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FÖRSLAG 

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt 

utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet tar del av EU:s nya handels- och investeringsstrategi med titeln ”Mot 

en mer ansvarsfull handels- och investeringspolitik” och understryker handelns 

grundläggande roll för fred, hållbar tillväxt, utveckling och sysselsättning. Parlamentet 

bekräftar därför EU:s växande ansvar för att bidra till att uppnå dessa mål i unionens 

internationella handelsförbindelser och yttre förbindelser. 

2. Europaparlamentet påminner om att det krävs sammanhang i unionens utrikespolitik och 

med andra politikområden med en extern dimension, såsom handel, utveckling, mänskliga 

rättigheter, jordbruk, miljö, energi och migration, och att den ska fullfölja de mål som 

fastställs i artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). Parlamentet 

betonar att EU:s handelspolitik och handels- och investeringsavtal utgör en del av 

unionens utrikespolitik, och uppmanar i detta sammanhang EU och medlemsstaterna att 

anta en global EU-strategi för utrikes- och säkerhetspolitiken. Parlamentet understryker 

därför den centrala samordnande roll som vice ordföranden/den höga representanten, 

utrikestjänsten och unionens delegationerna spelar i tredjeländer, där de kan spela en 

viktig understödjande roll på fältet i syfte att främja respekten för EU:s grundläggande 

värden och rättigheter. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att visa en enad front. 

3. Europaparlamentet påpekar att handelspolitiken bidrar till att skydda och främja unionens 

grundläggande värden, i enlighet med artikel 2 i EU-fördraget, såsom demokrati, 

rättsstaten, respekt för mänskliga rättigheter, grundläggande rättigheter och friheter, 

solidaritet, jämlikhet, respekt för människans värdighet, miljöskydd och skydd av sociala 

rättigheter. Parlamentet anser att respekten för dessa värden skulle göra det möjligt att få 

stopp på dålig praxis, och att handelspolitiken kommer att vara effektiv om alla centrala 

aktörer inom världshandeln efterlever samma regler, däribland reglerna om offentlig 

upphandling. Parlamentet understryker att EU:s handelspolitik måste vara förenlig med 

och bidra till målen för hållbar utveckling inom ramen för 2030-agendan för hållbar 

utveckling. Parlamentet välkomnar kommissionens meddelande om införande i 

handelsavtalen av redskap för att bekämpa korruption, och kommer att följa upp de 

åtgärder som förslås. 

4. Europaparlamentet understryker att alla EU:s handelsavtal bör innehålla tvingande 

människorättsklausuler, som gör det möjligt för unionen att genomdriva och främja 

universella värden i tredjeländer. Parlamentet konstaterar att det behövs politisk vilja för 

att man verkligen ska kunna tillämpa dessa klausuler och få tredjeländer att leva upp till 

sina åtaganden. Parlamentet kräver bättre samråd med parlamentet i ett tidigt skede av 

förhandlingarna om handels- och investeringsavtal, ett effektivt genomförande av 

människorättsklausulerna och information till parlamentet om människorättsaspekterna i 

avtalen. 

5. Europaparlamentet understryker att det allmänna preferenssystemet, GSP+ och ”Allt utom 

vapen” kan vara viktiga redskap som gör det möjligt att ta hänsyn till dessa värden, och 

betonar vikten av att de effektivt genomförs och övervakas. Parlamentet välkomnar 

offentliggörandet av kommissionens första tvåårsrapport om genomförandet av GSP+ och 
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den föregående dialogen med parlamentet om denna rapport innan den offentliggjordes. 

6. Europaparlamentet understryker att EU:s handelspolitik är ett instrument för ekonomisk 

diplomati som också kan bidra till att hantera de bakomliggande orsakerna till terrorism. 

7. Europaparlamentet betonar behovet av att säkra en hållbar och ansvarsfull handel. 

Parlamentet understryker vikten av att i handelsavtal införa kapitel om hållbar utveckling 

som främjar höga sociala och miljömässiga standarder genom hela leveranskedjan, i 

enlighet med befintliga internationella konventioner och i synnerhet i samarbete med 

Internationella arbetsorganisationen (ILO). Parlamentet uppmanar kommissionen att ta 

större hänsyn till dessa aspekter i samband med genomförandet av förhands- och 

efterhandsutvärderingar av sådana avtal. 

8. Europaparlamentet gläder sig över att kommissionen aviserat flera initiativ till stöd för 

rättvis handel, och uppmanar kommissionen att fortsätta att föreslå sådana åtgärder inom 

ramen för den gemensamma handelspolitiken. 

9. Europaparlamentet påpekar att handelsförhandlingarna inte får leda till en urholkning av 

de europeiska standarderna, utan att de måste skydda unionsmedborgarna och säkerställa 

våra samhällsval och staternas rätt att lagstifta. Parlamentet betonar att handelsavtal och 

EU:s handelspolitik är centrala instrument för att stärka det globala regelbaserade 

handelssystemet som utsätts för allt större tryck. Parlamentet konstaterar att detta är 

särskilt viktigt för EU eftersom dess ekonomi är kraftigt beroende av handel. Parlamentet 

understryker att EU behöver ha som mål att fastställa höga globala standarder för hela sin 

handelspolitik. 

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkra ett korrekt genomförande av 

handelsavtalen genom att i högre grad involvera Europaparlamentet, relevanta intressenter 

och det civila samhället på ett transparent sätt och se till att fördelarna med ingångna avtal 

kommer båda sidorna till godo. Parlamentet understryker betydelsen av att alltmer 

insistera på ömsesidig efterlevnad och tillämpning av de ingångna avtalen. Parlamentet 

uppmanar särskilt kommissionen att säkerställa åtaganden om mänskliga rättigheter och 

grundläggande arbetstagarrättigheter. 

11. Europaparlamentet påminner om att multilaterala handelsförhandlingar, stärkandet av de 

multilaterala handelsstrukturerna och engagemanget med WTO även i fortsättningen bör 

prioriteras av EU, som även för bilaterala förhandlingar i en ambitiös anda av 

ömsesidighet och gemensamma fördelar. Parlamentet gläder sig över det avtal som 

ingicks vid WTO:s ministerkonferens i Nairobi inom ramen för Doharundan. Parlamentet 

beklagar avtalets bristande räckvidd och ambitioner, men framhåller möjligheten att gå 

utöver Doha-utvecklingsagendan och se till att WTO bättre återspeglar den aktuella 

globala ekonomiska situationen och dess medlemsstaters respektive ekonomiska 

betydelse. Parlamentet uppmanar vidare kommissionen att ta fram specifika 

handelsstrategier för vissa regioner, framför allt Asien, med tanke på det nyligen ingångna 

Stillahavspartnerskapet. 

12. Europaparlamentet upprepar vikten av att respektera europeiska och internationella regler 

om handel med vapen, i synnerhet FN:s fördrag om vapenhandel och EU:s uppförandekod 

för vapenexport. 
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13. Europaparlamentet understryker att en effektiv lagstiftning om exportkontroll också är en 

central aspekt av EU:s handelspolitik. Parlamentet uppmanar i detta avseende 

kommissionen att uppdatera EU:s rättsakt om kontroll av export av produkter med dubbla 

användningsområden i syfte att fullfölja EU:s strategiska mål och universella värden. 

14. Europaparlamentet påminner om att EU måste säkerställa stabila förhållanden i sitt 

grannskap, och kräver bättre ekonomisk integration av unionens östliga och sydliga 

grannskap, i synnerhet genom att främja handelsförbindelserna. 

15. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att fortsätta sina insatser i fråga om 

kommunikation, transparens och tillgång till förhandlingsdokument, samt att förbättra 

samordningen och informationsutbytena mellan kommissionsledamöterna och 

generaldirektoraten, utrikestjänsten, rådet och parlamentet, liksom samrådet med 

arbetsmarknadens parter och det civila samhället. Parlamentet betonar att bättre tillgång 

till dokument som avser TTIP-förhandlingarna även bör gälla dokument som avser alla 

andra pågående förhandlingar om handelsavtal.
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