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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. beschouwt het efficiënte en duurzame gebruik en toewijzing van hulpbronnen als een 
centraal onderdeel van het industrieel beleid van de Europese Unie, dat ook ten grondslag 
zou moeten liggen aan de huidige en toekomstige externe betrekkingen van de Unie; 
meent in dat opzicht dat de handel in milieugoederen en -diensten een instrument voor 
duurzame economische en sociale ontwikkeling vormt, met gunstige gevolgen voor zowel 
de handel als het milieu;

2. benadrukt dat het loskoppelen van economische groei van hulpbronnenconsumptie 
essentieel is om de concurrentiepositie van Europa te verbeteren en haar afhankelijkheid 
van hulpbronnen te verminderen;

3. heeft duidelijk vastgesteld dat het intensieve gebruik van globale hulpbronnen, in het 
bijzonder niet-vernieuwbare, schadelijk is voor de planeet en ook de 
energiebevoorradingszekerheid bedreigt;

4. wijst erop dat een billijk, open en niet-discriminerend multilateraal handelssysteem en 
milieubescherming een wederzijds ondersteunende rol moeten spelen en plaatselijke 
gemeenschappen ten goede moeten komen, op voorwaarde dat multilaterale 
handelsregelingen hervormd worden om beter op milieu-uitdagingen en elementaire 
menselijke behoeften te kunnen reageren;

5. bemerkt de tijdens de onderhandelingen van de Doha-ronde van de 
Wereldhandelsorganisatie verrichte werkzaamheden voor de vermindering of opheffing 
van tarifaire en niet-tarifaire belemmeringen voor de handel in milieugoederen en -
diensten, en moedigt de partijen ten zeerste aan om - los van de toekomst van de Doha-
ronde - te blijven werken aan een duidelijke definitie van milieugoederen en -diensten, 
inclusief maatschappelijk verantwoord ondernemen, EU-milieunormen en beginselen van 
eerlijke handel;

6. benadrukt dat de aankomende Rio +20-top een belangrijk forum kan zijn om de 
problematiek van het efficiënt gebruik van hulpbronnen en duurzame ontwikkeling te 
bespreken; is van mening dat een nieuwe reeks doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling de gaten in de millenniumdoelstellingen zou kunnen dichten en als globaal 
project een sterke opvolger zou kunnen worden die de onlosmakelijk verbonden link 
tussen het milieu en iedere dimensie van ontwikkeling erkent; dringt er bij de EU en haar 
lidstaten op aan om een doorslaggevende en positieve rol te spelen op deze conferentie om 
de uitdagingen van het opzetten van een inclusieve en groene economie op een globaal 
niveau aan te gaan;

7. is van mening dat, in het kader van en in aanloop naar de Rio +20-conferentie, een nieuw 
en versterkt debat nodig is over de efficiëntie van het facultatieve karakter van het 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, waaraan alle VN-lidstaten, het 
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maatschappelijk middenveld en vakbonden meedoen;

8. benadrukt dat een billijke openstelling van de wereldmarkten voor milieugoederen en -
diensten, in combinatie met bevordering van duurzaam consumeren, tot meer 
exportmogelijkheden, nieuwe banen in het kader van de verspreiding van groene 
technologieën, en innovatie en concurrentievermogen leidt, alsmede tot een verlaging van 
de prijzen, een verhoging van de kwaliteit en een betere keuze voor consumenten;

9. verzoekt de Commissie de problematiek gerelateerd aan ruwe materialen, zoals a) de 
exportlimieten en b) investeringsaspecten, op een hoger niveau te integreren in huidige en 
toekomstige onderhandelingen uitgevoerd door de EU op een bilaterale en multilaterale 
basis; 

10. vraagt om de ontwikkeling van een kmo-vriendelijke norm voor het gebruik van 
hulpbronnen gebaseerd op ISO 26000 en concepten zoals Global Compact; 

11. is verheugd over de aandacht voor groene overheidsopdrachten in het EU-stappenplan 
voor efficiënt gebruik van hulpbronnen, dat bijkomende vereisten stelt aan producten en 
projecten met een aanzienlijke impact op het milieu; roept de Commissie op te werken aan 
strengere regels voor hulpbronnenefficiënte inkoop, ook in het kader van de multilaterale 
overeenkomst inzake overheidsopdrachten van de WTO;

12. is verheugd over de EU-richtlijn inzake brandstofkwaliteit als een belangrijke stap in een 
levenscyclusbenadering van hulpbronnenconsumptie en dringt aan op het feit dat bij de 
implementatie van de richtlijn leveranciers een aparte standaardwaarde toepassen voor 
teerzand;

13. maakt zich ongerust over de verstorende uitwerking van subsidies voor energie uit fossiele 
brandstof op het handelsverkeer in de wereld, hun invloed op klimaat en hun kosten voor 
de openbare financiën; verheugt zich over de toezegging van de G20 om de subsidies 
geleidelijk aan af te schaffen; roept de EU op om internationaal leiderschap te tonen in 
deze zaak en roept de Commissie op om snel met voorstellen te komen voor een 
tijdschema om de subsidies binnen de EU af te bouwen; herhaalt ook zijn vraag aan de 
Commissie en de lidstaten om het te informeren over door uitvoerkredietdiensten en de 
Europese Investeringsbank toegestane leningen voor projecten die een negatieve weerslag 
op het klimaat hebben;

14. bevestigt dat in alle huidige bilaterale en regionale Europese handelsovereenkomsten een 
ambitieus hoofdstuk over duurzaamheid moet worden opgenomen, zoals in de meest 
recentelijk gesloten vrijhandelsovereenkomsten van de Europese Unie met de Republiek 
Korea, Colombia, Peru en Centraal-Amerika; is van oordeel dat de hoofdstukken 
betreffende sociale en milieuduurzaamheid op gelijke voet moeten worden geplaatst met 
de commerciële aspecten van de overeenkomst en verzoekt de Commissie in dit verband 
deze hoofdstukken onder de geschilbeslechtingsbepalingen van toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten te laten vallen;

15. is van mening dat het opnemen van tariefpreferenties voor milieugoederen en -diensten 
die op sociaal verantwoorde manier geproduceerd worden in het stelsel van algemene 
preferenties toegevoegde waarde kan opleveren voor de handelsbetrekkingen tussen de 
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EU en ontwikkelingslanden en de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europa 
2020-strategie, alsook de EU-doelstellingen op klimaat- en energiegebied op de lange 
termijn verder kan bevorderen;

16. onderstreept dat grotere hulpbronnenproductiviteit een concurrentiefactor van het EU-
industriebeleid is, dat hulpbronnenefficiëntie essentieel is voor het significant reduceren 
van energieconsumptie en van de afhankelijkheid van energie-importen, en dat op 
verbetering van de efficiëntie gerichte technologieën in een groot aantal derde landen, 
waaronder ontwikkelingslanden, ontwikkelingskansen creëren.
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