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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott 
infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att de ökade koldioxidutsläppen från transport och 
internationell handel undergräver EU:s klimatförändringsstrategi och anser därför att det 
finns starka skäl att ändra inriktning i utvecklingsländerna, från en exportledd 
utvecklingsstrategi till en intern utvecklingspolitik som grundar sig på varierad och 
lokal konsumtion och produktion. En sådan strategi skulle enligt parlamentet ha 
positiva effekter på sysselsättningen både i EU och i utvecklingsländerna.

2. Europaparlamentet beklagar att en betydande del av den internationella handeln utgörs av 
homogena produkter som likaväl skulle kunna produceras lokalt och att den transport som 
dessa produkter kräver inte bär sina egna miljökostnader.

3. Europaparlamentet konstaterar med oro att globaliseringen av ekonomin ofta har banat 
väg för en jordbruksmodell som bygger på ensidig odling av exportgrödor och som 
främjar icke-hållbara odlingsmetoder i många utvecklingsländer. Parlamentet anser att 
handelsordningarna på ett lämpligt sätt bör återspegla de behov som småskaliga 
jordbrukare och små landsbygdssamhällen har, särskilt i utvecklingsländerna. 
Ordningarna bör samtidigt främja ekologiskt jordbruk, vilket är mindre koldioxidintensivt 
och därför bidrar till att minska klimatförändringarna. Parlamentet efterlyser nationella 
och internationella standarder för kvalitetshandel och former som gör det möjligt för 
regeringar att knyta marknadstillträde till dessa standarder, t.ex. genom att ge produkter 
som uppfyller vissa hållbarhetsstandarder förmånstillträde.

4. Europaparlamentet understryker att industriländerna måste gå i spetsen för att minska 
koldioxidutsläppen och anser att standarder samt märknings- och certifieringssystem är 
instrument med en enorm potential för att minska energikonsumtionen och därmed 
klimatförändringarna. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att stärka föreskrifterna om 
EU:s system för handel med utsläppsrätter genom att fastställa ett lägsta koldioxidpris. 
Enligt parlamentets bedömningar har mekanismen för ren utveckling misslyckats med att 
tillgodose de mest utsatta ländernas behov. 

5. Europaparlamentet beklagar att inget av Världshandelsorganisationens nuvarande avtal 
innehåller några direkta hänvisningar till klimatförändringarna, till livsmedelstryggheten
eller till millennieutvecklingsmålen. Enligt parlamentet är utvecklingen av en 
biopiratverksamhet med klimattåliga frön klandervärd. Parlamentet anser att 
WTO:s bestämmelser måste ändras för att bli samstämmiga och överensstämmande med 
åtagandena i Kyotoprotokollet och i de multilaterala miljöavtalen. Parlamentet efterlyser 
omgående en förändring av Världshandelsorganisationen i syfte att göra det möjligt att 
urskilja produkter utifrån deras tillverknings- och bearbetningsmetoder och att införa en 
ny flexibilitet genom användning av tvångslicensiering enligt Trips-avtalet.

6. Europaparlamentet understryker att en ökad tekniköverföring till utvecklingsländerna för 
att ta itu med koldioxidläckage kommer att vara en avgörande aspekt i en klimatordning 
för perioden efter 2012. Parlamentet beklagar att tekniköverföring endast utgör en mycket 
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liten del av det offentliga utvecklingsbiståndet och uppmanar med kraft medlemsstaterna 
att tillhandahålla ytterligare tekniskt och ekonomiskt stöd till utvecklingsländerna så att de 
kan hantera konsekvenserna av klimatförändringarna, att leva upp till klimatrelaterade 
standarder och att inkludera förhandsbedömningar av hur standarder samt märknings- och 
certifieringssystem inverkar på utvecklingen.

7. Europaparlamentet uppmanar EU att ta huvudansvaret för arbetet med att ringa in de 
viktigaste hindren mot utbredningen av teknik i utvecklingsländerna i syfte att hantera 
klimatförändringarna.

8. Europaparlamentet uppmanar EU att använda de övergripande miljöbestämmelserna i 
bilaterala och regionala handelsavtal som utvecklingsverktyg genom att framhäva behovet 
av ett korrekt genomförande av miljöklausuler och samarbetsmekanismer för att öka 
tekniköverföringen, det tekniska stödet och kapacitetsuppbyggnaden.

9. Europaparlamentet betonar att insatser måste göras för att se till att negativa miljöeffekter 
som orsakas av handeln återspeglas i priserna och att principen om att ”förorenaren 
betalar” stärks. Parlamentet insisterar på att märknings- och informationssystemen för 
miljöstandarder måste harmoniseras.

10. Europaparlamentet anser att det är viktigt att internationella åtaganden om att minska 
utsläpp av växthusgaser också avser internationell flygtransport och sjöfart.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att systematiskt inkludera miljöklausuler i 
handelsavtal som ingås med tredjeländer, med särskild tonvikt på att minskade 
koldioxidutsläpp och överföring av teknik med låga utsläpp.

12. Europaparlamentet anser att nya internationella klimatskyddsavtal måste innehålla 
konkreta garantier för att minska de negativa miljöeffekterna av den internationella 
handeln med timmer och se till att avskogningen, vars omfattning är oroväckande, upphör.

13. Europaparlamentet anser att det är av största vikt att det finns stränga 
hållbarhetsstandarder när det gäller den internationella handeln med biodrivmedel, med 
tanke på deras motsägelsefulla miljömässiga och sociala effekter.
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