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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. onderstreept dat de toename van de CO2-uitstoot door vervoer en internationale handel de 
doeltreffendheid van de klimaatveranderingsstrategie van de EU ondermijnt; is van 
oordeel dat dit steekhoudende argumenten zijn om over te stappen van een op export 
gerichte ontwikkelingsstrategie op een endogene ontwikkelingsaanpak gebaseerd op een 
gediversifieerde en plaatselijke consumptie en productie in ontwikkelingslanden; herinnert 
eraan dat een dergelijke strategie positieve effecten zou hebben op de werkgelegenheid in 
zowel de EU, als de ontwikkelingslanden;

2. betreurt het feit dat het bij internationale handel voor een belangrijk deel om homogene 
producten gaat die net zo goed ter plekke zouden kunnen worden geproduceerd en dat de 
milieukosten van het vervoer van deze producten niet in de vervoerstarieven worden 
doorberekend;

3. maakt zich zorgen over het feit dat de economische mondialisering in veel gevallen heeft 
geleid tot een landbouwmodel gebaseerd op een monocultuur van exportgewassen dat 
niet-duurzame landbouwpraktijken in de hand werkt in een groot aantal 
ontwikkelingslanden; is van mening dat de handelsstelsels terdege rekening moeten 
houden met de behoeften van kleine boeren en plattelandsgemeenschappen, in het 
bijzonder in de ontwikkelingslanden, en tegelijkertijd stimulansen moeten bieden voor 
biologische landbouw, die minder koolstofintensief is en derhalve bijdraagt aan het 
verminderen van de klimaatverandering; dringt erop aan op nationaal en internationaal 
niveau normen voor kwalitatief hoogwaardige handel vast te stellen en regeringen in staat 
te stellen markttoegang te koppelen aan de naleving van deze normen, bijvoorbeeld door 
preferentiële markttoegang te bieden aan producten die aan bepaalde 
duurzaamheidsnormen voldoen;

4. beklemtoont dat de ontwikkelde landen het voortouw moeten nemen bij het reduceren van 
CO2-emissies; is van oordeel dat het vaststellen van normen, etikettering en certificering 
instrumenten zijn met een groot potentieel voor het reduceren van energiegebruik en 
derhalve het aanpakken van de klimaatverandering; verzoekt de lidstaten de EU-regeling 
voor de handel in broeikasgasemissierechten (ETS) aan te scherpen middels het 
vaststellen van een minimumprijs voor koolstof; is van oordeel dat het mechanisme voor 
schone ontwikkeling (CDM) er niet in is geslaagd rekening te houden met de behoeften 
van de meest kwetsbare landen;

5. betreurt het feit dat in geen enkele van de bestaande WTO-akkoorden direct naar 
klimaatverandering, voedselveiligheid en de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling 
wordt verwezen; betreurt de ontwikkeling van biopiraterij met betrekking tot 
klimaatbestendige zaden; is van oordeel dat de WTO-regels moeten worden gewijzigd om 
te zorgen voor coherentie en consistentie met de toezeggingen in het kader van het 
protocol van Kyoto en de multilaterale milieu-overeenkomsten; dringt met klem aan op 
een hervorming van de WTO om producten te kunnen herkennen op basis van hun 
productieprocessen en -methoden (PPM's), en op de invoering van nieuwe vormen van 
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flexibiliteit door middel van het gebruik van 'dwanglicenties' van de TRIPS-
overeenkomst;

6. beklemtoont dat meer technologie-overdracht naar ontwikkelingslanden als middel voor 
het aanpakken van koolstoflekkage een zeer belangrijk onderdeel van een klimaatregeling 
voor de periode na 2012 uitmaakt; betreurt dat technologieoverdracht slechts een klein 
deel van de ontwikkelingssteun uitmaakt; spoort de lidstaten aan meer technische en 
financiële bijstand aan ontwikkelingslanden te leveren om de gevolgen van de 
klimaatverandering op te vangen, aan klimaatgerelateerde normen te voldoen en om 
vantevoren ontwikkelingseffectbeoordelingen te kunnen houden van normen, etikettering 
en certificering;,

7. verzoekt de EU het initiatief te nemen bij het in kaart brengen van de belangrijkste 
hinderpalen voor de verspreiding van technologieën in de ontwikkelingslanden ter 
bestrijding van de klimaatverandering;

8. verzoekt de EU met klem de alomvattende milieubepalingen in bilaterale en regionale 
handelsakkoorden als ontwikkelingsinstrument in te zetten, dat wil zeggen de noodzaak te 
benadrukken van een goede implementatie van milieuclausules en 
samenwerkingsmechanismen ter bevordering van technologieoverdracht, technische 
bijstand en capaciteitsopbouw; 

9. beklemtoont dat er inspanningen moeten worden geleverd om te bewerkstelligen dat 
negatieve milieugevolgen van handel in prijzen worden doorberekend en dat het beginsel 
'de vervuiler betaalt' wordt gehandteerd; dringt aan op synchronisatie van de etiketterings-
en informatiesystemen met betrekking tot milieunormen;

10. acht het belangrijk dat internationale toezeggingen betreffende het reduceren van 
broeikasgasemissies ook betrekking hebben op internationaal luchtvervoer en scheepvaart;

11. verzoekt de Commissie in handelsovereenkomsten met derde landen stelselmatig 
milieuclausules op te nemen, met name met betrekking tot het reduceren van CO2-
emissies en de overdracht van lage-emissietechnologie;

12. is van oordeel dat in nieuwe internationale milieubeschermingsovereenkomsten harde 
garanties moeten worden opgenomen betreffende het reduceren van de negatieve 
gevolgen voor het milieu van de internationale houthandel en betreffende het stoppen van 
de ontbossing, die beide een grote bron van zorg zijn;

13. acht het van cruciaal belang dat er strikte duurzaamheidsnormen voor de internationale 
handel in biobrandstoffen worden vastgesteld, met inachtneming van hun tegenstrijdige 
milieu- en sociale gevolgen.
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