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FORSLAG 

Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende 

udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. minder om, at Rådets beslutning om at ophæve alle atomrelaterede sanktioner over for 

Den Islamiske Republik Iran som følge af landets opfyldelse af sine forpligtelser i henhold 

til den fælles omfattende handlingsplan gør det muligt at genskabe forbindelserne med ran 

og vil skabe muligheder og fordele for begge parter, da det gør det muligt at genåbne det 

iranske marked for europæiske virksomheder; minder om, at Iran har en stor og 

forholdsvis højt uddannet og ung befolkning, det mest diversificerede 

bruttonationalprodukt i regionen, behov for investeringer og er et potentielt marked for 

europæiske kvalitetsvarer; 

2. henviser til, at der i en række erklæringer fra Kommissionen og under EU-

delegationsrejser til Iran - hvoraf den seneste bestod af næstformanden/den højtstående 

repræsentant og syv kommissionsmedlemmer - er blevet fokuseret på handel og 

økonomiske forbindelser; 

3. understreger, at handel og fornyet adgang til det globale regelbaserede handelssystem 

muligvis kan bryde Irans isolation, og at handel kan blive et vigtigt middel til at styrke den 

politiske dialog og stimulere samarbejdet mellem landene i regionen med henblik på at 

fremme udviklingen, beskæftigelsen og stabiliteten i regionen som helhed; 

4. efterlyser i denne forbindelse sammenhæng mellem EU's handelspolitik og principperne i 

EU's energipolitik og mener, at alle nuværende og fremtidige EU-projekter og EU-

investeringer i Iran skal være i fuld overensstemmelse med EU's langsigtede tilsagn om at 

mindske CO2-udledningerne; 

5. giver udtryk for bekymring over den omfattende korruption og sanktionsomgåelseshandel, 

som har ført til en grå økonomi og udgør en risiko for europæiske investeringer; 

understreger derfor behovet for at bekæmpe korruption og øge gennemsigtigheden og for 

at udvikle en virkelig privat sektor og en markedsøkonomi i Iran; 

6. minder om, at EU's handelspolitik bidrager til beskyttelse og fremme af de værdier, 

Unionen står for; understreger, at en eventuel fornyelse af handelsforbindelserne mellem 

EU og Iran skal gå hånd i hånd med væsentlige forbedringer med hensyn til respekt for 

menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i Iran og for de 

internationale arbejds-, social- og miljøstandarder; mener, at mærkbare forbedringer på 

disse områder er yderst vigtige for en fornyelse af forretningsforbindelserne og 

investeringerne med henblik på at forbedre den iranske befolknings leveforhold og 

velfærd; minder om, at Den Islamiske Republik Iran er medunderskriver af den 

internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR) og FN's 

konvention om barnets rettigheder (CRC), og opfordrer landet til at opfylde sine 

internationale forpligtelser på en mere konsekvent måde; 

7. bemærker, at indtil 70 % af den iranske økonomi er statskontrolleret, hvilket potentielt kan 

skabe problemer for EU-virksomheder i Iran, samt at øget handel risikerer at styrke visse 

ikke-folkevalgte enkeltpersoners økonomiske, militære og politiske magt; opfordrer 
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Kommissionen til at forelægge en rapport to år efter ophævelsen af sanktionerne om 

potentielle hindringer for europæiske virksomheder i Iran og om de mulige konsekvenser 

af handelsforbindelserne i Iran; understreger, at det er vigtigt, at Iran udvikler et miljø, der 

er fremmende for internationale investeringer, og at dette sker i overensstemmelse med 

henstillingerne fra Den Finansielle Aktionsgruppe vedrørende Hvidvaskning af Penge 

(FATF); 

8. understreger, at Iran står over for en lang række miljøproblemer, herunder knaphed på 

vand og jordforringelse, og at EU, samtidig med at den udnytter det fulde potentiale af 

erhvervssamarbejdet, bør samarbejde med Iran om at fremme miljøbeskyttelsen og en 

miljømæssig bæredygtig udvikling; 

9. konstaterer, at EU's nuværende mandat for forhandlingerne om en handels- og 

samarbejdsaftale med Iran er forældet; opfordrer EU til at undersøge muligheden for at 

genstarte Irans tiltrædelsesforhandlinger med Verdenshandelsorganisationen, idet 

medlemskab af WTO ville føre til en yderligere liberalisering af Irans økonomi og dermed 

skabe vækst, integrere landet i det globale regelbaserede system og indebære en 

mekanisme til at fremme de nødvendige økonomiske reformer og stille landet til regnskab 

for dets internationale forpligtelser; understreger ligeledes, at det er vigtigt for Iran at 

udvikle sine økonomiske og handelsmæssige forbindelser med de regionale aktører under 

behørig hensyn til WTO-bestemmelserne, så de kan danne en sammenhængende 

økonomisk og handelsmæssig blok; bemærker, at EU kan tilbyde sin ekspertise og støtte i 

forbindelse med udviklingen og opbygningen af denne regionale dialog; opfordrer 

Kommissionen til at undersøge mulighederne for at styrke handels- og 

investeringsforbindelserne med det formål at bringe Iran tættere på WTO's regler og 

beskytte de europæiske investeringer; understreger, at en formel forhandlingsramme ville 

gøre det muligt for EU at udnytte sin indflydelse som det største integrerede marked og 

den største økonomiske blok og skabe et forum for udveksling og dialog; 

10. mener, at Iran til trods for undertegnelsen af en lang række kontrakter med europæiske 

virksomheder ikke vil være i stand til at opfylde sine forpligtelser som følge af manglende 

likviditet, hvilket betyder, at processen med at åbne landet befinder sig i en ond cirkel; 

11. henviser til det vigtige forhold, at visse amerikanske sanktioner ikke berøres af 

atomaftalen og fortsat vil være gældende, navnlig sanktioner, som er forbundet med 

krænkelser af menneskerettighederne, støtte til terrorisme og afprøvning af ballistiske 

missiler; beklager, at de stadig gældende amerikanske sanktioner begrænser EU's politiske 

råderum og hindrer EU-virksomheder, der har aktiviteter i USA, i at gøre forretninger i 

Iran; anser det for urimeligt, at EU er afhængig af, at den amerikanske regering skaber 

juridisk sikkerhed og forudsigelighed, og anmoder Kommissionen og EU-

Udenrigstjenesten om at fortsætte dialogen og samarbejdet med USA, herunder om 

midlertidige dispensationer, indtil der aftales en endelig og varig løsning; 

12. mener, at den juridiske usikkerhed omkring investeringer i Iran på grund af de 

amerikanske ekstraterritoriale love og af, at transaktionerne foregår i dollars, bevirker, at 

det er nødvendigt at ændre tilgangen til handel med Iran; opfordrer til, at euroen anvendes 

som valuta i transaktioner med Iran for at undgå, at de amerikanske myndigheder 

idømmer bøder, som de tidligere har gjort over for visse europæiske banker; 

13. bemærker, at EU tilstræber at diversificere sin energiforsyning, og at Iran er en nøgleaktør 
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på det internationale energimarked, hvorfor det støtter et udvidet samarbejde med Iran på 

dette område; tilskynder til eksport af iransk olie og gas til Europa og til at fremme 

samarbejdet omkring udvikling af nye teknologiske løsninger, vedvarende energi og 

energieffektivitet; 

14. understreger det potentiale, der ligger i et åbent og sikkert internet i Iran for den digitale 

økonomi; gentager sin opfordring til etablering af en effektiv europæisk 

eksportkontrolordning for at undgå, at varer og teknologi med dobbelt anvendelse 

misbruges til at krænke menneskerettighederne eller anvendes mod EU; 

15. bemærker, at en effektiv gennemførelse af retningslinjerne for virksomhedernes sociale 

ansvar er af afgørende betydning, hvis de styrkede handelsforbindelser mellem EU og Iran 

skal have en positiv indvirkning på det iranske samfund som helhed. 

16. opfordrer til, at der i forbindelse med styrkelsen af handelsforbindelserne lægges særlig 

vægt på den rolle, som de europæiske og iranske små og mellemstore virksomheder 

spiller; 

17. understreger, at der er et særligt behov for en kønsafbalanceret og inklusiv vækst i Iran; 

opfordrer navnlig til, at der sættes fokus på iranske kvinders rolle, som møder juridisk 

forskelsbehandling, og på europæiske kvinder, som ønsker at besøge Iran, men som kan 

blive forhindret i at rejse til landet som følge af kravet om at bære religiøse symboler; 
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