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FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i den betænkning, det vedtager:

Henstillinger

Henstillinger

1. under forudsætning af, at medlovgiverne bliver enige om et nyt og omfattende eksternt 
instrument, bør "handel" udtrykkeligt indgå i titlen, som f.eks. kunne hedde "Naboskab, 
udvikling, handel og internationalt samarbejde";

2. glæder sig over de øgede bevillinger til foranstaltninger under udgiftsområde 6, 
"Naboområder og verden", i Kommissionens forslag til den flerårige finansielle ramme 
for 2021-2027 (FFR) og opfordrer til en forholdsmæssig forøgelse (på 30 %) af de 
midler, der er afsat til international handel inden for dette område, og til, at disse 
bevillinger øremærkes specifikt til handel;

3. betoner, at formålet med FFR er at gennemføre politikker; glæder sig i denne 
forbindelse over, at den ambitiøse strategi "Handel for alle" skitserer en værdibaseret 
handelspolitisk tilgang for Unionen, herunder retfærdige og etiske handelsprincipper, og 
opfordrer til en FFR 2021-2017, der tilvejebringer tilstrækkelig finansiering og politisk 
og administrativ støtte til videreudviklingen af Unionens handelspolitik til støtte for 
FN's mål for bæredygtig udvikling ved hjælp af sammenhængende strategier; er 
bekymret over manglen på klare og synlige tilsagn i denne henseende i FFR-forslagene; 
understreger, at der skal tages passende hensyn til målene for bæredygtig udvikling med 
henblik på at skabe bæredygtig økonomisk vækst og stabilitet, beskæftigelse og 
bæredygtig udvikling i Den Europæiske Union og i tredjelande, navnlig i 
udviklingslandene; minder om, at gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling 
vedrører EU's interne og eksterne politikker; anmoder derfor om, at målene for 
bæredygtig udvikling integreres i alle EU-politikker, herunder handelspolitikken, og 
initiativer under den næste FFR; understreger, at bidraget til gennemførelsen af 2030-
dagsordenen skal anvendes som benchmark for vellykket politik; der henviser til, at der 
bør lægges særlig vægt på at tilsikre tilstrækkeligt med fødevarer af god kvalitet og rent 
vand og på at opføre yderligere anlæg til spildevandsbortskaffelse med henblik på at nå 
målene for bæredygtig udvikling 2 og 6; henleder endvidere opmærksomheden på 
omfanget og implikationerne af energifattigdommen i udviklingslandene og kræver 
yderligere tiltag til reduktion af energifattigdom i tråd med mål nr. 7 for bæredygtig 
udvikling, navnlig i fjerntliggende landdistrikter og i regioner, der ikke er tilsluttet el-
nettet; understreger, at finansieringen af Aid for Trade-initiativer bør øges;

4. fremhæver behovet for at bibeholde fleksibiliteten ved de eksisterende instrumenter i 
den fremtidige struktur for eksterne finansieringsinstrumenter såsom 
partnerskabsinstrumentet, til finansiering af handelsrelaterede opgaver som f.eks. 
interne rådgivende grupper, og opfordrer til en forhøjelse af de beløb, der er afsat til 
sådanne ledsageforanstaltninger; bemærker, at et af målene for Unionens eksterne 
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instrumenter er offentlighedsdiplomati med henblik på at opbygge tillid og forståelse 
omkring EU-politikker i lande uden for EU; understreger, at civilsamfundets 
engagement er af største betydning, og anerkender vigtigheden af interne rådgivende 
grupper som vigtige redskaber til at sikre en korrekt gennemførelse af 
handelspartnerskabsaftalerne; bemærker dog med bekymring, at de er 
underbudgetterede og lider under en mangel på kapacitet, navnlig i tredjelande, og 
opfordrer derfor til, at der afsættes større bevillinger til at støtte 
civilsamfundsorganisationers deltagelse i partnerlande i deres respektive interne 
rådgivende grupper;

5. gentager sin opfordring til, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre 
forudgående, foreløbige og efterfølgende vurderinger af handelsaftaler og revidere den 
anvendte metode, herunder for så vidt angår kumulative virkninger, indvirkningen på 
opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling samt på gennemførelsen af Parisaftalen; 
mener, at Den Europæiske Union i højere grad bør tage højde for de sociale, 
sundhedsmæssige og miljømæssige virkninger af sine handelsforbindelser og -aftaler i 
forbindelse med evalueringen af nuværende og fremtidige scenarier, og understreger 
endvidere behovet for kønsopdelte data; opfordrer Kommissionen til at arbejde tæt 
sammen med de videnskabelige afdelinger i UNCTAD og OECD;

6. konstaterer, at indgåelsen af hver ny handelsaftale kan indebære et betydeligt tab af 
Unionens egne indtægter; opfordrer Kommissionen til at foretage en nøjagtig måling af 
disse tab og til at forelægge Parlamentet de respektive tal for hver af de indgåede 
aftaler; konstaterer, at medlemsstaterne tilbageholder 20 % af tolden på import fra lande 
uden for EU som opkrævningsomkostninger; tilslutter sig forslaget om at nedbringe 
denne andel til 10 % i FFR-perioden 2021-2027 til gavn for Unionens egne indtægter; 
opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge deres indsats mod toldsvig;

7. henleder opmærksomheden på, at toldunionen er en af de vigtigste kilder til Den 
Europæiske Unions finansielle kapacitet; opfordrer derfor til strengere og mere 
homogen implementering af EU's toldkodeks; gentager sin bekymring, der opstod på 
baggrund af en OLAF-rapport1 fra 2017, hvori det hedder, at importører i Det Forenede 
Kongerige unddrog store beløb i toldafgifter ved at benytte fiktive og falske fakturaer 
og ukorrekte toldværdiangivelser ved indførsel; anerkender, at yderligere 
Kommissionsinspektioner afdækkede et betydeligt større omfang af den svigagtige 
fremgangsmåde med underevaluering af toldværdier, der foregik i det britiske 
handelsknudepunkt; minder om, at til trods for at være blevet underrettet om risikoen 
for svig i forbindelse med indførsel af tekstiler og fodtøj fra Folkerepublikken Kina 
siden 2007, og til trods for at være blevet anmodet om at træffe hensigtsmæssige 
risikostyringsforanstaltninger, har de britiske myndigheder undladt at tage skridt til at 
modvirke snyderiet; bemærker med bekymring OLAF's konklusioner om, at de britiske 
toldmyndigheders "kontinuerlige forsømmelighed" fratog Den Europæiske Union 1 987 
mia. EUR i indtægter som følge af tabt told, og opfordrer Det Forenede Kongerige til at 
betale bøden på 2,7 mia. EUR, som Kommissionen har pålagt;

8. gentager, at handels- og udviklingspolitik er komplementære elementer af Unionens 
eksterne politikker, der udgør en integreret del af den Europæiske Udviklingskonsensus, 

                                               
1 Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig, "OLAF-rapport 2016 — Syttende Rapport fra Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig, 1. januar til 31. december 2016", 2017.
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og at bistandseffektivitetsprincipperne også skal finde anvendelse på Aid for Trade; 
minder om Unionens og et flertal af medlemsstaternes uindfriede tilsagn om at øge 
deres officielle udviklingsbistand (ODA) til 0,7 % af bruttonationalindkomsten (BNI) 
inden 2030, herunder allokering af 20 % af EU's ODA til foranstaltninger til social 
integration og menneskelig udvikling og 0,2 % af Unionens BNI til ODA til de mindst 
udviklede lande;

9. bemærker, at den næste FFR skal opstille makrofinansiel bistand under strenge 
betingelser for økonomisk og sociale fremskridt;

10. understreger, at SMV'ernes afgørende rolle for Unionens økonomi bør afspejles i en 
samlet og konsekvent strategi, der sikrer et erhvervsvenligt miljø for europæiske 
SMV'er og fremmer deres handels- og investeringsmuligheder på internationalt plan; 
gentager sin opfordring til Kommissionen om at vurdere og forbedre nyttevirkningen og 
effektiviteten af de forskellige initiativer, som støtter SMV'ers internationalisering, 
herunder inden for rammerne af partnerskabsinstrumentet, i forbindelse med initiativer 
fra private enheder og fra medlemsstaterne samt andre EU-finansieringsinstrumenter, 
som støtter SMV'er såsom Cosme med henblik på at sikre komplementaritet og 
europæisk merværdi; opfordrer Kommissionen til at finansiere SMV'ers 
internationaliseringsprogrammer yderligere og til at bestræbe sig på at skabe en 
mekanisme til beregning af oprindelsesregler, som er skræddersyet til SMV'er, og som 
specifikt bør sætte dem i stand til at anvende de præferencer, der er tilgængelige i 
henhold til eksisterende aftaler, således at præferenceudnyttelsesgraden kan øges; 
bemærker, at SMV'ers adgang til eksterne finansieringsinstrumenter bør forbedres 
gennem mindre kompleks og mere brugervenlig regulering, som kan fremme en mere 
fleksibel anvendelse af de tilgængelige midler og samtidig hjælpe SMV'er med at opnå 
international erfaring; understreger behovet for i højere grad at informere og øge 
bevidstheden blandt SMV'er om de eksisterende instrumenter, navnlig på nationalt plan;

11. henstiller, at der etableres solide og konsekvente overvågnings- og 
evalueringsmekanismer, herunder de mekanismer, der er nødvendige for at opfylde 
forpligtelser i henhold til kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling, inden for 
rammerne af den fremtidige struktur for finansielle instrumenter med henblik på at sikre 
bedre ansvarlighed, gennemsigtighed, demokratisk kontrol fra Europa-Parlamentets side 
og bedre målretning af udgifterne; opfordrer til, at der sikres højere og tilstrækkelige 
budgetressourcer inden for rammerne af den fremtidige struktur for finansielle 
instrumenter og til det personale, som skal tilknyttes Kommissionens Generaldirektorat 
for Handel til at udføre det stigende antal opgaver, til at overvåge gennemførelsen af 
handelsaftaler og til at anvende handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter, navnlig for at 
forsvare og fremme multilateralisme i forbindelse med udviklingen af globale 
handelsregler og -bestemmelser, reformen af WTO og en bedre integrering af 
handelspolitik og -regulering inden for rammerne af FN-systemet; kræver yderligere 
EU-opbakning til den parlamentariske dimension af WTO, bl.a. øget finansiel og 
personlig støtte til det ansvarlige sekretariat; understreger vigtigheden af at tilvejebringe 
tilstrækkelige finansielle ressourcer til at sikre internationale organisationers 
regelmæssige og effektive overvågning af de forpligtelser, der følger af kapitlerne om 
handel og bæredygtig udvikling, f.eks. Den Internationale Arbejdsorganisations 
missioner samt andre FN-organisationers arbejde med overvågning og undersøgelser;
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12. opfordrer Kommissionen til at øremærke tilstrækkeligt med midler gennem eksterne 
finansieringsinstrumenter for samarbejde og teknisk bistand med tredjelande, især 
udviklingslande, til de fornødne ledsageforanstaltninger for handelsrelateret lovgivning 
såsom fastlæggelse af due diligence-forpligtelser i forsyningskæden for EU-importører 
af tin, tantal og wolfram og deres malme samt guld, der hidrører fra konfliktberørte 
områder og højrisikoområder, Kimberley-processen såvel som Kommissionens 
flagskibsinitiativ om beklædningssektoren og tilsvarende initiativer samt FN's Global 
Compact;

13. mener, at den europæiske garantifond for aktioner i forhold til tredjelande er en effektiv 
og virksom mekanisme til at dække risici i forbindelse med Unionens lånetransaktioner 
i tredjelande; opfordrer indtrængende til, at flere udlån stilles til rådighed til støtte for 
SMV'er og udvikling af social og økonomisk infrastruktur i de regioner, der er mest 
berørt af migrations- og flygtningekrisen;

14. påpeger, at støtte til handelsbefordrende foranstaltninger i partnerlande fortsat skal være 
en vigtig opgave inden for FFR, og anbefaler samtidig, at der lægges større vægt på at 
nedbringe produktionstiden på lokale og regionale markeder, at støtten til 
lagringsfaciliteter for fiske- og landbrugsprodukter øges, og at incitamenterne til 
retfærdig og etisk handel med Unionen ligeledes øges.
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