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FÖRSLAG 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för internationell handel att 

som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet välkomnar det övergripande målet i den framtida handelsstrategi som 

kommissionen presenterade i sitt meddelande av den 14 oktober 2015 för 

Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och 

Regionkommittén Handel för alla. Mot en mer ansvarsfull handels- och 

investeringspolitik1, särskilt vad gäller dess fokus på en värdebaserad inriktning som 

syftar till att värna om den inhemska europeiska sociala modellen och regleringsmodellen 

och att använda handelsavtal och preferensprogram som verktyg för att främja europeiska 

värden runt om i världen, såsom hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, rättvis och etisk 

handel och korruptionsbekämpning. Parlamentet uppmanar kommissionen att utöka och 

modernisera EU:s frihandelsavtal med tredjeländer i linje med en värdebaserad inriktning, 

med tanke på att EU:s export ger cirka 31 miljoner arbetstillfällen inom unionen eller, 

med andra ord, att 1 av 7 anställda är beroende av export. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att garantera en världsledande roll för EU i samband med utvecklingen av 

en ny kultur för rättvisa handelsavtal. Parlamentet betonar vikten av ambitiösa, 

balanserade och omfattande avtal som tar sig an långtgående och onödiga marknadshinder 

till konsumenters, medborgares, arbetstagares och företags fördel. 

2. Europaparlamentet betonar att man för framtida handelsavtal bör beakta parlamentets 

resolutioner om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar och om 

avtalet om handel med tjänster, som fortfarande gäller för framtida handelsförhandlingar, 

särskilt när det gäller undantaget för tjänster av allmänt intresse och tjänster av allmänt 

ekonomiskt intresse (som bl.a. kan omfatta vatten, hälsa, sociala tjänster, sociala 

trygghetssystem och utbildning) och skyddet av arbetstagares rättigheter. Parlamentet 

upprepar att kvalitet, tillgänglighet, överkomlighet och tillgång samt icke-diskriminerande 

och rättvis tillgång till dessa tjänster inte får kompromissas med genom handelsavtal. 

3. Europaparlamentet insisterar på att kommissionen ska föra en verklig demokratisk debatt 

med parlamentet och att den i högre grad bör höra arbetsmarknadens parter och 

civilsamhället för att bättre tydliggöra, definiera ramen för, och garantera insynen i, 

förhandlingsmandatet för alla handelsavtal. Parlamentet kräver transparenta förhandlingar 

och att man gör det möjligt för Europaparlamentet, de nationella parlamenten, europeiska 

arbetsmarknadsparter och civilsamhället att bidra till förhandlingsprocessen på ett 

meningsfullt sätt. 

4. Europaparlamentet anser att förhandlingar som rör ytterligare liberalisering av 

marknaderna bör beakta behovet av ett samarbete inom hela EU för att upprätthålla 

arbetsvillkorens överensstämmelse med relevant lagstiftning om sysselsättning och sociala 

frågor samt de kollektivavtal som finns inom EU. 

5. Europaparlamentet begär att handelsavtal förhandlas fram på en multilateral nivå snarare 

än bilateral nivå. 
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6. Europaparlamentet betonar behovet av en effektiv mekanism för att skydda europeiska 

investeringar utanför EU. Parlamentet begär att en bedömning av det befintliga ramverket 

görs för att säkerställa effektivitet och korrekt genomförande. 

7. Europaparlamentet insisterar på att kommissionen säkerställer att 

konsekvensbedömningar, däribland konsekvensbedömningar för hållbar utveckling, 

genomförs under handelsförhandlingarna för att bedöma de sociala, ekonomiska, 

miljömässiga och människorättsliga konsekvenserna av framtida handelsavtal, i linje med 

det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning som Europaparlamentet och 

medlemsstaterna nyligen kom överens om, samtidigt som man fastställer konsekvenserna 

för olika sektorer, regioner och nationer. Parlamentet begär att statistiska analyser 

publiceras för att säkerställa att varje avtal på ett rättvist och betydande sätt bidrar till 

skapandet av arbetstillfällen. Parlamentet uppmanar kommissionen att övervaka 

konsekvenserna av handelsavtal, och möjliggöra både förhandsutvärdering och 

efterhandsutvärdering. Parlamentet kräver att arbetsmarknadsparterna och civilsamhället 

ges möjlighet att delta i utformningen och genomförandet av konsekvensbedömningar för 

hållbar utveckling. Parlamentet påminner om att den framtida handelsstrategin också 

måste respektera regionala produktionsstrukturer i utvecklingsländer i fall där 

konsekvensbedömningarna för hållbar utveckling visar att dessa kan vara i fara som en 

konsekvens av handelsavtalen. 

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att eventuella 

justeringskostnader på den europeiska arbetsmarknaden motverkas genom att 

kommissionen i tid ingriper för att stödja de berörda sektorerna, regionerna eller 

medlemsstaterna. Parlamentet anser att detta stöd skulle kunna tillhandahållas genom EU-

finansiering, bl.a. genom en anpassad europeisk fond för justering för 

globaliseringseffekter med en lämplig budget. 

9. Europaparlamentet anser att kommissionens förslag att använda Europeiska fonden för 

justering för globaliseringseffekter för att dämpa de negativa konsekvenserna av 

internationella handelsavtal inte är tillfredsställande på grund av fondens låga finansiella 

kapacitet samt brist på kompetens att förhindra och bekämpa globaliseringens negativa 

effekter. 

10. Europaparlamentet betonar att det är väsentligt att befogenheterna hos den europeiska 

fonden för justering för globaliseringseffekter utökas i syfte att tillhandahålla en 

mekanism för att kunna förutse och anpassa sig efter risker som rör sektoriella, regionala 

och nationella produktionsstrukturer i fall där konsekvensbedömningar för hållbar 

utveckling visar på att dessa strukturer kan utsättas för fara på grund av handelsavtalen. 

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa rättvis konkurrens i fall med 

tjänsteleverantörer från tredjeländer som arbetar för handelspartner och som kommer in på 

EU:s arbetsmarknad, genom att se till att alla arbetstagare oberoende av hemland ges 

samma arbetstagarrättigheter som medborgarna i värdlandet och att principen om 

likabehandling och icke-diskriminering respekteras. Parlamentet anser att detta inte utgör 

något hinder för förmånligare bestämmelser i lagstiftningen eller avtalen i hemlandet. 

Parlamentet betonar att social- och arbetslagstiftningen på både unionsnivå och nationell 

nivå, samt kollektivavtalen, måste garanteras. 



 

AD\1095682SV.doc 5/8 PE576.819v02-00 

 SV 

12. Europaparlamentet begär att man rent principiellt garanterar att handelsavtal inte under 

några omständigheter leder till att försvaga, kringgå eller upphäva medlemsstaternas eller 

EU:s standarder inom följande områden: arbetsrätt, arbetsvillkor, inbegripet löner, social 

trygghet, social delaktighet och socialt skydd, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, 

yrkesutbildning, yrkeskvalifikationer, fri rörlighet för arbetstagare och pensionärer, den 

sociala dialogen och antidiskriminering på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att garantera att rätten att vidta kollektiva åtgärder 

inte undergrävs av företag som använder arbetstagare från tredjeländer under 

förhandlingar om kollektivavtal och arbetstvister. Parlamentet uppmanar kommissionen 

att säkerställa att arbetsskyddsnormer inte betraktas som icke-tariffära hinder och tekniska 

handelshinder. Parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa maximal transparens 

och att noggrant garantera ett balanserat deltagande från intressenternas sida i organen för 

regleringssamarbete, och även se till att regleringssamarbetet inte begränsar regeringarnas 

och Europaparlamentets rätt att lagstifta i allmänhetens intresse och att det inte dämpar 

lagstiftningsarbetet eller försvagar arbetsskyddsnormerna, bl.a. när det gäller hälsa och 

säkerhet. 

13. Europaparlamentet framhåller den höga utåtriktade rörligheten av högkvalificerade 

personer från EU-medlemsstater. Parlamentet anser att man bör fortsätta att bedriva en 

försiktig handelspolitik med avseende på arbetskraftens rörlighet. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att säkerställa att Gats-åtagandena gällande leveranssätt 4 endast gäller 

rörlighet för högkvalificerade personer, såsom personer med masterexamen från ett 

universitet eller likvärdig institution eller anställda i högre ledningsfunktion, för särskilda 

ändamål, för en begränsad tid och under exakt angivna villkor som fastställs i nationell 

lagstiftning i det land där tjänsten utförs och i ett avtal som respekterar sådan nationell 

lagstiftning. Parlamentet understryker vikten av att övervaka kategorin av 

tjänsteleverantörer som faller under Gats gällande leveranssätt 4 för att förhindra missbruk 

och utnyttjande av tredjelandsmedborgare. Parlamentet efterlyser att handelsavtal under 

alla omständigheter ska innehålla klausuler som upprätthåller de utländska 

tjänsteleverantörernas skyldighet att följa såväl EU:s som medlemsstaters social- och 

arbetslagstiftning. 

14. Europaparlamentet begär att parlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor 

omedelbart informeras om några delar i handelsavtalen skulle undergräva eller strida mot 

standarder på de områden som anges i punkt 12, så att samråd kan hållas och beslut fattas. 

15. Europaparlamentet välkomnar att EU:s senaste handelsavtal innehåller ett särskilt kapitel 

om hållbar utveckling. Parlamentet förväntar sig att EU spelar en ledande roll för att 

uppnå målet om att alla parter bör ratificera, genomföra och verkställa de åtta 

grundläggande ILO-konventionerna. Parlamentet uppmanar kommissionen att främja 

ytterligare arbetsrättsliga bestämmelser, i synnerhet ILO:s agenda för anständigt arbete 

som syftar till att förbättra de arbetsrättsliga skyddsnivåerna. Parlamentet betonar att 

arbetsrättsliga och miljömässiga standarder inte bör begränsas till kapitlen om handel och 

hållbar utveckling, utan även ingå i handelsavtalens andra kapitel, såsom investeringar, 

handel med tjänster, regleringssamarbete och offentlig upphandling. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att se till att genomförandet och efterlevnaden av arbetsrättsliga 

bestämmelser omfattas av ett effektivt övervakningsförfarande, som involverar 

arbetsmarknadens parter och företrädare för civilsamhället. Parlamentet anser att tvister 

som rör arbetsrättsliga bestämmelser ska bli föremål för en mekanism för tvistlösning som 
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inbegriper möjligheten att vidta avskräckande åtgärder med vederbörlig hänsyn från ILO:s 

tillsynsorgan och med hänvisning till ILO:s behörighet. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att införa å ena sidan en översynsklausul för att fastställa en mekanism som 

gör det möjligt för en part att frånträda avtalet, eller att upphäva eller avbryta åtaganden, 

särskilt i händelse av arbetsskyddsnormer, sociala normer och mänskliga rättigheter, och å 

andra sidan en klausul för socialt skydd som förhindrar nedmonteringen av social- och 

arbetslagstiftningen. 

16. Europaparlamentet är övertygat om att lämpliga internationella och utomrättsliga 

medlingsorgan som följer principerna om transparens och demokratisk kontroll behöver 

inrättas, i synnerhet för att upprätthålla strikta sociala standarder inom internationell 

handel. 

17. Europaparlamentet rekommenderar att de inhemska rådgivande grupper som bland annat 

behandlar överträdelser av sociala klausuler i handelsavtal samt brister när det gäller att 

upprätthålla arbetsrätten och sociala normer får tillräckligt med anslag för att arbeta 

effektivt, att de består av en balanserad representation från såväl arbetslivs- och 

företagsorganisationer som andra organisationer inom civilsamhället, att gemensamma 

möten mellan inhemska rådgivande grupper från båda sidorna i handelsavtalet 

institutionaliseras samt att varje inhemsk rådgivande grupp har sitt eget sekretariat och har 

möjlighet att utnyttja mer avancerade medier för att underlätta civilsamhällets deltagande. 

18. Europaparlamentet betonar behovet av att öka effektiviteten hos medlemsstaternas 

arbetsmiljö- och socialinspektioner, stärka samarbetet mellan medlemsstaterna och den 

europeiska plattformen för kampen mot odeklarerat arbete, vid behov öka inspektionernas 

resurser i syfte att möjliggöra en effektiv övervakning av arbetsskyddsnormer i linje med 

ILO:s rekommendationer, se till att arbetsrätten tillämpas, garantera arbetstagarna 

avgörande skydd för deras yrkesutövning samt om möjligt förhindra eller begränsa alla 

överträdelser på detta område. 

19. Europaparlamentet betonar vikten av åtgärder för tillbörlig aktsamhet i den globala 

produktionskedjan, liksom vikten av att dessa är hållbara och transparenta. Parlamentet 

betonar vikten av att uppmuntra frivilliga åtgärder inom företagens sociala ansvar (CSR), 

och uppmanar kommissionen att föreslå lagstiftning, om detta är lämpligt och 

genomförbart, för att förbättra tillbörlig aktsamhet i den globala produktionskedjan. 

Parlamentet noterar dock att små och medelstora företag skulle kunna undantas från 

obligatoriska initiativ avseende företagens sociala ansvar. Parlamentet anser att företagens 

sociala ansvar förutsätter en rättvis skattepolitik och därför är oförenlig med strategier för 

skatteflykt. 

20. Europaparlamentet understryker att de handelspolitiska skyddsåtgärderna gör det möjligt 

att bekämpa alla former av illojal konkurrens. Parlamentet uppmanar därför rådet och 

kommissionen att bryta dödläget när det gäller reformen av handelspolitiska 

skyddsåtgärder, utan att försvaga dem, för att de ska kunna tillämpas snabbare samt bli 

effektivare och mer tillgängliga för små och medelstora företag. Parlamentet betonar 

behovet av att säkerställa att EU:s möjlighet att vidta punktliga, nödvändiga och effektiva 

åtgärder för att komma tillrätta med konkurrenshämmande marknadsmetoder som brukas 

av EU:s handelspartner behålls oavsett ändringar i EU:s anti-dumpningslagstiftning samt 

att företag inom EU fortsätter att bedriva verksamhet med likvärdiga förutsättningar. 
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Europaparlamentet noterar att Kina för närvarande inte uppfyller EU:s fem tekniska 

kriterier för vad som betecknar en marknadsekonomi och motsätter sig därför att Kina 

tillerkänns status som marknadsekonomi eftersom landet behöver åtgärda illojala 

konkurrensmetoder. 

21. Europaparlamentet beklagar att endast 13 procent av de europeiska små och medelstora 

företagen har bedrivit internationell verksamhet utanför EU och betonar att många av dem 

hindras från att göra detta på grund av icke-tariffära hinder. Parlamentet förväntar sig att 

specifika hinder som små och medelstora företag stöter på beaktas vid förhandlingarna av 

nya avtal för att garantera att små och medelstora företag kan dra nytta av nya 

handelsavtal. 

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utöka förhandssamordningen mellan dess 

olika avdelningar som arbetar med handel och sysselsättning och sociala frågor. 

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att regeringarna har möjlighet 

att anta socialt och miljömässigt ansvarsfull upphandlingspolitik. Parlamentet betonar att 

upphandlingsbestämmelserna inte bör hindra regeringarna från att tillgodose sociala och 

miljömässiga behov och att avtalet inte får begränsa möjligheten att ställa sociala krav, i 

enlighet med EU:s nya direktiv om offentlig upphandling. Parlamentet anser dessutom att 

de offentliga upphandlingsstrategierna dessutom bör vara i linje med ILO:s konvention 94 

om införandet av arbetsklausuler i offentliga kontrakt. 

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att starkt begränsa sina åtaganden vid 

framtida bestämmelser gällande tjänster som tillhandahålls digitalt eller via elektroniska 

hjälpmedel så att de nuvarande höga arbetsnormerna och arbetsvillkoren i EU inte 

undergrävs i en alltmer digitaliserad ekonomi. 
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