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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betraktar effektiv och hållbar användning och fördelning av resurser 
som en av de viktigaste faktorerna i unionens industripolitik, som även bör prägla 
unionens yttre förbindelser nu och i framtiden. Parlamentet anser i detta avseende att 
handeln med miljövaror och miljötjänster utgör ett instrument för hållbar ekonomisk och 
social utveckling som gagnar både handeln och miljön.

2. Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att bryta sambandet mellan ekonomisk 
tillväxt och resursförbrukning om man ska kunna förbättra Europas konkurrenskraft och 
minska dess resursberoende.

3. Europaparlamentet konstaterar att den intensiva användningen av de globala resurserna, 
framför allt icke förnybara resurser, utgör en fara för planeten och också ett hot mot trygg 
energiförsörjning.

4. Europaparlamentet påminner om att ett rättvist, öppet och icke-diskriminerande 
multilateralt handelssystem och miljöskyddet bör förstärka varandra och bör gynna 
lokalsamhällen, förutsatt att de multilaterala handelsreglerna reformeras för att bättre 
svara mot miljöutmaningar och grundläggande mänskliga behov.

5. Europaparlamentet välkomnar Världshandelsorganisationens arbete under Doharundan i 
förhandlingarna om minskningen och avskaffandet av tullhinder och övriga hinder för 
handeln med miljövaror och miljötjänster och riktar en kraftfull uppmaning till parterna 
att oberoende av Doharundans framtid fortsätta arbeta för en tydlig definition av 
miljövaror och miljötjänster, som omfattar företagens sociala ansvar, EU:s miljönormer 
och principer för rättvis handel. 

6. Europaparlamentet påpekar att det kommande Rio+20-toppmötet kan vara ett viktigt 
forum för att diskutera frågorna om resurseffektivitet och hållbar utveckling. Parlamentet 
anser att en ny uppsättning mål för hållbar utveckling kan täppa till luckorna i 
millennieutvecklingsmålen och bli en stark efterträdare som globalt projekt, som erkänner 
de oupplösliga kopplingarna mellan miljön och alla utvecklingsaspekter. Parlamentet 
uppmanar EU och dess medlemsstater att spela en avgörande och positiv roll vid denna 
konferens för att möta utmaningarna med att genomföra en grön ekonomi för alla i global 
skala.

7. Europaparlamentet anser att det i samband med och inför Rio+20-konferensen behövs en 
ny och förstärkt debatt som inbegriper alla FN:s medlemsstater, det civila samhället och 
fackföreningar gällande särskilt ändamålsenligheten med att företagens sociala ansvar är 
frivilligt.

8. Europaparlamentet betonar att ett rättvist öppnande av globala marknader för miljövaror 
och miljötjänster som uppmuntrar till hållbar konsumtion, skapar exportmöjligheter, nya 
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arbetstillfällen med koppling till spridning av ny miljöteknik, innovation och 
konkurrenskraft. Dessutom leder det till en prissänkning, en kvalitetshöjning och större 
urval för konsumenterna.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i större utsträckning införliva de frågor 
som angår råvaror, t.ex. exportbegränsningar och investeringsaspekter, i pågående och 
framtida förhandlingar som EU genomför på bilateral och multilateral nivå.

10. Europaparlamentet efterlyser standarder som gynnar små och medelstora företag för 
resursanvändning i enlighet med ISO 26000 och koncept som FN:s program 
Global Compact.

11. Europaparlamentet välkomnar betoningen av miljöanpassad offentlig upphandling i EU:s 
färdplan för ett resurseffektivt Europa, som ställer ytterligare krav på produkter och 
projekt med betydande inverkan på miljön. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
sträva efter striktare regler för resurseffektiv upphandling, även inom ramen för 
Världshandelsorganisationens plurilaterala avtal om offentlig upphandling (GPA).

12. Europaparlamentet välkomnar EU:s direktiv om drivmedelskvalitet som ett viktigt steg i 
ett livscykelinriktat angreppssätt för resurskonsumtion och kräver att leverantörer 
använder ett särskilt standardvärde för bituminös sand när direktivet om 
drivmedelskvalitet tillämpas.

13. Europaparlamentet oroar sig för den snedvridande effekt som subventioner för fossil 
energi har på världshandeln, deras inverkan på klimatet och deras kostnad för statskassan.
Parlamentet välkomnar G20-gruppens åtagande att avveckla dessa subventioner, och 
uppmanar EU att ta på sig ledarskapet internationellt i denna fråga och uppmanar 
kommissionen att skyndsamt utarbeta förslag för en tidtabell för att avveckla dessa 
subventioner inom EU. Parlamentet upprepar också sin begäran till kommissionen och 
medlemsstaterna att informera parlamentet om lån som beviljas av exportkreditinstitut 
och av Europeiska investeringsbanken till projekt som har en negativ inverkan på 
klimatet.

14. Europaparlamentet bekräftar att samtliga befintliga bilaterala och regionala 
EU-handelsavtal måste innefatta ett ambitiöst kapitel om hållbarhet, vilket till exempel 
EU:s senast upprättade frihandelsavtal med Sydkorea, Colombia och Peru, och 
Centralamerika gör. Parlamentet understryker vidare att de delar som behandlar social 
och miljömässig hållbarhet bör anses vara av samma vikt som de delar som gäller de 
kommersiella aspekterna av avtalet, och uppmanar därför kommissionen att se till att 
hållbarhetskapitlen är förenliga med bestämmelserna för tvistlösning i framtida 
frihandelsavtal.

15. Europaparlamentet anser att införandet av förmånstullar på miljövaror och miljötjänster 
som produceras på ett socialt ansvarsfullt sätt inom ramen för det allmänna 
preferenssystemet kan utgöra ett mervärde till EU:s handelsutbyte med utvecklingsländer 
och en ytterligare sporre för förverkligandet av Europa 2020-strategins målsättningar och 
av EU:s långsiktiga klimat- och energimål.
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16. Europaparlamentet betonar att ökad resursproduktivitet utgör en konkurrensfaktor för 
EU:s industripolitik, att resurseffektivitet är avgörande för att betydligt minska 
förbrukning och beroende av energiimport och att teknik för effektivitet skapar 
utvecklingsmöjligheter i många tredjeländer, även utvecklingsländer.
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Slutomröstning: närvarande ledamöter William (The Earl of) Dartmouth, Damien Abad, Laima Liucija 
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Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve 
Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, 
Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan 
Zahradil, Paweł Zalewski

Slutomröstning: närvarande suppleanter Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Mário 
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Gabriel Mato Adrover


