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Kære formand

I forbindelse med ovennævnte procedure har Udvalget om International Handel besluttet at 
afgive en udtalelse til Deres udvalg. På sit møde den 24. september 2019 vedtog udvalget at 
sende sin udtalelse i form af en skrivelse.

På det pågældende møde behandlede Udvalget om International Handel spørgsmålet og 
besluttede at opfordre Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

Med venlig hilsen

Bernd Lange
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FORSLAG

1. bemærker, at gennemførelsen af Unionens ambitiøse handelsdagsorden kræver, at der 
bevilges tilstrækkelige ressourcer hertil; understreger derfor, at Generaldirektoratet for Handel 
bør tildeles tilstrækkelige midler til at sikre en hurtig forhandling og indgåelse af 
handelsaftaler og en passende opfølgning på gennemførelsen af indgåede handelsaftaler og 
handelslovgivning, samtidig med at den nye handelschef sikres tilstrækkelige midler til at 
kunne varetage den nye funktion på en effektiv måde; støtter, at Generaldirektoratet for 
Handel modtager den nødvendige budgettildeling til at gennemføre forordningen om 
screening af udenlandske direkte investeringer fra sin ikrafttræden i oktober 2020;

2. påpeger, at handelspolitikken, som ganske vist primært fremmer økonomisk vækst og 
bæredygtig udvikling ved bl.a. at sikre bedre markedsadgang og indførelse af internationale 
regler for investeringer, er et centralt redskab for Unionens udenrigspolitik, som kan bidrage 
til at fremme EU's værdier på internationalt plan, navnlig med hensyn til respekt for 
menneskerettighederne, ligestilling mellem kønnene, klimabeskyttelse, retsstatsprincippet og 
gennemførelsen af internationale arbejdsstandarder, og kan bidrage til at sikre, at målene for 
bæredygtig udvikling nås på globalt plan, samtidig med at vores handelspartnere tilskyndes til 
at sætte sociale rettigheder og bæredygtighed i centrum for deres økonomiske politikker; 
opfordrer derfor indtrængende til, at der tilvejebringes tilstrækkelige midler til at sikre 
passende overvågning og udarbejdelse af midtvejsevalueringer og efterfølgende evalueringer 
med kønsopdelte data samt til at sikre håndhævelsen af tredjelandes forpligtelser;

3. understreger, at accepten af EU's handelspolitik kræver et aktivt engagement fra 
interessenternes og civilsamfundets side; understreger derfor, at der bør afsættes flere 
ressourcer til opsøgende arbejde i forbindelse med handelspolitik, borgerdialoger, helpdeske 
og bistand til SMV'er og forbrugere samt nationale rådgivende grupper, som er de vigtigste 
instrumenter til at opnå civilsamfundets effektive deltagelse i håndhævelsen og 
overvågningen af kapitlerne om handelsbæredygtighed i handelsaftaler, der er en væsentlig 
del af handelsstrukturen;

4. anmoder om, at der gøres fuld brug af de midler, der er til rådighed til at støtte 
internationaliseringen af SMV'er, idet der skal rettes fokus mod de medlemsstater, der i 
øjeblikket halter bagefter, og om at det sikres, at de får mulighed for at deltage i den 
handelspolitiske beslutningstagning;

5. understreger den afgørende rolle, som parlamenterne spiller i drøftelserne om den globale 
handelspolitik; bemærker, at Den Parlamentariske Konference om WTO er et værdifuldt 
redskab i denne forbindelse, som kræver tilstrækkelig finansiering for at leve op til sit 
potentiale; understreger derfor, at der ligesom i 2019 bør stilles tilstrækkelige midler til 
rådighed til at muliggøre EP's deltagelse i forummet, og at der bør tilvejebringes passende 
infrastruktur til konferencens aktiviteter. 


