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FÖRSLAG 

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 

ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet understryker att en sund konkurrens inom handel, tjänster och 

investeringar får en positiv inverkan på den sociala och ekonomiska utvecklingen för 

EU och EU:s handelspartner. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att snabbt 

slutföra sitt arbete med moderniseringen av de handelspolitiska skyddsåtgärderna, som 

är nödvändiga för att säkra en sund konkurrens på EU:s marknad, och anser att 

handelsavtalen systematiskt bör behandla problemet med tredjeländers illojala 

handelsmetoder. 

2. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen till samarbete med 

handelspartnerländerna i syfte att säkerställa att deras marknader öppnas mer för 

EU-företag, särskilt inom energi, transport, telekommunikation, offentlig upphandling 

och tjänster, inte minst sådana som utförs inom ramen för reglerade yrken. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införliva de ambitiösa bestämmelserna 

om konkurrens och statsstöd i alla handelsavtal och att effektivt kontrollera parternas 

genomförande med avseende på alla regler, inbegripet bestämmelserna om statsstöd, 

och gentemot samtliga ekonomiska aktörer, inbegripet statsägda företag. 

4. Europaparlamentet betonar att ett effektivt genomförande av EU:s konkurrenspolitik 

kräver samarbete med konkurrensmyndigheter i tredjeländer, i synnerhet 

tillväxtekonomierna. 

5. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att stödja utvecklingsländerna i deras 

ansträngningar att främja och i praktiken genomföra konkurrensreglerna. 

6. Europaparlamentet välkomnar kommissionens aktiva deltagande i multilaterala 

organisationer på konkurrensområdet, t.ex. Internationella konkurrensnätverket (ICN), 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), Förenta nationernas 

konferens för handel och utveckling (Unctad) och Världshandelsorganisationen (WTO). 

Parlamentet betonar att ett globalt samarbete kring verkställandet av konkurrensregler 

bidrar till att undvika inkonsekvenser och förbättra resultatet av 

verkställighetsåtgärderna och hjälper företagen att minska sina efterlevnadskostnader. 

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja åtgärder för att upprätta en 

omfattande och användarvänlig databas som innehåller konkurrensbestämmelserna 

i frihandelsavtal och som skulle kunna skötas av WTO:s sekretariat. 

8. Europaparlamentet gläder sig över att man vid WTO:s ministerkonferens i Nairobi 

nådde framsteg att minska subventionerna i syfte att säkerställa lika konkurrensvillkor 

på internationella jordbruksmarknader. Parlamentet understryker att jordbrukssektorn är 

känslig och att det behövs klara och effektiva åtgärder, inbegripet inom ramen för 

WTO-överenskommelser, vilket tillåter europeiska producenter att förbli 

konkurrenskraftiga på internationella marknader. 
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9. Europaparlamentet påminner om att en likvärdig tillgång till naturresurser, inte minst 

energi, har en avgörande betydelse för en sund konkurrens på den globala marknaden, 

och uppmanar kommissionen att i handelsavtalen införliva bestämmelser som förbättrar 

tillträdet till dessa resurser, bland annat bestämmelser om statsägda företags 

konkurrenshämmande metoder samt om icke-diskriminering och transitering. 
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