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FÖRSLAG 

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt 

utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet anser att EU och Förenta staterna är viktiga strategiska partner till 

varandra. Det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (nedan kallat 

partnerskapet) är det viktigaste gemensamma projektet för EU och Förenta staterna under 

senare tid, och det bör blåsa nytt liv i det transatlantiska partnerskapet i stort, även utöver 

de handelsrelaterade aspekterna. Det är ur ett geopolitiskt perspektiv mycket viktigt att 

avtalet ingås nu när Förenta staterna vänt sig till Asien och är på väg att ingå avtalet om 

Stillahavspartnerskapet. Parlamentet understryker att partnerskapet förväntas medföra 

arbetstillfällen, tillväxt och konkurrenskraft för de två ekonomierna, som båda har 

drabbats av krisen, och att förhandlingarna bör föras på ett så öppet och insynsvänligt sätt 

som möjligt. 

2. Europaparlamentet betonar att handelspolitiken är en viktig del av EU:s yttre åtgärder och 

som sådan måste utformas på ett sätt som överensstämmer med utrikespolitiken och de 

utrikespolitiska instrumenten i övrigt. Parlamentet uppmuntrar därför till nära samarbete 

mellan de relevanta kommissionsledamöterna, generaldirektoraten, 

Europeiska utrikestjänsten och medlemsstaterna. 

3. Europaparlamentet konstaterar att partnerskapet är strategiskt viktigt när det gäller att 

stärka och utforma såväl den globala handeln inom ramen för ett regelbaserat system som 

den ekonomiska styrningen baserat på EU:s och Förenta staternas gemensamma 

värderingar, särskilt med tanke på den i allt högre grad multipolära värld vi lever i. 

Partnerskapet skulle inte bara få bilaterala konsekvenser utan även underlätta antagande 

av gemensamma förordningar, regler och standarder som senare skulle kunna antas på 

global nivå. Parlamentet betonar i detta avseende att EU:s bilaterala förhandlingar inte får 

ersätta utan snarare bör vara en språngbräda för ytterligare handelsliberalisering inom 

WTO. 

4. Europaparlamentet framhåller att partnerskapet inte får leda till sänkta standarder, särskilt 

inte på viktiga områden som konsumentskydd, hälso- och sjukvård, arbetstagarrättigheter 

eller miljön, utan att man i stället bör ta hänsyn till skillnaderna mellan EU:s och Förenta 

staternas regleringssystem och försöka vara en förebild för övriga världen genom att enas 

om högre gemensamma standarder, eftersom detta skulle stärka EU:s ekonomiska 

ställning i världen, samtidigt som våra värderingar sprids. Inga bestämmelser i kapitlet om 

investeringsskydd får tolkas på ett sätt som undergräver EU:s och medlemsstaternas rätt 

att, i enlighet med sina respektive behörigheter, anta den lagstiftning som krävs för att 

legitima allmänpolitiska mål ska uppnås. 

5. Europaparlamentet betonar att båda parter i partnerskapet måste åta sig att uppmuntra 

företag att följa OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Parterna och 

fackföreningarna bör tillsammans övervaka hur de multinationella företagen följer dessa 

riktlinjer. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att med avseende på offentliga 
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upphandlingar ha i åtanke att områdena försvar och säkerhet är känsliga områden samt 

beakta de mål som stats- och regeringscheferna fastställde vid rådets möte om 

försvarsfrågor 2013, dvs. att främja inrättandet av såväl en europeisk säkerhets- och 

försvarsmarknad som det europeiska försvarets industriella och tekniska bas.  

7. Europaparlamentet framhåller att ingåendet av partnerskapsavtalet kommer att ge utsikter 

till ett vittomfattande ekonomiskt område som även skulle inbegripa tredjeländer med 

vilka EU och Förenta staterna har nära handelsförbindelser och ekonomiska förbindelser. 

Kommissionen uppmanas att se till att ett eventuellt slutligt avtal skulle kunna utvidgas så 

att det möjliggör ett nära samarbete med länder med vilka EU och Förenta staterna ingått 

frihandelsavtal, och att inom ramen för denna process samråda i synnerhet med de länder 

som skulle påverkas av partnerskapet, exempelvis Mexiko och Kanada på grund av det 

nordamerikanska frihandelsavtalet, Turkiet på grund av tullunionen med EU samt EES-

länderna. Parlamentet konstaterar att det finns undersökningar som tyder på att 

partnerskapet skulle inverka positivt på tredjeländers ekonomier, exempelvis genom nya 

möjligheter för utvecklingsländerna. 

8. Europaparlamentet betonar att EU:s energiförsörjning till stor del är beroende av 

utländska källor, och uppmanar således kommissionen att se till att ett starkt energikapitel 

inkluderas i partnerskapsavtalet. Partnerskapet skulle kunna bidra till en diversifiering av 

EU:s energiförsörjning vad avser kolväten och till unionens energitrygghet. Parlamentet 

uppmanar eftertryckligen kommissionen att undersöka sätt att utnyttja denna potential i 

linje med höga miljöstandarder, övergången till ekonomier med låga koldioxidutsläpp och 

högt ställda EU-mål med avseende på hanteringen av klimatförändringarna. Avtalet får 

inte inverka på parternas rätt att kontrollera utforskningen och utnyttjandet av sina 

respektive energikällor. 

9. Europaparlamentet anser att avtalet bör åtföljas av ett fördjupat transatlantiskt 

parlamentariskt samarbete och att stärkandet av handels- och investeringsförbindelserna 

genom partnerskapet framöver bör leda till ett bredare och stärkt politiskt ramverk för att 

utveckla gemensamma strategier, stärka det strategiska partnerskapet och förbättra det 

globala samarbetet mellan EU och Förenta staterna. Parlamentet betonar att de instrument 

som eventuellt inrättas för att stärka regleringssamarbetet inte får påverka de europeiska 

eller amerikanska lagstiftningsförfarandena och att alla lagstiftare utan undantag måste 

involveras på lämpligt sätt – och med vederbörlig respekt för dessa lagstiftares 

parlamentariska rättigheter – i de organ som eventuellt inrättas för regleringssamarbete. 

Det är också mycket viktigt att göra alla berörda parter delaktiga. 

10. Europaparlamentet påminner kommissionen om att behandlingen av frågan om Förenta 

staternas avskaffande av viseringskravet för fem EU-medlemsstater ännu inte avslutats. 

11. Europaparlamentet noterar att kommissionen vidtar åtgärder för att förbättra insynen i 

förhandlingarna och erkänner att man redan gjort framsteg på detta område. 

Kommissionen uppmanas att, även gentemot de amerikanska myndigheterna, fortsatt 

verka för ökad parlamentarisk insyn i förhandlingarna, inklusive tillgång till ytterligare 

förhandlingsdokument i god tid. Parlamentet betonar att ordentlig kommunikation med det 

civila samhället är en förutsättning för att avtalet ska bli en framgång, samt uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att öka sin utåtriktade verksamhet. Parlamentet 
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hoppas att kommissionens mer insynsvänliga utgångspunkt kommer att tillämpas även på 

andra handelsförhandlingar. 
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