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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. erkent dat handelsovereenkomsten via verbindende verplichtingen verbeteringen in 
milieu- en mensenrechtennormen kunnen bevorderen, mits er maatregelen worden 
genomen om dergelijke verplichtingen naar behoren uit te voeren, te monitoren en te 
doen naleven;

3. verzoekt de Commissie met klem te streven naar de vastlegging van mensenrechten en
milieu- en gezondheidsnormen in de bilaterale handelsovereenkomsten waarover zij 
momenteel onderhandelingen voert met Zuid-Korea, Peru, Colombia, India, de ACS-
landen, de Samenwerkingsraad van de Golf en een reeks van landen die deelnemen aan 
het Europees nabuurschapsbeleid (ENB), en daarbij specifiek aandacht te schenken aan 
de rechten van werknemers en de bescherming van vrouwen en kinderen, evenals aan
normen voor klimaatverandering, productveiligheid en consumentenvoorlichting;

4. merkt op dat maatregelen en beleid tegen klimaatverandering in toenemende mate het 
terrein van de internationale handel raken, en verzoekt de Wereldhandelsorganisatie om 
het vraagstuk van de klimaatverandering verder in zijn werkprogramma te integreren en 
specifieke regels en normen in dit kader vast te stellen;

5. is van oordeel dat de Wereldhandelsorganisatie moet toezien op naleving van de 
verplichtingen en dringt erop aan dat de Commissie, als de vertegenwoordiger van de 
Europese Unie bij de Wereldhandelsorganisatie, zich nauw laat betrekken bij het toezicht;

6. verzoekt om harmonisatie van milieunormen en gezondheidseisen als ultiem doel om 
mondiaal te bereiken, en benadrukt de noodzaak om dergelijke normen op regionaal 
niveau te ontwikkelen en te verbeteren bij de tenuitvoerlegging van 
handelsovereenkomsten;

7. is van oordeel dat naleving van sociale, gezondheids- en milieunormen een voorwaarde 
moet zijn voor het beginnen van onderhandelingen over handelsovereenkomsten;

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

9. pleit ervoor preferenties toe te staan voor nieuwe industrielanden, mits zij blijk geven van 
vastberadenheid om de Europese sociale, gezondheids- en milieunormen na te leven;
omschrijft nieuwe industrielanden als landen die niet meer alle typerende kenmerken van 
ontwikkelingslanden vertonen en waarbij er van uitgegaan kan worden dat de 
economische specifieke dynamiek van die landen hen binnen afzienbare tijd in staat stelt 
de typerende structurele kenmerken van een ontwikkelingsland te overwinnen;
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10. 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; 
is van mening 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;

11. stelt vast dat de onderhandelingen over toekomstige handelsovereenkomsten tegen de 
achtergrond van de huidige financiële crisis gevoerd zouden kunnen worden; is van 
mening dat dit er echter niet toe mag leiden dat, met het oog op de verwezenlijking van 
andere doelen, wordt voorbijgegaan aan sociale en milieunormen, met name voor de 
uitstoot van broeikasgassen en het beheer van gevaarlijke afvalstoffen;

12. erkent dat hoge normen voor milieubescherming en arbeidsrechten in de EU een 
concurrentienadeel kunnen betekenen voor Europese bedrijven die concurreren met 
producten en diensten van derde landen waar de normen op dit gebied op een lager peil 
staan; is van oordeel dat door voorwaarden die aan handelsovereenkomsten worden
verbonden een verbetering en versterking van deze normen in derde landen kan worden 
bereikt om zo een gelijker speelveld voor Europese bedrijven te bewerkstelligen en 
tegelijkertijd de bescherming van het milieu en van de mensenrechten en sociale en 
arbeidsrechten in die derde landen te verbeteren;

13. is van mening dat de Wereldhandelsorganisatie en haar lidstaten overeenstemming dienen 
te bereiken over de totstandbrenging van een open mondiale markt voor milieugoederen, 
-diensten en -technologieën teneinde de internationale handel te versterken en om een 
situatie te creëren waarin groene technologieën en investeringen zich vrijelijk kunnen 
verspreiden door heel de mondiale economie;

14. verzoekt de Commissie om aan te dringen op de sluiting van een overeenkomst 
betreffende milieugoederen en -diensten als onderdeel van de WTO-handelsbesprekingen 
in het kader van de Doha-ronde, met als doel de handel in belangrijke klimaatvriendelijke 
technologieën te liberaliseren;

15. verzoekt de Commissie de handelsovereenkomsten regelmatig te evalueren en het 
Parlement ter zake van de evaluatie regelmatig op de hoogte te houden en te informeren, 
waarbij er tevens op moet worden gelet dat de binnenlandse en internationale 
regelgevingsorganen, de vakbonden en de niet-gouvernementele organisaties 
samenwerken en de naleving van de sociale, gezondheids- en milieunormen wordt 
gewaarborgd;

16. 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; 
merkt echter op dat een politieke impasse kan worden overwonnen door een versterking 
van de handelsbetrekkingen, waarbij gemeenschappelijke belangen worden geformuleerd, 
met name op het gebied van milieubescherming, als methode om conflicten op te lossen;

17. 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 
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relevante aangelegenheden;

18. 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.
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