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FORSLAG

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

1. anser en effektiv og bæredygtig udnyttelse og fordeling af ressourcerne som et af 
nøgleelementerne i EU's industripolitik, som også bør informere sine eksterne forbindelser 
nu og i fremtiden; mener i denne henseende, at handelen med miljøværdier og -tjenester 
udgør et middel til en bæredygtig økonomisk og social udvikling, som både handel og 
miljø kan drage fordel af;

2. understreger, at det er afgørende at afkoble økonomisk vækst fra ressourceforbrug for at 
forbedre den europæiske konkurrenceevne og mindske dens ressourceafhængighed;

3. henviser til, at det er konstateret, at en intensiv udnyttelse af de globale ressourcer, især de 
ikke-vedvarende ressourcer, er farlig for planeten, samtidig med at det truer 
forsyningssikkerheden;

4. minder om, at et multilateralt system for fair, åben og ikke-diskriminerende handel og 
beskyttelsen af miljøet bør være til gensidig støtte og til gavn for lokalsamfundene, 
forudsat at reglerne for multilateral handel reformeres for bedre at imødekomme de 
miljømæssige udfordringer og grundlæggende menneskelige behov;

5. udtrykker tilfredshed med det arbejde, der er udført under forhandlingerne i Doha-runden i 
Verdenshandelsorganisationen om nedskæring eller fjernelse af afgiftsbarrierer eller ikke-
afgiftsmæssige barrierer for handelen med værdier og -tjenester for miljøet, og opfordrer 
indtrængende parterne til fortsat at arbejde – uafhængigt af fremtiden for Doha-runden –
hen imod en klar definition af miljørigtige varer og tjenesteydelser, som ville omfatte 
virksomhedernes sociale ansvar, EU-miljøstandarder og fair trade-principper;

6. påpeger, at det kommende Rio+20-topmøde kan være et vigtigt forum til at drøfte 
spørgsmål om ressourceeffektivitet og bæredygtig udvikling; mener, at et nyt sæt mål for 
bæredygtig udvikling kan udfylde hullerne i 2015-målene og blive en stærk efterfølger 
som globalt projekt, der anerkender den uløselige forbindelse mellem miljøet og alle 
dimensioner af udvikling; opfordrer indtrængende EU og dens medlemsstater til at spille 
en afgørende og positiv rolle på denne konference for at tage hånd om udfordringerne ved 
at skabe en inklusiv og grøn økonomi på globalt plan;

7. mener, at der i forbindelse med og forud for Rio+20-konferencen er behov for en ny og 
styrket drøftelse, som omfatter alle FN's medlemsstater, civilsamfundet og navnlig 
fagforeninger, om effektiviteten af den frivillige karakter af virksomhedernes sociale 
ansvar;

8. understreger, at en fair åbning af de globale markeder for miljøværdier og -tjenester, der 
tilskynder til bæredygtigt forbrug, skaber muligheder inden for eksportsektoren, nye 
arbejdspladser i forbindelse med udbredelse af grønne teknologier, innovation og 
konkurrenceevne samt fører til prisnedgang, øget kvalitet og øget valg for forbrugerne;
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9. opfordrer Kommissionen til i højere grad at indarbejde spørgsmål vedrørende råvarer, 
såsom a) restriktioner på eksport og b) investeringsaspekter, i forbindelse med de 
nuværende og fremtidige handelsforhandlinger, som EU afholder inden for bilaterale og 
multilaterale rammer; 

10. opfordrer til at udvikle en standard for ressourceudnyttelse, der tager hensyn til små og 
mellemstore virksomheder, i analogi med ISO 26000 og koncepter som Global Compact; 

11. glæder sig over, at der fokuseres på grønne offentlige indkøb (GPP) i EU's køreplan for 
ressourceeffektivitet, som føjer yderligere krav til produkter og projekter med store 
miljømæssige konsekvenser; opfordrer Kommissionen til at arbejde for strengere 
bestemmelser inden for ressourceeffektivt indkøb, også inden for rammerne af WTO's 
plurilaterale aftale om offentlige indkøb;

12. glæder sig over EU's direktiv om brændstofkvalitet som et vigtigt skridt i en 
livscyklustilgang til ressourceforbrug og insisterer på, at leverandører i gennemførelsen af 
direktivet om brændstofkvalitet anvender en særskilt standardværdi for tjæresand;

13. er bekymret over den forvridende indvirkning, som støtte til fossil energi har på 
verdenshandelen, samt over dens indvirkning på klimaet og dens omkostninger for de 
offentlige budgetter; hilser G20-landenes tilsagn om gradvist at udfase denne støtte 
velkommen; opfordrer EU til at påtage sig et nationalt lederskab i denne sag og opfordrer 
Kommissionen til hurtigt at fremsætte forslag til en tidsplan for udfasningen af denne 
støtte i EU; gentager sin henstilling til Kommissionen og medlemsstaterne om at 
underrette Europa-Parlamentet om lån ydet af eksportkreditagenturer og Den Europæiske 
Investeringsbank til projekter, som har en negativ indvirkning på klimaet;

14. fastslår igen, at alle de eksisterende bilaterale og regionale europæiske handelsaftaler bør 
omfatte et ambitiøst kapitel om bæredygtighed, sådan som det f.eks. er tilfældet i de 
seneste aftaler om liberaliseringen af handelen mellem EU og Republikken Korea, 
Colombia og Peru samt Centralamerika; mener, at kapitlerne om social og miljømæssig 
bæredygtighed bør placeres på lige fod med de kommercielle aspekter af aftalen, og 
opfordrer derfor Kommissionen til at sikre, at disse kapitler er underlagt 
tvistbilæggelsesbestemmelserne i fremtidige frihandelsaftaler;

15. mener, at indføjelse af toldpræferencer for miljøprodukter og -tjenester produceret på 
socialt ansvarlig vis inden for rammerne af den generelle præferenceordning kan udgøre 
en tillægsværdi i EU’s handel med udviklingslandene og et yderligere incitament til at nå 
målene i Europa 2020-strategien og EU's langsigtede klima- og energimål.

16. understreger, at stigninger i ressourceproduktiviteten udgør en faktor for EU-
industripolitikkens konkurrenceevne, at ressourceeffektivitet er en vigtig allieret i 
forbindelse med markant at reducere forbruget og afhængigheden af importeret energi, og 
at teknologier til øget effektivitet skaber udviklingsmuligheder i mange tredjelande, 
herunder udviklingslande.
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