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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 præamblen til WTO-aftalen og til artikel XX, litra b), d) 
og g), i GATT, at international handel ikke må føre til overudnyttelse af 
naturressourcerne, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre mere for at 
håndhæve principperne om fælles præferencer i WTO-regi, især hvad angår bæredygtige, 
klimavenlige og etisk forsvarlige varer;

2. opfordrer Kommissionen og WTO-medlemsstaterne til at bestræbe sig på at formå WTO 
til at fremsætte en udtalelse, der anerkender betydningen og indvirkningerne af 
klimaforandringerne, og tilskynder WTO til at arbejde på at sikre, at WTO-reglerne ikke 
undergraver, men derimod fremmer den globale indsats for at bekæmpe, begrænse og 
tilpasse sig til klimaforandringerne;

3. beklager, at WTO-medlemmerne endnu ikke har fundet en metode til at indarbejde denne 
traktat i FN-systemets institutionelle struktur og regler for miljøbeskyttelse, herunder 
klimaforandringer, og for social retfærdighed og overholdelse af alle 
menneskerettighederne; fastholder, at forpligtelser og mål under millenniumvurderinger af 
økosystemer, såsom FN's rammekonvention om klimaændringer og andre FN-institutioner 
(FAO, ILO, IMO), har forret frem for den snævre fortolkning af handelsreglerne;

4. opfordrer til, eftersom der er gået mere end 15 år, siden WTO's ministerafgørelse om 
handel og miljø blev truffet i Marrakesh den 15. april 1994, at Kommissionen senest i 
midten af 2011 fremlægger en rapport for Parlamentet og Rådet med en vurdering af, i 
hvilket omfang WTO's Komité for Handel og Miljø har udfyldt det hverv, den blev pålagt 
i afgørelsen, og med dens konklusioner om, hvad der ellers skal foretages, især hvad angår 
den globale dialog om WTO og modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer;

5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til, i forbindelse med WTO-forhandlingerne 
og de bilaterale handelsforbindelser at fastholde, at liberaliseringen af handelen, især 
inden for råvarer, ikke må udgøre en risiko for den bæredygtige forvaltning af 
naturressourcerne, og at målene om klimabeskyttelse og bevaring af arter gøres til en 
integreret del af aftalerne; opfordrer Kommissionen til i denne henseende at henstille, at 
der afholdes et fælles møde for WTO-ministrene for handel og miljø inden UNFCCC-
COP i Johannesburg i 2011; minder om, at UNFCCC er det forum, hvori en international 
aftale om håndteringen af klimaforandringer skal indgås;

6. understreger især behovet for overensstemmelse mellem på den ene side klima- og 
biodiversitetsmål og på den anden side handelsbetingelser med henblik på at sikre, at 
f.eks. foranstaltninger til håndtering af skovrydning er virkningsfulde;

7. 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 sociale og miljømæssige 
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kriterier; henleder opmærksomheden på det yderst vellykkede arbejde, som ikke-statslige 
organisationer har udført, hvad angår udvikling og fremme af sådanne mærker og 
certifikater, og slår til lyd for en øget anvendelse heraf;

8. glæder sig over tilføjelsen af en klimaforandringsdimension i 
bæredygtighedsvurderingerne af handelsaftaler; bemærker dog, at i nogle tilfælde, såsom 
Euro-Middelhavs-frihandelsaftalen, viser bæredygtighedsvurderingen, at aftalen vil få 
skadelig indvirkning på klimaet, hvilket ikke blev behandlet, inden aftalen blev indgået; 
mener, at handelsaftaler under ingen omstændigheder bør undergrave multilaterale 
miljøaftaler;

9. håber, at EU vil foregå med et godt eksempel ved at fjerne hindringer, såsom told og 
afgifter, for handel med grøn teknologi og miljø- og klimavenlige produkter og vil 
fremme miljørigtige varer og tjenesteydelser, herunder også på basis af Bali-
handlingsplanen og Den Grønne Københavnsklimafond;

10. 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 EU's langsigtede mål om at reducere udslippet af 
CO2 og andre drivhusgasser med mindst 85 % frem til 2050;

11. er overbevist om, at foranstaltningerne til bekæmpelse af klimaforandringer skal baseres 
på princippet om solidaritet mellem industrialiserede lande og udviklingslandene og 
eventuelt på et tættere samarbejde mellem FN, WTO og de øvrige Bretton Woods-
institutioner; opfordrer derfor til, at der i fællesskab mellem udviklingslandene, 
vækstlandene og de industrialiserede lande udarbejdes en overordnet strategi for 
emissionshandel og beskatning af energi- og drivhusgasudslip, dels for at forhindre 
virksomhederne i at flytte væk (kulstoflækage) og dels for at generere midler til at 
finansiere foranstaltninger til bekæmpelse og reduktion af klimaforandringer og tilpasning 
til klimaforandringernes følger;

12. mener, at individuelle tiltag, som jf. afgørelsen af 15. december 1993 fra WTO-udvalget 
om handelsforhandlinger påvirker "forbindelserne mellem handels- og 
miljøforanstaltninger med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling" (såsom 
afgiftsjustering ved grænsen og dumping-bekæmpende afgifter), i betragtning af de 
nuværende forhold inden for WTO's forvaltningspraksis på området formentlig kun vil 
vise sig at være forenelige med WTO-reglerne, hvis de indgås inden for rammerne af en 
juridisk bindende, global aftale, der er underlagt UNFCCC's myndighed, og opfordrer 
derfor Kommissionen til inden COP 17 i Sydafrika at fremlægge en meddelelse for 
Parlamentet og Rådet om, hvordan der kan indføres et sådant system i en aftale for tiden 
efter Kyoto;

13. anerkender, at WTO-reglerne ikke er uforenelige med grænseforanstaltninger til 
modvirkning af indenlandske politiske tiltag, der indarbejder omkostningerne ved eksterne 
miljøpåvirkninger i priserne på varer, for så vidt som disse justeringer ikke er 
diskriminerende;

14. fastslår utvetydigt, at afgiftsjustering ved grænsen ikke bør fungere som et protektionistisk 
instrument, men som en metode til reduktion af udledningen; mener, at EU bør afsætte en 
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del af de potentielle indtægter til opfyldelsen af sine finansielle forpligtelser under 
UNFCCC;

15. bemærker, at CO2-udslip forårsaget af international handel kan nedbringes i væsentligt 
omfang, for eksempel ved at vælge transportform ud fra effektivitets- og miljøkriterier; 
opfordrer til, at de herved skabte transport- og miljøomkostninger lægges på varernes pris 
(internalisering af eksterne omkostninger), især ved at indarbejde shipping, der tegner sig 
for 90 % af transporten inden for international handel, i EU's CO2-kvotehandelssystem;

16. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre alt, hvad der står i deres magt, for 
at opnå en juridisk bindende aftale om reduktion af skibsfartens emissioner inden for 
rammerne af IMO;

17. er imod tilskud til fossile brændstoffer og opfordrer til øget støtte til vedvarende, 
miljøvenlig energi og til indkredsning og udvikling af decentraliserede energikilder, især i 
udviklingslandene; minder i denne forbindelse om G20’s klimapolitiske aftale om 
udfasning af støtte til fossile brændstoffer og opfordrer Kommissionen til at fremsætte 
forslag til en europæisk strategi for gennemførelse heraf med tidsfrister og sociale 
kompensationsordninger, hvis det er relevant;

18. slår til lyd for, at indsatsen til fremme af vedvarende energi intensiveres, og at 
medlemsstaterne følger en konsekvent politik og opstiller bindende politiske rammer, der 
på lang sigt gør det muligt at vedtage et faseinddelt støtteprogram, der bidrager til åbning 
af markeder og opbygning af basale infrastrukturer, hvilket er et væsentligt element i en 
tid med krise og usikkerhed i erhvervslivet;

19. slår til lyd for, at der udvikles reelle, bindende bæredygtighedskriterier og -standarder for
produktion af biobrændsel og biomasse under hensyntagen til den udledning af 
klimaforandrende gasser og småpartikler, som følger af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen og i hele produktionskredsløbet; understreger, at sikringen af 
fødevareforsyningen har forret for produktion af biobrændsel, og at bæredygtigheden af 
politik og praksis vedrørende arealanvendelse snarest muligt skal håndteres gennem en 
mere holistisk tilgang.



PE445.843v03-00 6/6 AD\832609DA.doc

DA

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse 28.9.2010

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

49
2
3

Til stede ved den endelige afstemning -
medlemmer

János Áder, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine 
Bélier, Sergio Berlato, Martin Callanan, Chris Davies, Bairbre de Brún, 
Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Jill Evans, Elisabetta 
Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Nick Griffin, Françoise 
Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin 
Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne 
Lepage, Peter Liese, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Gilles 
Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Sirpa 
Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, 
Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard 
Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, 
Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Sabine Wils, Marina 
Yannakoudakis

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

Christofer Fjellner, Matthias Groote, Marisa Matias, Judith A. Merkies, 
Bill Newton Dunn, Kathleen Van Brempt

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Kay Swinburne


