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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 gebruik van hulpbronnen als een centraal onderdeel van de 
externe betrekkingen van de Unie en meent dat de handel in milieugoederen en -diensten 
een instrument voor duurzame economische ontwikkeling kan vormen, met gunstige 
gevolgen voor zowel de handel als het milieu;

2. wijst op de wederzijds ondersteunende rol die de ondersteuning en het behoud van een 
open en niet-discriminerend multilateraal handelssysteem en de bescherming van het 
milieu kunnen spelen;

3. is verheugd over 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 aan te blijven werken aan een duidelijke definitie van 
milieugoederen;

4. benadrukt dat de openstelling van de wereldmarkten voor milieugoederen en -diensten 
leidt tot grotere mogelijkheden voor de export, de verspreiding van technologieën en de 
bevordering van innovatie, evenals tot een verlaging van de prijzen, een verhoging van de 
kwaliteit en een betere keuze voor consumenten;

5. bevestigt dat in alle huidige bilaterale Europese overeenkomsten een ambitieus hoofdstuk 
over duurzaamheid moet worden opgenomen , zoals in de kort geleden gesloten 
vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Korea; merkt op dat 
deze overeenkomst een hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling bevat, waarin 
een bredere definitie van duurzaamheid is opgenomen dan in eerdere overeenkomsten en 
waarin wordt voorzien in de oprichting van een speciale commissie voor toezicht op de 
vervulling van verplichtingen op milieugebied;

6. is van mening dat het opnemen van tariefpreferenties voor milieugoederen en -diensten in 
het stelsel van algemene preferenties toegevoegde waarde kan opleveren voor de 
handelsbetrekkingen tussen de EU en ontwikkelingslanden en de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Europa 2020-strategie verder kan bevorderen.


