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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 konstaterar att internationella handelsavtal kan bidra till att 
miljönormer och människorättsnormer förbättras genom bindande åtaganden, förutsatt att 
dessa åtaganden genomförs, övervakas och verkställs på korrekt sätt.

3. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att eftersträva att miljö- och 
hälsonormer fastställs i bilaterala handelsavtal, även i de avtal som nu förhandlas fram 
med Sydkorea, Peru, Colombia, Indien, AVS-länderna, Gulfstaternas samarbetsråd samt 
med ett antal länder som deltar i den europeiska grannskapspolitiken, med särskild 
tonvikt på arbetstagares rättigheter och skydd av barn och kvinnor samt på klimatnormer, 
produktsäkerhet och information till konsumenterna.

4. Europaparlamentet noterar att klimatåtgärderna och klimatpolitiken får ett allt större 
samband med den internationella handeln och uppmanar Världshandelsorganisationen att 
ta med klimatfrågor i sitt arbetsprogram och att fastställa specifika regler och normer i 
detta avseende.

5. Europaparlamentet anser att Världshandelsorganisationen (WTO) måste övervaka att 
åtaganden iakttas och insisterar på att kommissionen, i egenskap av EU:s företrädare i 
Världshandelsorganisationen, deltar aktivt i denna övervakning.

6. Europaparlamentet uppmanar till en harmonisering av miljönormer och hälsokrav som ett 
slutligt mål att uppnå på global nivå och insisterar på att sådana normer måste utarbetas 
och förbättras på regional nivå vid genomförandet av internationella handelsavtal.

7. Europaparlamentet anser att respekt för sociala normer samt miljö- och hälsonormer bör 
vara en förutsättning för internationella handelsförhandlingar.

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

9. Europaparlamentet förordar att utvecklingsländer beviljas förmåner, förutsatt att de visar 
en vilja att följa de sociala normer samt miljö- och hälsonormer som tillämpas i EU. EU 
definierar tillväxtländer som länder som inte längre uppvisar alla typiska kännetecken för 
utvecklingsländer och som har en inre ekonomisk dynamik vilken inom överskådlig tid 
kan förväntas göra det möjligt för landet att övervinna de strukturella egenskaper som är 
typiska för utvecklingsländer.

10. 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 
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inte får vara beroende av huruvida WTO anser att ett ingripande skulle leda till störningar 
av frihandeln eller inte.

11. 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, särskilt inte normer för utsläpp av 
växthusgaser och hantering av farligt avfall, till förmån för uppnåendet av andra mål.

12. Europaparlamentet konstaterar att de höga miljömässiga och arbetsrättsliga normer som 
råder i EU kan utgöra en konkurrensnackdel för europeiska företag som konkurrerar med 
produkter och tjänster från de tredjeländer där normerna på detta område är lägre. 
Parlamentet anser att man genom villkor i samband med de internationella handelsavtalen 
bör se till att dessa normer förbättras och genomdrivs i tredjeländer, så att 
konkurrensvillkoren för europeiska företag blir mer rättvisa, samtidigt som miljöskyddet 
och de mänskliga, sociala och arbetsrelaterade rättigheterna stärks i dessa tredjeländer.

13. Europaparlamentet anser att Världshandelsorganisationen och dess medlemmar bör enas 
om att inrätta en öppen global marknad för miljövänliga varor och tjänster och 
miljövänlig teknik för att stärka den internationella handeln och möjliggöra fri rörlighet 
för miljövänlig teknik och miljövänliga investeringar i hela världsekonomin.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att insistera på att ett avtal om handel med 
miljöprodukter och miljötjänster antas vid Världshandelsorganisationens 
handelsförhandlingar i Doharundan i syfte att liberalisera handeln med viktig 
klimatvänlig teknik.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet utvärdera handelsavtalen, 
regelbundet informera parlamentet om dessa utvärderingar och även se till att ett 
samarbete med både nationella och internationella tillsynsorgan, fackföreningar och 
icke-statliga organisationer äger rum för att garantera att miljö- och hälsonormer samt 
sociala normer iakttas.

16. 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. Parlamentet noterar dock att ett sätt att lösa konflikter 
och komma till rätta med politiska låsningar kan vara att stärka handelsförbindelserna och 
på så sätt se till att gemensamma intressen tydliggörs, särskilt på miljöskyddsområdet.

17. 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.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att med tanke på parlamentets utvidgade 
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.
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