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Till ordföranden

Inom ramen för det aktuella förfarandet har utskottet för internationell handel beslutat att 
lägga fram ett yttrande för ditt utskott. Vid utskottssammanträdet den 24 september 2019 
beslutade utskottet att avge detta yttrande i form av en skrivelse.

Utskottet för internationell handel behandlade ärendet vid det sammanträdet och beslutade att 
uppmana budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till 
resolution som antas:

Med vänlig hälsning

Bernd Lange
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FÖRSLAG

1. Europaparlamentet konstaterar att unionens ambitiösa handelsagenda kräver att det beviljas 
tillräckliga medel för genomförandet. Parlamentet betonar därför att GD Handel bör tilldelas 
tillräckliga medel för att kunna säkerställa snabba förhandlingar och ett snabbt ingående av 
handelsavtal och en lämplig uppföljning av genomförandet av handelsavtal och 
handelslagstiftning, samtidigt som den nya Chief Trade Enforcer säkras tillräckliga medel för 
att kunna utföra den nya funktionen på ett effektivt sätt. Parlamentet anser att GD Handel 
måste få det budgetanslag som krävs för att genomföra förordningen om granskning av 
utländska direktinvesteringar från dess ikraftträdande i oktober 2020.

2. Europaparlamentet påpekar att handelspolitiken, som i första hand främjar ömsesidigt 
fördelaktig ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling, bland annat genom att säkra bättre 
marknadstillträde och införandet av internationella investeringsregler, är ett centralt redskap 
för unionens utrikespolitik, som kan bidra till att främja EU:s värden internationellt, särskilt 
respekten för mänskliga rättigheter, jämställdhet, klimatskydd, rättsstatsprincipen och 
genomförandet av internationella arbetsnormer, och som kan bidra till att säkerställa att målen 
för hållbar utveckling uppnås på global nivå, samtidigt som våra handelspartner uppmuntras 
att sätta sociala rättigheter och hållbarhet i centrum för sin ekonomiska politik. Parlamentet 
kräver därför att tillräckliga medel tillhandahålls för att säkerställa lämplig övervakning och 
utarbetandet av halvtids- och efterhandsbedömningar, med könsuppdelade uppgifter, samt för 
att se till att tredjeländer uppfyller sina åtaganden.

3. Europaparlamentet betonar att godkännandet av EU:s handelspolitik kräver ett aktivt 
engagemang med berörda parter och det civila samhället. Parlamentet betonar därför att mer 
resurser bör avsättas till informationsverksamhet om handelspolitiken, medborgardialoger, 
hjälpcentraler och stöd till små och medelstora företag och konsumenter samt inhemska 
rådgivande grupper, som är de viktigaste instrumenten för att uppnå ett effektivt deltagande 
av det civila samhället i genomförandet och övervakningen av handels- och 
hållbarhetskapitlen i handelsavtal, som är en väsentlig del av handelsstrukturen.

4. Europaparlamentet begär att tillgängliga medel används fullt ut för att stödja 
internationaliseringen av små och medelstora företag, med fokus på de medlemsstater som för 
närvarande ligger efter, och att det säkras att de får möjlighet att delta i handelspolitiska 
beslut.

5. Europaparlamentet understryker den viktiga roll som parlamenten spelar i diskussionerna 
om den globala handelspolitiken. Parlamentet noterar att WTO:s parlamentariska konferens är 
ett värdefullt instrument i detta sammanhang som kräver tillräcklig finansiering för att kunna 
leva upp till sin potential. Parlamentet betonar därför att det precis som under 2019 bör anslås 
tillräckliga resurser för att möjliggöra Europaparlamentets deltagande i forumet och säkra 
lämplig infrastruktur för konferensens verksamhet. 


