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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet betonar att den gemensamma handelspolitiken måste förbli en 
grundläggande pelare i unionens utrikespolitik, med direkt inverkan på medborgarnas liv, och 
att den måste hjälpa unionen att anpassa sig till sin nya roll i en värld med flera ledande 
aktörer på den internationella scenen. Parlamentet uppmanar därför rådet, kommissionen och 
utrikestjänsten att samarbeta för att åstadkomma följande:

a) Förstärka den gemensamma handelspolitiken genom att integrera den i en 
bredare politisk ram. Inta en ledande roll i fråga om världens handelspolitik på 
multilateral och bilateral nivå. Stärka samarbetet med våra bilaterala, strategiska och 
regionala handelspartner samt med multilaterala organisationer, såsom FN:s konferens 
för handel och utveckling (Unctad), FN:s miljöprogram (Unep), Internationella 
arbetsorganisationen (ILO) och i synnerhet Världshandelsorganisationen (WTO), 
genom att spela en aktiv roll i de reformer som behövs för att göra WTO mer effektiv 
och reaktionsduglig på nya globala utmaningar, även avseende Agenda 2030 för 
hållbar utveckling och Parisavtalet om klimatförändringar, och för att öka 
organisationens legitimitet. Förstärka unionens ledande ställning och EU:s handelspolitik 
för att främja en värdebaserad handelspolitik genom att stärka människorättsdimensionen i 
handeln och tillämpa högsta europeiska standarder.

b) Leda försvaret för ett öppet, regelbaserat, rättvist och hållbart utvecklingsinriktat 
globalt handelssystem, så att EU-företagens konkurrenskraft främjas, genom att 
säkerställa ett effektivt genomförande av internationella regler och avtal, såsom miljöavtal 
och avtal om klimatförändringar, ILO:s konventioner, bestämmelser för att motverka 
korruption samt avtal om finansiell insyn, bekämpning av penningtvätt och 
skattesamarbete. Säkerställa att EU-företag kan verka globalt inom en ram av lika villkor, 
förutsebara regler, rättvis konkurrens och fastställda skyldigheter, vilket bör inbegripa att 
man arbetar konstruktivt för en gemensam EU-ståndpunkt i FN:s mellanstatliga 
förhandlingar om ansvarsskyldighet vid människorättskränkningar och främjar företagens 
ansvarsskyldighet samt inrättar bindande krav på tillbörlig aktsamhet när det gäller 
försörjnings- och produktionskedjor.

c) Ge fullständig och omedelbar information till Europaparlamentet om 
förhandlingar och rådets mandat, även under hela genomförandet av internationella avtal, i 
syfte att säkerställa att parlamentet kan utöva sina befogenheter och rättigheter. Förenkla 
och förkorta förhandlingsprocessen och genomgående förstärka parlamentets kontroll. 
Öka öppenheten gentemot unionsmedborgarna genom att offentliggöra 
förhandlingsdirektiven (mandaten) för handelsavtal innan förhandlingarna inleds, så att 
man också ökar förutsebarheten och den rättsliga säkerheten för de ekonomiska aktörerna, 
så att de bättre och i rätt tid kan utnyttja de möjligheter som EU erbjuder. Fullt ut 
respektera bestämmelserna i fördraget och EU:s senaste rättspraxis som fastställer den 
gemensamma handelspolitiken som ett område där unionen har exklusiv behörighet.

d) Anpassa handelspolitiken till de globala utvecklingstrenderna med 
automatisering, digitalisering, tjänstefiering, uppkomst av globala värdekedjor och 
sammanflätning av handel med varor och tjänster genom att arbeta för att lämpliga 
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bestämmelser ska införas för att säkerställa dataöverföringar, konkurrenskraftiga 
priser på mellanprodukter och liberalisering av handeln med tjänster i bilaterala och 
multilaterala handelsavtal.

e) Stödja de små och medelstora företagen så att de kan dra full nytta av den 
gemensamma handelspolitiken. Öka investeringarna i forskning och teknisk utveckling 
samt innovation, särskilt för att åstadkomma en utfasning av fossila bränslen i vår 
ekonomi. Stödja de europeiska företagen i syfte att lyfta denna sektor till världsnivå och 
därigenom öka konkurrenskraften och skapa anständiga arbeten. Framhålla att hållbar 
utveckling inte bör ses som ett hinder för investeringar. Insistera på internationellt 
samarbete och en process för internationellt deltagande, särskilt på den afrikanska 
kontinenten, vilket skulle kunna främja hållbara ekonomiska cykler på regional nivå, 
leda till nya arbetstillfällen och främja utveckling av politik för socialt skydd.

f) Systematiskt inkludera kapitel om digital handel, små och medelstora företag, 
bindande och genomförbar handel och hållbar utveckling samt bestämmelser om 
jämställdhet i handelsavtal, och inta en ledande ställning i dessa frågor i multilaterala 
diskussioner. Försvara unionsmedborgarnas integritet i fråga om uppgiftsskydd i den fulla 
utsträckning som stadfästs i EU:s allmänna dataskyddsförordning (förordning (EU) 
2016/679) och främja en förstärkning av EU:s standarder avseende konsumentskydd, 
uppgiftsskydd och marknadstillträde. Försöka bygga globala allianser och stödja 
medlemsstaternas myndigheter i kampen mot gränsöverskridande it-brottslighet. Utveckla 
en digital strategi för EU som inbegriper investeringar i digital infrastruktur och 
digitala företag som gynnar hela samhället.

g) Underlätta ansökningsförfarandet för och tillgången till Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter, för att ta hänsyn till effekterna av den successiva 
och ömsesidiga liberaliseringen av handeln med varor och tjänster. 

h) Förstärka den gemensamma handelspolitikens överensstämmelse med den 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) och EU:s utvecklingspolitik samt 
klimatpolitik, i syfte att garantera de värden och mål som fastställs i artikel 3.5 i 
fördraget om Europeiska unionen (FEU) och i artiklarna 21, 207 och 208 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), så att man fullt ut följer unionens 
samförstånd om utveckling. 

i) Erkänna att en extrem politisering av EU:s handelsavtal kan hämma handeln.

j) Betona den strategiska betydelsen av att bygga en konstruktiv grannskapspolitik 
genom att utveckla rättvisa handelsförbindelser och ekonomiskt samarbete med 
ekonomier i unionens östra och södra grannskap, för att främja deras ekonomiska och 
sociala välstånd och skapandet av arbetstillfällen.

k) Förebygga effekterna av brexit och föreslå sätt att lindra negativa ekonomiska 
konsekvenser för unionen och dess medborgare, och även för brittiska medborgare 
som redan är bosatta inom unionen. 

l) Förbättra kommunikationsstrategin för den gemensamma handelspolitiken genom 
att utarbeta och offentliggöra fler övergripande analyser av de potentiella effekterna av 
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nya handelsavtal, innan man fastställer och antar tillhörande förhandlingsdirektiv 
(mandat). Informera bättre om de möjligheter som handeln erbjuder våra medborgare och 
företag. Stärka öppenheten och fördjupa dialogen med dem som arbetar i berörd bransch, 
med arbetsmarknadens parter och med civilsamhället, för att se till att de på lämpligt sätt 
involveras i övervakningen och genomförandet av handelsavtal, särskilt genom den 
gemensamma dialogen och genom respektive lands rådgivande grupper för handelsavtal 
samt genom att anslå mer resurser till dessa mekanismer. Hjälpa unionens medborgare 
och ekonomiska aktörer att bättre förstå och anpassa sig till den skiftande balansen 
och svängningarna i de globala ekonomiska förbindelserna.
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