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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.  wijst er onder verwijzing naar de WTO-preambule en de GATT-artikelen XX b), d) en g) 
op dat internationale handel niet tot uitbuiting van natuurlijke hulpbronnen mag leiden en 
roept de Commissie en de lidstaten op meer nadruk te verlenen aan het beginsel van 
collectieve preferentie in het kader van de WTO, ten einde met name tot duurzame, 
klimaatvriendelijke en vanuit ethisch oogpunt niet schadelijke producten te komen;

2. roept de Commissie en de WTO-leden op ernaar te streven dat de WTO de betekenis en 
de gevolgen van de klimaatverandering in een verklaring erkent en zich ervoor inzet dat 
de WTO-regels de wereldwijde inspanningen ter bestrijding en afzwakking van en 
aanpassing aan de klimaatverandering niet ondermijnen, maar juist stimuleren;

3. betreurt het dat de WTO-leden nog steeds geen manier gevonden hebben om dit verdrag 
in het systeem van VN-instellingen en regels inzake milieubescherming, incl. 
klimaatverandering, te integreren, net als sociale rechtvaardigheid en eerbiediging van alle 
mensenrechten; wijst er met klem op dat verplichtingen en doelstellingen in het kader van 
multilaterale milieuovereenkomsten (MEA's), zoals de VN-kaderovereenkomst over 
klimaatverandering, en andere VN-instellingen (FAO, IAO, IMO) moeten primeren over 
de nauwe interpretatie van handelsregels;

4. dringt er, gezien het feit dat er meer dan vijftien jaar verstreken zijn sinds het ministerieel 
WTO-besluit over handel en milieu van 15 april 1994, bij de Commissie op aan het 
Europees Parlement en de Raad uiterlijk medio 2011 een verslag voor te leggen waarin 
wordt geëvalueerd in hoeverre het WTO-comité voor handel en milieu zijn in dit besluit 
omschreven taak heeft volbracht en wat zijn conclusies zijn wat betreft toekomstige 
maatregelen, met name in de context van de wereldwijde dialoog over het opvangen van 
de gevolgen van en de aanpassing aan klimaatverandering en de WTO;

5. roept de Commissie en de lidstaten op in het kader van de WTO-onderhandelingen en bij 
bilaterale handelsovereenkomsten te eisen dat de liberalisering van de handel, met name in 
het geval van natuurlijke grondstoffen, niet botst met duurzaam beheer van hulpbronnen 
en dat doelstellingen op het gebied van klimaatbescherming en bescherming van de 
soortenrijkdom een integrerend bestanddeel van de overeenkomsten worden; roept de 
Commissie met het oog hierop op in het kader van de WTO aan te dringen op een 
gezamenlijke ontmoeting van de WTO-ministers van handel en van milieu, die nog vóór 
de UNFCCC COP in Johannesburg in 2011 zou moeten plaatsvinden; herinnert eraan dat 
de UNFCCC het forum is waar een internationaal akkoord over de aanpak van 
klimaatverandering tot stand moet komen;

6. onderstreept met name dat er gezorgd moet worden voor consistentie tussen doelstellingen 
op het gebied van klimaat en biodiversiteit enerzijds en handelsvoorwaarden anderzijds, 
om te waarborgen dat bijvoorbeeld maatregelen om ontbossing tegen te gaan ook 
werkelijk effect hebben;
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7. is van mening dat de EU als internationaal grootste handelsblok wereldwijd normen kan 
vaststellen en steunt de ontwikkeling en verspreiding van certificerings- en 
etiketteringssystemen die rekening houden met sociale en milieucriteria; wijst op het 
succesvolle werk van internationale NGO's bij de ontwikkeling en stimulering van 
dergelijke labels en certificaten en spreekt zich nadrukkelijk uit voor een brede toepassing 
hiervan;

8. neemt met voldoening kennis van het feit dat klimaatverandering nu als aspect in de 
duurzaamheidseffectbeoordeling (SIA) van handelsovereenkomsten is opgenomen; stelt 
evenwel vast dat in sommige gevallen, zoals het Euromediterrane vrijhandelsakkoord, uit 
de SIA blijkt dat de overeenkomst negatieve klimaateffecten zal hebben die vóór de 
sluiting ervan niet ter sprake zijn gekomen; is van oordeel dat handelsovereenkomsten 
multilaterale milieuovereenkomsten (MEA's) in geen geval mogen ondermijnen;

9. pleit ervoor dat de EU het goede voorbeeld geeft en hindernissen als douanerechten en 
belastingen voor de handel met "groene" technologie en milieu- en klimaatvriendelijke 
producten wegneemt en zogeheten milieugoederen en -diensten (EGS) onder meer op 
basis van het actieplan van Bali en het Green Climate Fund van Kopenhagen bevordert;

10. dringt aan op sluiting van een internationaal bindende overeenkomst over 
klimaatbescherming en spreekt zijn uitdrukkelijke steun uit aan de doelstelling om de 
CO2-emissies in de EU tot 2020 met 30% te verminderen, en wel onafhankelijk van 
internationale onderhandelingen, en aan het doel dat de EU zich op de lange termijn heeft 
gesteld, namelijk om de emissies van CO2 en andere broeikasgassen tot 2050 met ten 
minste 85% te verminderen;

11. is ervan overtuigd dat de strijd tegen de klimaatverandering op het beginsel van 
solidariteit tussen de geïndustrialiseerde en de ontwikkelingslanden moet berusten en 
wellicht nauwere samenwerking tussen de VN, de WTO en de overige instellingen van 
Bretton Woods behoeft; dringt er dan ook op aan dat de ontwikkelingslanden, opkomende 
economieën en geïndustrialiseerde landen tezamen een wereldwijd concept voor 
emissiehandel en belasting op energie en broeikasgasemissies ontwikkelen, om enerzijds 
het verplaatsen van ondernemingen te voorkomen (carbon leakage) en anderzijds 
financiële middelen voor de strijd tegen de klimaatverandering c.q. het opvangen van de 
gevolgen van en de aanpassing aan de klimaatverandering te genereren;

12. is van mening dat individuele maatregelen die betrekking hebben op - in de bewoordingen 
van het besluit van de WTO-raad voor handelsonderhandelingen over handel en milieu 
van 15 december 1993 - "de relatie tussen handelsmaatregelen en milieumaatregelen, en 
gericht (zijn) op de bevordering van duurzame ontwikkeling"(zoals belastingaanpassingen 
aan de grens en "anti-ecodumpingrechten") volgens de huidige stand van de WTO-
jurisprudentie alleen verenigbaar zijn met de WTO-regels als zij in het kader van een 
juridisch bindend wereldwijd akkoord onder auspiciën van de UNFCCC worden 
genomen, en dringt er dan ook bij de Commissie op aan nog vóór de COP 17 in Zuid-
Afrika een mededeling aan het Europees Parlement en de Raad voor te leggen over de 
wijze waarop een dergelijk systeem in een post-Kyoto-overeenkomst zou kunnen worden 
geïntegreerd;

13. erkent dat de WTO-regels niet onverenigbaar zijn met fiscale grensmaatregelen die het 
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effect neutraliseren van binnenlands beleid waarbij de kosten van externe milieufactoren 
in de prijs van producten worden doorberekend, zolang de aanpassingen niet 
discriminerend van aard zijn;

14. is van mening dat belastingaanpassingen aan de grens niet gebruikt mogen worden als 
protectionistisch instrument, maar moeten worden ingezet om emissies te verminderen; is 
van oordeel dat de EU een deel van de potentiële belastingopbrengst zou moeten 
reserveren voor het nakomen van haar financiële verplichtingen in het kader van de 
UNFCCC;

15. stelt vast dat CO2-emissies in de internationale handel aanzienlijk kunnen worden 
teruggedrongen door vervoermiddelen te kiezen op basis van efficiency- en milieucriteria; 
dringt erop aan de transport- en milieukosten door te berekenen in de prijzen van 
producten (internalisering van externe kosten), met name door de scheepvaart, die 90% 
van het vervoer in de internationale handel voor haar rekening neemt, bij het Europese 
emissiehandelssysteem (ETS) te betrekken;

16. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan alles in het werk te stellen om in het 
kader van de Internationale Maritieme Organisatie tot een juridisch bindend akkoord over 
de vermindering van uitstoot van de scheepvaart te komen;

17. spreekt zich uit tegen de subsidiëring van fossiele brandstoffen en dringt aan op 
krachtigere stimulering van milieuvriendelijke, hernieuwbare energievormen en 
onderzoek en ontwikkeling van decentrale energiebronnen, met name in 
ontwikkelingslanden; herinnert in dit verband aan de afspraak van de G20 om subsidie op 
fossiele brandstoffen geleidelijk af te schaffen en dringt er bij de Commissie op aan 
voorstellen voor te leggen voor een Europese strategie ter uitvoering hiervan, met 
duidelijke termijnen en waar nodig compensatiemechanismen;

18. pleit voor krachtigere stimulering van hernieuwbare energievormen en dringt erop aan dat 
de regeringen van de lidstaten een consequent beleid hanteren en een bindend juridisch 
kader vaststellen dat op de lange termijn voorziet in goedkeuring van een gefaseerd 
subsidieprogramma waarmee wordt bijgedragen tot opening van de markten en 
totstandbrenging van een minimuminfrastructuur, hetgeen van essentieel belang is in 
tijden van crisis en onzekerheid voor het bedrijfsleven;

19. pleit ervoor om voor de productie van biobrandstoffen en biomassa concrete en bindende 
duurzaamheidscriteria en –normen te ontwikkelen, die rekening houden met het vrijkomen 
van klimaatgassen en fijnstof door onrechtstreekse wijziging van landgebruik (ILUC) en 
de hele productiecyclus; onderstreept dat de continuïteit van de voedselvoorziening ten 
behoeve van de bevolking voorrang moet krijgen vóór de productie van biobrandstoffen, 
en dat er dringend vanuit een meer holistische invalshoek moet worden nagedacht over 
duurzaam landgebruik in beleid en praktijk.



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

NL

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring 28.9.2010

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

49
2
3

Bij de eindstemming aanwezige leden 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

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)

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

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Kay Swinburne


