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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. der anser den effektive anvendelse af ressourcerne som et af nøgleelementerne i 
Unionens eksterne forbindelser og mener, at handelen med miljøværdier og -tjenester kan 
udgøre et middel til en bæredygtig økonomisk udvikling, som både handel og miljø kan 
drage fordel af, 

2. der minder om, at støtte og bevarelse af et multilateralt system for åben og ikke-
diskriminerende handel og beskyttelsen af miljøet kan være til gensidig støtte,

3. der 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 parterne til fortsat at arbejde hen imod en klar definition af miljøværdier,

4. der understreger, at åbningen af de globale markeder for miljøværdier og -tjenester fører 
til voksende muligheder inden for eksportsektoren, udbredelse af teknologier og 
stimulering af innovation samt er afgørende for en prisnedgang, en øget kvalitet og øget 
valg for forbrugerne,

5. der igen fastslår, at alle de eksisterende bilaterale europæiske aftaler bør omfatte et 
ærgerrigt kapitel om bæredygtighed, sådan som det f.eks. er tilfældet i den seneste aftale 
om liberaliseringen af handelen mellem EU og Republikken Korea; sidstnævnte 
indeholder et kapitel vedrørende den bæredygtige handel og udvikling, idet man udvider 
definitionen af bæredygtighed ud over de tidligere aftalers anvendelsesområde og 
nedsætter en særlig kommission til overvågning af gennemførelsen af de forpligtelser, der 
er indgået på miljøområdet,

6. der mener, at indføjelse af toldpræferencer for miljøprodukter og -tjenester 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 strategi 2020.


