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FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som 
er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. understreger, at den fælles handelspolitik skal forblive en bærende søjle i Unionens 
eksterne politik, som har direkte indvirkning på borgernes liv, og at den skal hjælpe Unionen 
med at tilpasse sig den nye rolle i en verden bestående af flere førende aktører på den 
internationale scene; opfordrer med henblik herpå indtrængende Rådet, Kommissionen og 
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil til at samarbejde på følgende områder:

a) styrke den fælles handelspolitik ved at integrere den i de bredere politiske 
rammer; sætte sig i spidsen for den globale handelspolitik på multilateralt og bilateralt 
plan; styrke samarbejdet med bilaterale, strategiske og regionale handelspartnere og 
med multilaterale organisationer såsom FN's Konference for Handel og Udvikling 
(UNCTAD), FN's miljøprogram (UNEP), Den Internationale Arbejdsorganisation
(ILO), og navnlig Verdenshandelsorganisationen (WTO), ved at spille en aktiv rolle i 
de reformer, der er nødvendige for at gøre WTO mere effektiv og reaktionsdygtig over 
for nye globale udfordringer, herunder 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og 
Parisaftalen om klimaændringer, og for at øge organisationens legitimitet; styrke 
Unionens lederskab og EU's handelspolitik med hensyn til fremme af en værdibaseret 
handelspolitik ved at styrke menneskerettighedsdimensionen inden for handel og 
indførelsen af de højeste europæiske standarder;

b) føre an i beskyttelsen af et åbent, regelbaseret, retfærdigt og bæredygtigt 
udviklingsorienteret globalt handelssystem med henblik på yderligere at sikre EU-
virksomheders konkurrenceevne ved at sikre en effektiv gennemførelse af internationale 
regler og aftaler såsom miljø- og klimaaftaler, ILO-konventioner, bestemmelser om 
bekæmpelse af korruption og aftaler om finansiel gennemsigtighed, bekæmpelse af 
hvidvaskning af penge og skattesamarbejde; sikre, at EU-virksomheder kan operere 
globalt inden for en ramme af lige vilkår, forudsigelige regler, fair konkurrence og 
definerede forpligtelser, hvilket bør omfatte, at der arbejdes konstruktivt for en fælles EU-
holdning i FN's mellemstatslige forhandlinger om ansvar for 
menneskerettighedskrænkelser og fremmer virksomheders ansvarlighed og bindende due 
diligence-forpligtelser med hensyn til forsynings- og produktionskæder;

c) holde Parlamentet fuldt og øjeblikkeligt underrettet om forhandlingerne og Rådets 
mandat og under hele gennemførelsen af internationale aftaler med det formål at sikre, at 
Parlamentet er i stand til at udøve sine beføjelser og prærogativer; forenkle og afkorte 
forhandlingsprocessen og styrke Parlamentets kontrol gennem hele processen; øge 
gennemsigtigheden over for EU-borgerne ved at offentliggøre forhandlingsdirektiverne 
(mandater) for handelsaftaler, inden forhandlingerne indledes, således at 
forudsigeligheden og retssikkerheden også øges for de økonomiske aktører, så de bedre og 
i rette tid kan udnytte de muligheder, som EU tilbyder; fuldt ud respektere traktatens 
bestemmelser og nyere EU-retspraksis, der fastlægger den fælles handelspolitik som 
en af Unionens enekompetencer;

d) tilpasse handelspolitikken til den globale tendens til automatisering, 
digitalisering, servitisering, fremkomsten af globale værdikæder og den indbyrdes 
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forbindelse mellem handel med varer og tjenesteydelser ved at arbejde hen imod at 
indarbejde passende bestemmelser for at sikre dataoverførsel, konkurrencedygtige 
priser på mellemliggende varer og liberalisering af handelen med tjenesteydelser i 
bilaterale og multilaterale handelsaftaler;

e) støtte små og mellemstore virksomheder, således at de fuldt ud kan drage 
fordel af den fælles handelspolitik; øge investeringer i forskning og teknologisk 
udvikling og innovation, navnlig med henblik på en dekarbonisering af vores økonomi; 
støtte europæiske virksomheder med henblik på at gå forrest i denne sektor på globalt plan 
og derved øge konkurrenceevnen og skabe anstændige arbejdspladser; fremhæve, at 
bæredygtig udvikling ikke bør ses som en hindring for investeringer; insistere på 
internationalt samarbejde og en international deltagelsesproces, navnlig på det 
afrikanske kontinent, hvilket vil kunne fremme bæredygtige økonomiske konjunkturer 
på regionalt plan, føre til skabelse af nye arbejdspladser og fremme udviklingen af 
politikker for social beskyttelse;

f) systematisk inddrage digital handel, SMV'er, bindende og håndhævelige kapitler 
om handel og bæredygtig udvikling og bestemmelser om ligestilling i handelsaftaler og 
stille sig i spidsen for disse spørgsmål i multilaterale drøftelser; forsvare EU-borgernes 
personoplysninger i fuldt omfang, således som det er nedfældet i EU's generelle 
forordning om databeskyttelse (forordning (EU) 2016/679), og fremme en styrkelse af 
EU's standarder for forbrugerbeskyttelse, databeskyttelse og markedsadgang; søge at 
opbygge en global alliance og støtte medlemsstaternes myndigheder i bekæmpelsen af 
grænseoverskridende cyberkriminalitet; udvikle en europæisk digital strategi, der 
omfatter investeringer i digital infrastruktur og digitale virksomheder til gavn for 
samfundet som helhed;

g) lette ansøgningsproceduren og adgangen til Den Europæiske Fond for 
Tilpasning til Globaliseringen for at tage hensyn til de negative virkninger af den 
gradvise og gensidige liberalisering af handelen med varer og tjenesteydelser; 

h) styrke sammenhængen i den fælles handelspolitik med den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik (FUSP), den europæiske udviklingspolitik og klimapolitik for at 
sikre de værdier og mål, der er fastsat i artikel 3, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske 
Union (TEU) og artikel 21, 207 og 208 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF), med fuld overholdelse af den europæiske konsensus om 
udvikling; 

i) erkende, at den ekstreme politisering af EU's handelsaftaler kan hæmme handelen;

j) understrege den strategiske vigtighed af at udvikle konstruktiv naboskabspolitik 
ved at udvikle rimelige handelsforbindelser og økonomisk samarbejde med økonomierne i 
EU's nabolande mod øst og syd for at fremme deres økonomiske og sociale velstand og 
skabe arbejdspladser;

k) foregribe virkningerne af brexit og foreslå måder, hvorpå de negative 
økonomiske konsekvenser for Unionen og dens borgere mindskes, herunder for 
britiske statsborgere, som i øjeblikket bor i Unionen; 
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l) forbedre kommunikationsstrategien for den fælles handelspolitik ved at udarbejde 
flere offentlige og omfattende analyser af de potentielle virkninger af nye handelsaftaler, 
inden de relevante forhandlingsdirektiver (mandater) vedtages; bedre kommunikation om 
de muligheder, som handel giver vores borgere og virksomheder; styrke 
gennemsigtigheden og uddybe dialogen med professionelle og arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundet med henblik på at sikre, at de inddrages tilstrækkeligt i overvågningen og 
gennemførelsen af handelsaftaler, navnlig gennem den fælles dialog og nationale 
rådgivende grupper af handelsaftaler og ved at afsætte flere ressourcer til disse 
mekanismer; hjælpe EU's borgere og erhvervsdrivende med at opnå en bedre forståelse 
af og tilpasning til den skiftende balance inden for rammerne af de globale 
økonomiske forbindelser.



PE627.014v02-00 6/7 AD\1167398DA.docx

DA

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse 5.11.2018

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

30
3
1

Til stede ved den endelige afstemning -
medlemmer

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Salvatore Cicu, 
Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, 
Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, 
France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, 
David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, 
Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl,
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, 
Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

Sajjad Karim, Sander Loones, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, 
Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere (forretningsordenens art. 
200, stk. 2)

Georges Bach, Norbert Lins



AD\1167398DA.docx 7/7 PE627.014v02-00

DA

RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

30 +

ALDE Nadja Hirsch, Patricia Lalonde

ECR Sander Loones

EFDD Tiziana Beghin

GUE/NGL Helmut Scholz

NI David Borrelli, Emmanuel Maurel

PPE Georges Bach, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Norbert Lins, 
Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio 
Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David 
Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster

VERTS/ALE Heidi Hautala, Yannick Jadot

3 -

ECR Sajjad Karim

ENF France Jamet

GUE/NGL Anne-Marie Mineur

1 0

GUE/NGL Eleonora Forenza

Tegnforklaring:
+ : for
- : imod
0 : hverken/eller


	1167398DA.docx

