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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om international handelspolitik i lyset af de krav, som klimaændringerne medfører
(2010/2103(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til rapporterne fra de tre arbejdsgrupper under Det Mellemstatslige Panel om 
Klimaændringer (IPCC), "Climate change 20071,

– der henviser til EU’s energi- og klimapakke, der blev vedtaget af Rådet den 17. december 
2008,

– der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 29. og 30. oktober 2009 om 
klimaforhandlingerne,

– der henviser til FN's klimatopmøde i København (Danmark) den 7.-18. december 2009 og 
den deraf følgende Københavnaftale,

– der henviser til Parlamentets tidligere beslutninger om klimaændringer, og især 
beslutningen af 10. februar 2010 om resultatet af klimakonferencen i København2, og 
beslutningen af 29. november 2007 om handel og klimaændringer3,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. maj 2010 "Analyse af mulighederne for 
at nedbringe drivhusgasemissionerne ud over 20 % og vurdering af risikoen for udflytning 
af CO2-emissionskilder" (KOM(2010)0265),

– der henviser til Kommissionens meddelelser af 19. juni 2010 om EU's 
bæredygtighedsordning for biobrændstoffer og flydende biobrændsler4, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 4. november 2008 "Råstofinitiativet –
opfyldelse af vores kritiske behov for vækst og arbejdspladser i Europa" (KOM(2008) 
0699),

– der henviser til Verdenshandelsorganisationens rapport og FN's miljøprogram "Handel og 
klimaændringer" fra 26. juni 2008, 

– der henviser til stats- og regeringschefernes erklæring efter G20-topmødet i Pittsburgh den 
24.-25. september 2009,

                                               
1 Klimaændringer2007: Sammenfattende rapport, offentliggjort under ledelse af Rajendra K. Pachauri og Andy 
Reisinger, Genève 2007, http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_fr.pdf; og rapporterne fra 
arbejdsgrupperne: Les éléments scientifiques, Contribution du Groupe de travail I, offentliggjort under ledelse af 
S. Solomon, D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K. Averyt, M. Tignor og H.L. Miller, Jr.;
Conséquences, adaptation et vulnérabilité, Contribution du Groupe de travail II, offentliggjort under ledelse af 
M. Parry, O. Canziani, J. Palutikof, P. van der Linden and C. Hanson; Atténuation du Changement Climatique, 
Contribution du Groupe de travail III, offentliggjort under ledelse af B. Metz, O. Davidson, P. Bosch, R. Dave 
og L. Meyer. 
2 Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2010)0019.
3 EUT C 297 E af 20.11.2008, s. 32.
4 EUT C 160 af 19.6.2010, s. 1-8.
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– der henviser til undersøgelsen fra Climate Strategies-instituttet "Tackling leakage in a 
world of unequal carbon prices", offentliggjort i juni 20101, fra CE Delft-instituttet "Why 
the EU could and should adopt higher greenhouse gas reduction targets", offentliggjort i 
marts 20102, fra Sandbag-instituttet "The Carbon Rich List: The companies profiting from 
the EU Emissions Trading Scheme", offentliggjort i februar 20103, og fra Carbon Trust-
instituttet "International carbon flows",

– der henviser til "Évaluation internationale des sciences et technologies agricoles pour le 
développement", offentliggjort i 20084,

– der henviser til energichartrets miljøbestemmelser, som ligger til grund for sagen 
"Vattenfall Europe Generation AG v. Federal Republic of Germany" fra den 27. april 
20095, hvor en virksomhed retter angreb mod en medlemsstat, som har strammet 
miljøreglerne, 

– der henviser til "Ontario Green Energy Act" af 14. maj 2009,6

– der henviser til forretningsordenens artikel 48, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelserne fra 
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Regionaludviklingsudvalget 
(A7-0000/2010),

A. der henviser til, at de økonomiske, sociale og økologiske følger af den globale 
opvarmning har antaget et foruroligende omfang, og at en begrænsning af denne 
opvarmning til under 2°C er absolut nødvendig,

B. der henviser til, at den aftale, der blev indgået på FN's klimatopmøde i København i 
december 2009 er utilstrækkelig, samt at Den Europæiske Union ikke formåede at spille 
en fremtrædende rolle i forbindelse hermed på grund af lidet ambitiøse målsætninger og 
uenighed,

C. der henviser til, at topmødet i Cancun må og skal munde ud i et væsentligt tiltag hen imod 
en operationel aftale, som gør det muligt at begrænse den globale opvarmning til noget 
under 2°C, og som på kort sigt medfører en yderligere stramning,

D. der henviser til, at bekæmpelsen af klimaændringer skal ses som en integreret del af 
konkurrenceevnen, idet EU's prioriteter på dette område er energibesparelser og 

                                               
1 Susanne Droege and Simone Cooper, Tackling Leakage in a World of Unequal Carbon Prices - A study 
for the Greens/EFA Group, http://www.climatestrategies.org/our-reports/category/32/257.html
2 Sander de Bruyn, Agnieszka Markowska, and Marc Davidson, Why the EU could and should adopt higher 
greenhouse gas reduction targets - A literature review, Delft 2010, 
http://www.stopclimatechange.net/fileadmin/bali/user_upload/docs/7213_finalreportSdB.pdf
3 Anna Pearson, The Carbon Rich List: The companies profiting from the EU Emissions Trading Scheme, 
Company analysis of the EU Emissions Trading Scheme compiled in association with carbonmarketdata.com, 
February 2010, 
http://www.climnet.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=55&gid=1551.
4 http://www.agassessment.org/
5 International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID Case No. ARB/09/6
6 Ontario Ministry of Energy, Green Energy Act, http://www.mei.gov.on.ca/en/energy/gea/
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vedvarende energi, som gør det muligt at forbedre Unionens energisikkerhed, og som i 
væsentlig grad kan bidrage til at fremme den industrielle udvikling, innovation og fysisk 
planlægning, samt til at skabe nye arbejdspladser, 

E. der henviser til, at Den Europæiske Unions klimaansvar ikke kun begrænser sig til 
drivhusgasemissioner på Unionens territorium, idet omfanget af emissioner knyttet til 
forbruget i EU er langt større end omfanget af emissioner knyttet til produktionen med 
35 % i Det Forenede Kongerige, 45 % i Frankrig og 60 % i Sverige ifølge de seneste 
prognoser,

F. der henviser til, at handelspolitikken derfor er en afgørende brik i bekæmpelsen af 
klimaændringer, og at Unionen i sin egenskab af verdens største handelsmagt kan øve 
væsentlig indflydelse herpå,

1. glæder sig over Det Europæiske Råds ønske om at reducere de europæiske 
drivhusgasemissioner med 80-95 % inden 2050 i forhold til 1990, hvilket er nødvendigt, 
hvis Unionen igen ønsker at tage føringen med hensyn til internationale klimaspørgsmål, 
idet en række andre lande allerede er begyndt at satse stærkt på grøn økonomi, især i 
forbindelse med deres økonomiske genopretningsplaner;   går stærkt ind for målet om at 
reducere EU's emissioner med 30 % inden 2020 uafhængigt af resultaterne af de 
internationale forhandlinger;

2. understreger, at Den Europæiske Unions handelspolitik - på bilateralt, plurilateralt og 
multilateralt plan - er et redskab og ikke et mål i sig selv, samt at den bør være i 
overensstemmelse med målsætningerne om at bekæmpe klimaændringerne og danne 
grundlag for indgåelsen af en ambitiøs klimaaftale;

3. mener således, at Verdenshandelsorganisationens regler bør fortolkes og udvikles i tråd 
med de forpligtelser, der er indgået i de multilaterale miljøaftaler; henstiller til 
Kommissionen at tilskynde til udarbejdelsen af en aftale i Verdenshandelsorganisationens 
regi, som giver de multilaterale miljøaftalers sekretariater status af observatører på alle 
møder i Verdenshandelsorganisationen vedrørende deres kompetenceområde og status 
som rådgivere i forbindelse med bilæggelse af miljøtvister;

Fremme af en positiv vekselvirkning mellem handel og beskyttelse af klimaet

4. erkender, at handelen kan spille en positiv rolle i forbindelse med udbredelsen af varer og 
tjenesteydelser, som bidrager til beskyttelsen af klimaet; er endvidere af den opfattelse, at 
klimabeskyttelse og handelsliberalisering gensidigt kan styrkes ved at fremme handelen 
med miljøvarer og -tjenester, men at det først er nødvendigt at få opstillet en liste over 
sådanne varer og tjenesteydelser på grundlag af strenge miljøkriterier og i samarbejde med 
medlemmerne af Verdenshandelsorganisationen;

5. understreger betydningen af innovative grønne teknologier og erkender, hvilken rolle 
handelen kan spille i forbindelse med overførslen af sådanne teknologier landene imellem;

6. erkender, at incitamentet til innovation kan være forskellige bonusordninger -
patentpuljer, intellektuel ejendomsret, priser - og at disse systemer ikke fremmer 
overførslen af teknologier på samme måde; stiller især spørgsmålstegn ved indvirkningen 



PE448.802v01-00 6/11 PR\830089DA.doc

DA

af intellektuel ejendomsret på udbredelsen af fremtidige teknologier som f.eks. 
landbrugsbrændstoffer af anden generation, batterier eller hydrogen; anmoder derfor 
Kommissionen om at undersøge alle innovative bonusordninger under hensyntagen til 
risikoen for udelukkelse af visse lande, samt at lade resultaterne heraf indgå i 
klimadebatten;

7. er foruroliget over den fordrejende indvirkning af støtten til fossile brændstoffer på 
verdenshandelen og klimaet, samt indvirkningen af priserne på de offentlige finanser;  ser 
positivt på G20-landenes erklærede ønske om gradvist at udfase denne form for støtte;

8. slår til lyd for, at Den Europæiske Union i denne forbindelse påtager sig en ledende rolle 
på den internationale scene, og anmoder Kommissionen om snarest at fremsætte forslag 
om en tidsplan for afviklingen af en sådan støtte i Unionen samtidig med iværksættelsen 
af sociale og industrielle ledsageforanstaltninger;  minder i øvrigt om Europa-
Parlamentets henstilling til Kommissionen og til medlemsstaterne om at forhindre 
eksportkreditagenturer og Den Europæiske Investeringsbank i at yde lån til projekter med 
en skadelig virkning på miljøet; 

Indførelse af et mere korrekt prisniveau i international handel og foranstaltninger til 
hindring af kulstoflækage 

9. anfører, at handelsliberalisering kan medvirke til at skade klimaet, såfremt visse lande 
konkurrencemæssigt drager fordel af passivitet med hensyn til klimabeskyttelse;  foreslår 
derfor en reform af Verdenshandelsorganisationens bestemmelser om anti-dumping, 
således at der indføres miljømæssigt korrekte priser set i lyset af de globale normer for 
klimabeskyttelse;

10. bemærker imidlertid, at klimaforhandlingerne er baseret på princippet om "fælles men 
differentieret ansvar", og at udviklingslandenes svage tiltag med hensyn til klimapolitik 
generelt skyldes mangelen på økonomiske eller tekniske ressourcer og ikke et ønske om at 
praktisere miljødumping;

11. slår derfor til lyd for, at der udvises forsigtighed i forbindelse med den europæiske debat 
om kulstoflækage og EU-ordningen for handel med emissioner (EU-ETS) og om metoder 
til afhjælpning heraf;

12. minder om, at ifølge Kommissionens seneste meddelelse af 26. maj 2010 
(KOM(2010)0265) om dette spørgsmål interesserer kun få industrisektorer interesserer sig 
væsentligt for kulstoflækage, og at der er behov for en detaljeret analyse af de forskellige 
sektorer med henblik på en identificering heraf;  opfordrer Kommissionen til hurtigst 
muligt at anvende en sådan fremgangsmåde frem for ensartede kvantitative kriterier for 
alle industrisektorer;

13. understreger, at der ikke findes en universalløsning for de industrisektorer, der ønsker at 
reducere deres kulstoflækage, og at produktet eller markedsstrukturen er vigtige kriterier, 
der bør lægges til grund for valget af disponible redskaber (gratis tildeling af kvoter, 
statsstøtte eller tilpasningsmekanismer ved grænserne);

14. beklager den udstrakte brug af gratis tildeling af kvoter, da adskillige nylige undersøgelser 
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viser, at denne løsning kan skabe en stor uretmæssig fortjeneste for visse virksomheder, 
og at den ikke forhindrer sådanne virksomheder i at flytte hele eller en del af deres 
produktion;  kræver, at de tildelte kvoter ved hel eller delvis flytning øjeblikkelig 
inddrages, og at midlerne fra en del heraf indgår i en fond til social og miljøvenlig 
udvikling af de forladte erhvervszoner;

15. minder om, at tilpasningen ved grænserne snarere end at reducere restriktionerne på 
kulstofemissioner fra europæiske produktionsvirksomheder giver mulighed for at pålægge 
såvel europæiske som importerede produkter ensartede og potentielt hårde restriktioner på 
kulstofemissioner; mener, at dette redskab kun har reel og legitim interesse, hvis det 
anvendes sammen med bortauktionering af kvoter, og at en sådan bortauktionering skal 
accepteres af de deltagende lande og være i overensstemmelse med 
Verdenshandelsorganisationens bestemmelser;

Fremme af produktdifferentiering i henhold til deres indvirkning på klimaet

16. minder om, at klimabeskyttelse kan realiseres via forskellige former offentlig politik -
CO2-mærkning, udbudsprocedurer med strenge økologiske kriterier, normer, støtte, 
afgifter, kvoter - der differentierer produkterne alt efter forarbejdning og 
produktionsmetode, og at det kan vise sig at være nødvendigt at anvende sådanne 
politikker på såvel europæiske som importerede produkter; 

17. minder endvidere om, at Verdenshandelsorganisationens bestemmelser giver mulighed for 
at iværksætte foranstaltninger med henblik på en nærmere præcisering af handelen, hvis 
det viser sig nødvendigt, hensigtsmæssigt og ikke medfører diskriminering af lande, hvor 
produktionsvilkårene er identiske; anfører imidlertid, at sådanne præciseringer haster med 
henblik på iværksættelse af foranstaltninger på grundlag af klimakriterier for ikke-
varerelaterede produktionsprocesser og -metoder (PPM) for sådanne produkter;

18. anmoder Kommissionen at udfolde bestræbelser på igen at få indledt debatten i 
Verdenshandelsorganisationen vedrørende PPM og mulighederne for at differentiere 
ensartede produkter alt efter deres CO2-fodaftryk, energiforbrug eller teknologiske 
standarder;  mener, at et sådant initiativ vil kunne accepteres af medlemmerne af 
Verdenshandelsorganisationen, hvis det ledsages af foranstaltninger til fremme af 
overførslen af teknologier;

19. håber imidlertid, at den manglende klarhed med hensyn til PPM inden for rammerne af 
Verdenshandelsorganisationen ikke lammer Unionen, som netop af samme årsag bør 
udnytte denne handlefrihed;  henstiller således til Kommissionen systematisk at kræve 
etikettering eller holdbarhedskriterier i forbindelse med handelsforhandlingerne og de 
bilaterale og plurilaterale handelsaftaler vedrørende produkter med en skadelig 
indvirkning på miljøet;

20. glæder sig derfor over Den Europæiske Unions indførelse af holdbarhedskriterier for 
importerede og europæisk producerede biobrændstoffer;  opfordrer Kommissionen til at 
undersøge mulighederne for at udvide denne fremgangsmåde til biomasse og 
landbrugsprodukter; forventer imidlertid, at der tages højde for den indirekte ændring af 
arealanvendelsen forbundet med biobrændstoffer i overensstemmelse med 
Kommissionens tilsagn herom til Europa-Parlamentet;
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Handelsliberalisering må ikke være til skade for en ambitiøs klimapolitik

21. er bekymret over, at Kommissionen ønsker at gennemtvinge en liberalisering af handelen 
med træ i handelsaftalerne, og især afskaffelse af eksportrestriktioner for træ, på trods af 
den øgede risiko for afskovning og den negative indvirkning heraf på klimaet, 
biodiversiteten, udviklingen og de lokale befolkninger;

22. understreger, at liberaliseringen af landbrugsprodukter har fået en lang række 
udviklingslande til at indføre landbrugsmetoder baseret på monokultur og eksport, som er 
meget sårbare over for klimaændringer og kan føre til massiv afskovning; er foruroliget 
over indvirkningen af visse former for europæisk landbrugsstøtte på landenes evne til at 
sikre deres egen levnedsmiddelforsyning, især i lyset af klimaændringerne;   henstiller til 
Kommissionen ikke at indgå handelsaftaler, som vil kunne øge afskovningen og at sikre 
sig, at handelsaftalerne og den offentlige støtte fra EU til landbruget ikke ødelægger 
mulighederne for gennem landbrugspolitikken at imødegå klimaændringer med henblik på 
uafhængighed på fødevareområdet;

23. modsætter sig de bestemmelser, der i handels- og investeringsaftalerne giver investorerne 
mulighed for at udelukke et land, der skærper sin klimapolitik; er af den opfattelse, at 
bestemmelserne om løsning af en konflikt mellem en investor og et land kun kan 
anvendes, hvis landet inden for en klar juridisk retsramme kan iværksætte 
miljøbeskyttelsesforanstaltninger, som er forenelige med de globale miljøbeskyttelsesmål;

24. henstiller til Kommissionen ikke systematisk at modsætte sig, at dens partnere vedtager 
lokale klimapolitiske klausuler, som det var tilfældet med Ontario Green Energy Act; 
påpeger, at sådanne klausuler netop får borgerne og virksomhederne til at acceptere disse 
politikker; mener desuden, at indtil klimaomkostningerne internaliseres i de internationale 
transportpriser, vil sådanne klausuler og transportmærkning være værktøjer, som ganske 
vist ikke er perfekte, men nyttige med henblik på at fremme forbruget af lokalt 
producerede produkter; 

Fuldstændig integrering af transport i problematikken om handel og klima

25. slår til lyd for, at klimaomkostninger forbundet med international transport internaliseres i 
transportpriserne, det være sig via indførelse af skatter eller afgiftsbelagte systemer for 
handel med emissionskvoter; udtrykker tilfredshed med, at luftfarten snarest medtages i 
Fællesskabets ordning for handel med drivhusgasemissionskvoter, og forventer, at 
Kommissionen tager et lignende initiativ for søtransport, hvis det i de følgende år viser sig 
at være umuligt at iværksætte en global mekanisme på området;  forventer desuden, at 
Kommissionen tager initiativ til at sætte spørgsmålstegn ved støtten til de mest 
forurenende former for transport, som f.eks. afgiftsfritagelse for flybenzin;

26. anfører, at eftersom klimaomkostninger ikke figurerer i transportpriserne, bør man i højere 
grad satse på at fremme den bæredygtige lokale produktion, især via bedre informering af 
forbrugerne; kræver, at der indføres et omkostningsberegningssystem og fælles 
mærkningsbestemmelser vedrørende drivhusgasemissioner fra forskellige produkter, især 
på transportstadiet;

Fremme af redskaber som sikrer overensstemmelse mellem handel og klima
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27. kræver med henblik på at sikre kohærens mellem EU's handels- og klimapolitik, at der 
gøres status over kulstoflækage i forbindelse med hver enkelt handelspolitik, således at 
den pågældende politik eventuelt ændres for at forbedre status quo, samt at der 
iværksættes obligatoriske udligningsforanstaltninger - med hensyn til politisk, teknologisk 
og økonomisk samarbejde - hvis beregningerne viser sig at være negative for klimaet;

28. kræver, at de foretagne beregninger og udligningsforanstaltningerne figurerer i et 
"klimakapitel", som skal være obligatorisk for alle handelsaftaler (aftaler om henholdsvis 
liberalisering, økonomisk partnerskab og en reform af de generelle præferenceordninger), 
samt at det pågældende kapitel gøres til genstand for offentlig høring og forelægges 
Parlamentet; 

29. ønsker at gøre dette "klimakapitel" til genstand for et nært samarbejde mellem GD for 
Klima og GD for Handel, og - mere generelt - at GD for Klima systematisk inddrages i 
handelsforhandlingerne;

Ensartede bestemmelser for handel og klima i Den Europæiske Union i forhold til 
udviklingslandene

30. erkender, at ensartede regler for EU's handels- og klimapolitik kan anvendes eller af 
partnerlandene opfattes som en indirekte måde at reducere EU's import eller øge dens 
eksport på;  

31. understreger derfor, at det er vigtigt at forhandle med disse lande om enhver 
foranstaltning, som Unionen måtte have til hensigt at iværksætte, især tilpasning ved 
grænserne, og at det er nødvendigt for Unionen at indfri sine forpligtelser om klimahjælp 
til udviklingslandene;

32. er i denne forbindelse foruroliget over, at den øjeblikkelige finansiering, som de 
europæiske lande afgav løfte om på klimatopmødet i København, delvis hidrører fra deres 
bevillinger til den offentlige udviklingsstøtte og ydes i form af lån, hvilket er i modstrid 
med Parlamentets krav; opfordrer Kommissionen til at udarbejder en betænkning om 
denne finansiering, som gør det muligt at fastslå, hvorvidt der reelt er overensstemmelse 
med de forpligtelser, der er indgået, og med Parlamentets krav; opfordrer endvidere til en 
bedre koordinering af den økonomiske støtte, hvad angår tematisk og geografisk 
anvendelse heraf;

33. minder om industrilandenes, herunder EU-landenes, forpligtelse, til at overveje innovativ 
finansiering til bekæmpelse af klimaændringer og især beskatning af finansielle 
transaktioner; henstiller til Kommissionen snarest at fremsætte et forslag til 
Kommissionen og Parlamentet om indførelse af en sådan afgift på Unionsniveau;  
opfordrer Kommissionen til i handelsforhandlingerne om liberalisering af finansielle 
tjenesteydelser at inddrage mulighederne for en sådan mekanisme;

34. pålægger sin formand at sende denne beslutning til formanden for Det Europæiske Råd, til 
Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter, samt til eksekutivsekretæren for De 
Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og til den 16. konference for 
parterne i Kyotoprotokollen (COP16).
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BEGRUNDELSE

FN's klimakonference i København mundede ud i en skuffende aftale, som ikke vil bidrage til 
at begrænse opvarmningen af jordkloden til 2° C. Endvidere er Københavnsaftalen hverken 
verdensomspændende eller bindende. EU er langt fra den hovedansvarlige for denne fiasko.
Men dens manglende sammenhold, dens manglende evne til at tale med én stemme, den 
manglende evne til at presse på for at få gennemført målsætninger for emissionsreduktion og 
støtte til udviklingslandene, som stod mål med de videnskabelige henstillinger og Europa-
Parlamentets krav gjorde ofte EU uagtet og ineffektiv.

Hvorfor er det så vanskeligt? Der er sikkert ikke noget entydigt svar. Men en væsentlig del af 
problemet skyldes, at mange lande endnu ikke har eksperimenteret i stor stil og stadig er i 
tvivl om de økonomiske, samfundsmæssige og demokratiske fordele ved en økologisk 
omstilling af økonomien på trods af de mange undersøgelser og vellykkede eksperimenter 
med bæredygtig omlægning af energisektoren, landbruget og transportsektoren.

EU lider i dag under træghed. Visse industrisektorer henviser med støtte fra regeringerne til 
de eventuelle dramatiske konsekvenser af en ambitiøs klimapolitik. Selv om de officielle 
undersøgelser afviser en sådan verdensomspændende trussel og påpeger, at der findes de 
nødvendige værktøjer til beskyttelse mod CO2-udslip betragtes klimamålsætningerne som 
værende i modstrid med bestræbelserne på at komme ud af den økonomiske krise og 
arbejdsløsheden. Det er alvorlig fejltagelse, som Kina og USA ikke gør sig skyldige, hvilket 
fremgår at deres planer om et genopsving på grundlag af en grøn økonomi. Hvis EU havde 
taget føringen i bekæmpelsen af klimaændringerne, ville den have styrket sin økonomis 
konkurrenceevne takket være energibesparelser og varige energikilder, der er to sektorer, som 
gør det muligt at forbedre energisikkerheden og som har et stort potentiale for så vidt angår 
industriel udvikling, innovation, fysisk planlægning og jobskabelse.

Men for at spille denne rolle og nyde godt af denne forbedrede konkurrenceevne er EU nødt 
til at udvikle sin handelspolitik, hvad enten den er bilateral, regional eller multilateral.
Handelen med varer og tjenesteydelser er nemlig ansvarlig for ca. 20 % af emissionerne af 
drivhusgasser i verden. Emissionerne fra forbruget er i Det Forenede Kongerige 34 % højere 
end emissionerne fra produktionen, i Frankrig 44 % og i Sverige 60 %. EU må nødvendigvis 
gøre noget ved disse "handelsemissioner". Ellers risikerer den at miste al troværdighed: Et 
Europa som bekæmper skovfældning på den ene side og på den anden side fremme 
skovfældning gennem indførsel af skovbrugsprodukter og ikke-bæredygtig biobrændsel kan 
ikke gå i spidsen i kampen mod klimaændringerne. Hvis den blot eksternaliserer sine 
emissioner i stedet for at ændre sine produktionsmetoder og forbrugsmønstre, opnår den heller 
ikke de økonomiske, erhvervsmæssige og arbejdsmarkedsmæssige fordele i forbindelse 
hermed.

EU er nødt til at udvikle sin handelspolitik på en sådan måde, at der differentieres mellem 
produkter alt efter deres klimakonsekvenser for derigennem at opnå den nødvendige 
omlægning af produktionsmetoder, forbrugsmønstre og investeringsstrategier. Den skal 
bidrage til løsningen på problemet med CO2-udslip og muliggøre et bedre overordnet tilsyn 
med importen. Den må ikke være til skade for vore handelspartneres klimapolitik ud fra et 
kortsigtet ønske om at øge de europæiske markedsandele. Der skal aktivt gribes ind over for 
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emissionerne i transportsektoren og arbejdes for en ordning for beskyttelse af ophavsretten til 
innovation, som er i overensstemmelse med bl.a. udviklingslandenes behov for adgang til 
klimavenlig teknologi. Der skal arbejdes for etablering af innovative finansieringsmekanismer 
på internationalt plan ved om nødvendigt først at indføre det i EU. EU skal gå ind i dette 
arbejde sammen med og ikke imod sine handelspartnere, navnlig udviklingslandene.

Det vil helt sikkert blive en hård opgave. Men EU har allerede gjort de første skridt i den 
rigtige retning: tiltag vedrørende indførsel af ulovligt træ, biobrændsel og emissionerne fra 
flytrafikken. Denne betænkning, som er resultatet af talrige diskussioner med virksomheder, 
foreninger, fagforeninger og Kommissionen forsøger at identificere de næste faser, som vil 
gøre det muligt for EU at fortsætte ad denne vej.


