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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 resursanvändning som en av de viktigaste 
faktorerna i unionens yttre förbindelser och anser att handeln med miljövaror och 
miljötjänster kan utgöra ett instrument för hållbar ekonomisk utveckling som gagnar både 
handeln och miljön.

2. Europaparlamentet påminner om att stödet och bevarandet av ett öppet och icke-
diskriminerande multilateralt handelssystem och miljöskyddet kan vara ömsesidigt stöd.

3. Europaparlamentet välkomnar det arbete som Världshandelsorganisationen utförde vid 
förhandlingarna under Doharundan om minskningen och avskaffandet av tullhinder och 
övriga hinder för handeln med miljövaror och miljötjänster, och uppmuntrar parterna att 
fortsätta arbeta för en tydlig definition av miljövaror.

4. Europaparlamentet betonar att öppnandet av globala marknader för miljövaror och 
miljötjänster leder till ökade möjligheter i exportsektorn, till spridning av teknik och till 
att innovativt tänkande stimuleras. Dessutom leder det till en prissänkning, en 
kvalitetshöjning och större urval för konsumenterna.

5. Europaparlamentet bekräftar att samtliga befintliga bilaterala EU-avtal måste innefatta ett 
ambitiöst kapitel om hållbarhet, vilket till exempel det nyligen upprättade 
frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea gör. Detta avtal innehåller ett kapitel om 
handel och hållbar utveckling och begreppet hållbarhet får en vidare omfattning än i 
tidigare avtal. Dessutom inrättas en särskild kommission som ska övervaka 
genomförandet av de åtaganden som har gjorts på miljöområdet.

6. Europaparlamentet anser att införandet av förmånstullar på miljövaror och miljötjänster 
inom ramen för det allmänna preferenssystemet kan utgöra ett mervärde till EU:s 
handelsutbyte med utvecklingsländer och en ytterligare sporre för förverkligandet av 
2020-strategins målsättningar.


