggrund af den 
nuværende finanskrise; mener, at dette ikke må medføre, at sociale og miljømæssige 
standarder, navnlig med hensyn til drivhusgasemissioner og håndtering af farligt 
affald, lades ude af betragtning i forbindelse med opfyldelse af andre mål;

12. anerkender, at høje standarder for miljøbeskyttelse og arbejdstagerrettigheder i EU kan 
skabe en konkurrencemæssig ulempe for europæiske virksomheder, der konkurrerer 
med produkter og tjenesteydelser fra tredjelande med lavere standarder på dette 
område;  mener, at forbedring og håndhævelse af disse standarder i tredjelande 
gennem betingelser, der er knyttet til internationale handelsaftaler, kan skabe en mere 
rimelig konkurrence for europæiske virksomheder og samtidig forbedre 
miljøbeskyttelsen og menneskerettighederne samt de sociale rettigheder og 
arbejdstagerrettighederne i disse tredjelande; 

13. mener, at Verdenshandelsorganisationen og medlemsstaterne bør indgå aftale om at 
skabe et åbent globalt marked for miljøvenlige produkter, tjenesteydelser og 
teknologier som en måde at styrke international handel på og give mulighed for, at 
grønne teknologier og investeringer kan bevæge sig frit i den globale økonomi; 

14. opfordrer Kommissionen til at kræve vedtagelse af en miljømæssig vare- og 
tjenesteaftale som en del af Doharunden i Verdenshandelsorganisationens 
handelsforhandlinger med henblik på at liberalisere handelen med centrale 
miljøvenlige teknologier; 

15. opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at foretage evalueringer af handelsaftalerne 
og også løbende opdatere og informere Parlamentet om disse evalueringer; mener, at 
man i den forbindelse skal sikre, at der finder et samarbejde sted med både nationale 
og internationale tilsynsmyndigheder og med fagforeningerne og de ikke-statslige 
organisationer med henblik på at sikre overholdelsen af miljømæssige, 
sundhedsmæssige og sociale standarder; 

16.  understreger, at handel og overholdelse af menneskerettighedsstandarder samt sociale 
og miljømæssige standarder er vigtige faktorer i forbindelse med sikring af fred og 
velstand i verden, men at de ikke kan bruges til at løse alle problemer mellem verdens 
stater; bemærker dog, at dødvande i politiske situationer kan overvindes ved at styrke 
handelsforbindelser og derved sikre fastlæggelse af fælles interesser, særligt inden for 
miljøbeskyttelse, som en måde at løse konflikter på;

17. 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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18. 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.   
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