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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at stigningen i CO2-emissioner fra transport og international handel 
undergraver virkningen af EU's klimaændringsstrategi; er af den opfattelse, at dette er et 
vægtigt argument for at skifte fra en eksportstyret udviklingsstrategi til en intern udvikling 
baseret på diversificeret og lokalt forbrug og produktion i udviklingslandene; erindrer om, 
at en sådan strategi vil have positive virkninger på beskæftigelsen både i EU og i 
udviklingslandene;

2. beklager, at en betydelig del af den internationale handel består af ensartede produkter, 
som lige så let kunne produceres lokalt, og at transporten ikke betaler for sine egne 
miljøomkostninger;

3. bemærker med bekymring, at den økonomiske globalisering ofte har ført til en 
landbrugsmodel baseret på monokulturer af eksportafgrøder, hvilket fremmer en ikke-
bæredygtig landbrugspraksis i mange udviklingslande; mener, at handelsordningerne skal 
afspejle smålandbrugernes og landdistrikternes behov, navnlig i udviklingslandene, og 
indeholde incitamenter til at gå over økologisk landbrug, som er mindre kulstofintensivt 
og dermed bidrager til at mindske klimaændringerne; opfordrer til, at der fastlægges 
kvalitetsstandarder på nationalt og internationalt plan for handel, og til, at der gives 
regeringerne mulighed for at knytte markedsadgang til disse standarder, f.eks. således at 
de kan indrømme præferenceadgang til produkter, som opfylder bestemte 
bæredygtighedsstandarder;

4. understreger, at de udviklede lande må tage føringen i henseende til nedbringelse af CO2-
emissioner; mener, at fastlæggelse af standarder, mærkning og certificering er 
instrumenter, der rummer et stort potentiale for at nedbringe energiforbruget og dermed 
for at håndtere klimaændringer; opfordrer medlemsstaterne til at styrke deres regulering 
på basis af EU's emissionshandelsordning (ETS) ved at fastsætte en mindstepris for 
kulstof; mener, at mekanismen for bæredygtig udvikling (CDM, Clean Development 
Mechanism) ikke har opfyldt de mest udsatte landes behov;

5. beklager, at ingen af WTO-aftalerne i øjeblikket direkte henviser til klimaændringer, 
fødevaresikkerhed og 2015-målene; beklager udviklingen af biopirateri inden for 
klimaresistente frø; mener, at det er nødvendigt med ændringer i WTO's regler for at sikre 
sammenhæng og konsekvens i forhold til forpligtelserne under Kyoto-protokollen og 
multilaterale miljøaftaler (MMA'er); opfordrer til en snarlig reform af WTO, der gør det 
muligt at identificere produkter i forhold til de anvendte produktions- og 
forarbejdningsmetoder (PPM), og til, at der indføres ny fleksibilitet gennem anvendelsen 
af "tvangslicenser" inden for rammerne af TRIPS-aftalen;

6. understreger, at øget teknologioverførsel til udviklingslande som et middel til at løse 
kulstoflækage-problemet vil være en vigtig del af en klimaordning for tiden efter 2012; 
beklager, at teknologioverførsel kun udgør en lille del af den officielle udviklingsbistand; 
opfordrer medlemsstaterne til at yde udviklingslande mere faglig og finansiel bistand for 
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at sætte dem i stand til at håndtere konsekvenserne af klimaændringer, overholde 
klimarelaterede standarder og inkludere de nyeste udviklingskonsekvensanalyser af 
standarder, mærkning og certificering;

7. opfordrer EU til at indtage en ledende rolle i forbindelse med identifikation af de største 
hindringer for udbredelse i udviklingslandene af grønne teknologier, der kan bidrage til at 
imødegå klimaændringer;

8. opfordrer EU til at anvende de omfattende miljøbestemmelser i bilaterale og regionale 
handelsaftaler som et udviklingsredskab og dermed understrege behovet for korrekt 
gennemførelse af miljøklausuler og samarbejdsmekanismer til fremme af 
teknologioverførsel, faglig bistand og kapacitetsopbygning; 

9. understreger, at der skal gøres en indsats for at sikre, at miljøskadelige virkninger af 
handel afspejles i priserne, og at forureneren betaler-princippet håndhæves; opfordrer til, 
at mærknings- og informationsordninger vedrørende miljøstandarder synkroniseres;

10. finder det vigtigt, at internationale forpligtelser til at nedbringe udledningen af 
drivhusgasser også kommer til at gælde for international luftfart og skibsfart;

11. opfordrer Kommissionen til systematisk at inddrage miljøklausuler i handelsaftaler, der 
indgås med tredjelande, navnlig med henblik på nedbringelse af CO2-emissioner og 
overførsel af lavemissionsteknologi;

12. er af den opfattelse, at nye internationale klimabeskyttelsesaftaler skal indeholde faste 
garantier om begrænsning af den negative miljøpåvirkning fra den internationale 
tømmerhandel og om stop for skovrydning, hvis omfang giver anledning til bekymring;

13. finder det afgørende, at der indføres strenge bæredygtighedsstandarder for den 
internationale handel med biobrændsel på grund af dens modsætningsfyldte miljø- og 
samfundsmæssige konsekvenser.
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