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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 betonar med hänvisning till ingressen i WTO-avtalet och artikel XX b, 
d och g i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) att den internationella handeln inte 
får leda till överexploatering av naturresurser, och uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att inom ramen för WTO stärka principen om kollektiv preferens, 
särskilt vad gäller hållbara, klimatvänliga och etiskt acceptabla produkter.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och WTO:s medlemsstater att verka för att 
WTO i ett yttrande uppmärksammar klimatförändringarnas betydelse och konsekvenser 
och strävar efter att se till att WTO-bestämmelserna inte undergräver utan främjar de 
globala insatserna för att bekämpa och mildra klimatförändringarna samt anpassa sig till 
dessa.

3. Europaparlamentet beklagar att WTO-medlemmarna ännu inte har hittat något sätt att 
integrera detta avtal i FN-organens system och i bestämmelser avseende miljöskydd, 
inklusive klimatförändringarna, samt social rättvisa och respekt för de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet vidhåller att kraven och målen enligt de multilaterala 
miljöavtalen, såsom FN:s ramkonvention om klimatförändringar och enligt andra 
FN-organ (FAO, ILO, IMO), måste väga tyngre än den snäva tolkningen av handelsregler.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, mot bakgrund av att det har gått mer än 
15 år sedan WTO:s ministerbeslut om handel och miljö fattades i Marrakech den 
15 april 1994, att senast i mitten av 2011 lägga fram en rapport för parlamentet och rådet 
med en bedömning av hur WTO:s handels- och miljöutskott har fullgjort sitt uppdrag 
enligt ministerbeslutet och dess slutsatser om vad som behöver göras ytterligare, särskilt 
med avseende på WTO och den globala dialogen om begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inom ramen för 
WTO-förhandlingarna och bilaterala handelsavtal yrka på att liberaliseringen av handeln, 
särskilt för naturliga råvaror, inte äventyrar en hållbar resursförvaltning och att klimat-
och artskyddsmål integreras i avtalen. Parlamentet uppmanar för detta ändamål 
kommissionen att inom ramen för WTO insistera på att man redan före partskonferensen 
till FN:s konvention om klimatförändringar (UNFCCC COP) i Johannesburg 2011 
anordnar ett gemensamt möte mellan WTO:s handels- och miljöministrar. Parlamentet 
erinrar om att UNFCCC är det forum där ett internationellt avtal om hanteringen av 
klimatförändringar ska uppnås.

6. Europaparlamentet betonar särskilt att målen när det gäller klimat och biologisk mångfald 
måste stämma överens med handelsvillkoren för att exempelvis insatserna mot 
avskogning ska vara effektiva.

7. Europaparlamentet anser att EU som världens största handelsblock kan fastställa 
världsomspännande standarder och stöder utveckling och spridning av system för 
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certifiering och märkning i vilka hänsyn tas till sociala och miljömässiga kriterier. 
Parlamentet framhäver det framgångsrika arbete som internationella frivilligorganisationer 
utfört vid utveckling och främjande av sådana märken och certifikat, och stöder 
uttryckligen en omfattande användning av dessa. 

8. Europaparlamentet välkomnar införandet av klimatförändringsdimensionen i bedömningar 
av konsekvenserna för hållbar utveckling av handelsavtal. I vissa fall, såsom 
frihandelsavtalet mellan EU och Medelhavsländerna, visar emellertid bedömningen av 
konsekvenserna för hållbar utveckling att avtalet kommer att påverka klimatet negativt, 
vilket inte togs upp till behandling innan avtalets ingicks. Parlamentet anser att 
handelsavtal under inga omständigheter bör undergräva multilaterala miljöavtal.

9. Europaparlamentet önskar att EU ska föregå med gott exempel och minska antalet hinder, 
såsom tullar och avgifter, för handeln med grön teknik samt klimat- och miljövänliga 
produkter, och främja så kallade miljöprodukter och miljötjänster (EGS), även på 
grundval av handlingsplanen från Bali och den gröna klimatfonden inrättad i Köpenhamn.

10. Europaparlamentet begär att ett internationellt bindande klimatskyddsavtal ska ingås och 
understöder uttryckligen målet att minska koldioxidutsläppen med 30 procent inom EU 
fram till 2020, oberoende av internationella förhandlingar, samt det långsiktiga EU-målet 
att minska kolidioxidutsläppen och utsläppen av andra växthusgaser med minst 85 procent 
fram till 2050. 

11. Europaparlamentet är övertygat om att kampen mot klimatförändringarna måste bygga på 
principen om solidaritet mellan industri- och utvecklingsländerna, och möjligen i närmare 
samarbete med FN, WTO och övriga Bretton Woods-institutioner. Parlamentet kräver 
därför att utvecklings-, tillväxt- och industriländerna gemensamt utvecklar ett globalt 
koncept för handeln med utsläppsrätter och beskattningen av energi och utsläpp av 
växthusgaser för att dels förebygga utflyttning av företag (carbon leakage), dels generera 
finansiella resurser för åtgärder för att bekämpa klimatförändringar samt minska och 
anpassa sig till konsekvenserna av dessa.

12. Europaparlamentet anser att enskilda åtgärder, som enligt det beslut om handel och miljö 
som fattades den 15 december 1993 av WTO:s kommitté för handelsförhandlingar, 
påverkar ”förhållandet mellan handelsåtgärder och miljöåtgärder i syfte att främja hållbar 
utveckling” (såsom skattejusteringar vid gränserna och miljödumpningsbekämpande 
avgifter), med beaktande av WTO:s nuvarande rättspraxis på området bara kan vara 
förenliga med WTO-reglerna om de ingås inom ramen för ett rättsligt internationellt 
bindande avtal som är underställt UNFCCC. Parlamentet uppmanar därför kommissionen 
att före COP 17 i Sydafrika lägga fram ett meddelande för parlamentet och rådet om hur 
ett sådant system kan införas i ett avtal efter Kyotoprotokollet.

13. Europaparlamentet erkänner att WTO-bestämmelserna inte är oförenliga med 
gränsåtgärder för att motverka effekterna av inrikespolitiska åtgärder som integrerar 
kostnaden för miljöeffekterna i produktpriset, så länge sådana anpassningar inte är 
diskriminerande.

14. Europaparlamentet fastslår entydigt att gränsskattejusteringar inte bör fungera som ett 
instrument för protektionism utan som ett sätt att minska utsläppen. Parlamentet anser att 
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EU bör avsätta en del av de möjliga intäkterna till att fullgöra sina finansiella förpliktelser 
enligt UNFCCC.

15. Europaparlamentet konstaterar att koldioxidutsläppen inom den internationella handeln 
avsevärt kan minskas, exempelvis så att transportsätt väljs på basis av effektivitets- och 
miljökriterier. Parlamentet kräver att de transport- och miljökostnader som uppstår räknas 
med i produktpriserna (internalisering av externa kostnader), särskilt så att sjöfarten, som 
står för 90 procent av transporterna inom den internationella handeln, införlivas i det 
europeiska systemet för handeln med utsläppsrätter (ETS).

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att göra allt de kan för 
att uppnå ett rättsligt bindande avtal om minskning av utsläppen från fartyg inom ramen 
för Internationella sjöfartsorganisationen.

17. Europaparlamentet motsätter sig subventionering av fossila bränslen och kräver ett ökat 
främjande av miljövänlig, förnybar energi samt forskning i och utveckling av 
decentraliserade energikällor särskilt i utvecklingsländerna. Parlamentet erinrar i detta 
sammanhang om G20-avtalet om att fasa ut subventionering av fossila bränslen och 
uppmanar kommissionen att lägga fram förslag om en EU-strategi för dess genomförande 
med tydliga tidsfrister och kompensationssystem där så är lämpligt.

18. Europaparlamentet anser att insatserna för att främja förnybar energi bör intensifieras och 
att medlemsstaterna bör hålla en konsekvent policy och inrätta en rättsligt bindande ram 
som gör det möjligt att på lång sikt anta ett stödprogram i faser som bidrar till att 
marknaden öppnas och att basal infrastruktur byggs, något som är väsentligt vid kriser och 
osäkra tider för näringslivet.

19. Europaparlamentet anser att man för produktion av biobränsle och biomassa bör utveckla 
äkta, bindande hållbarhetskriterier och hållbarhetsstandarder, i vilka hänsyn tas till de 
växthusgaser och små partiklar som frigörs till följd av indirekta ändringar av 
markanvändningen (ILUC) och hela produktionscykeln. Parlamentet betonar att en 
tryggad livsmedelsförsörjning för befolkningen måste prioriteras framför produktion av 
biobränsle och att man snarast måste ta ett helhetsgrepp om en hållbar policy och praxis 
för markanvändning.
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