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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet anser att den rådande ekonomiska modellen som medför konstant 
maximering av konsumtion, produktion samt handel är ohållbar, då denna ordning leder 
till ständigt ökade krav på resursanvändning och transporter samt en växande mängd 
avfall och utsläpp, vilket underminerar möjligheterna att tygla de pågående 
klimatförändringarna.

2. Parlamentet beklagar att dagens handelssystem leder till en global arbetsdelning som 
förutsätter en mycket hög grad av transporter, som inte bär sina egna miljökostnader, av
homogena produkter som lika väl skulle kunna produceras lokalt.

3. Parlamentet erkänner att EU bär ett historiskt ansvar för utsläpp av växthusgaser, och 
inser att det krävs väsentliga förändringar av unionens handelspolitik som uppmuntrar 
lokal produktion som ett sätt att minska behovet av transporter, samt efterfrågar ett 
fördjupat samarbete med olika utvecklingsländer, inte minst Kina och Indien, för att 
påskynda miljöomställningen i dessa länder, bland annat genom en intensifierad 
tekniköverföring.

4. Parlamentet uppmuntrar rådet och kommissionen att använda WTO:s tvistlösningssystem 
för att utmana de länder där det sker en oskälig subventionering av inhemsk industri 
genom att det berörda landet inte undertecknat Kyotoprotokollet, såsom USA, och anser 
vidare att koldioxidtullar bör införas vid import av energiintensiva produkter från dessa 
länder.

5. Parlamentet efterfrågar fördjupade konsekvensanalyser utifrån ett klimat-, genus- och
hållbarhetsperspektiv beträffande utfallet av multilaterala och bilaterala handelsavtal som 
förhandlas fram mellan EU och tredje land, samt uppmuntrar kommissionen att låta
explicit stöd för hantering av klimatförändringar ingå i all aid-for-trade, samt i övrigt 
relevant utvecklingsbistånd.


