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FÖRSLAG 

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt 

utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas: 

1. Europaparlamentet välkomnar diskussionsunderlaget ”Hur vi bemöter globaliseringen” 

och dess fokus på att underlätta möjligheterna att ta del av de positiva effekterna av 

globaliseringen, samtidigt som vikten av att motverka de negativa effekterna betonas. 

2. Europaparlamentet anser att globaliseringen medför många fördelar för företagen och 

medborgarna. Parlamentet erkänner emellertid att globaliseringen samtidigt ger upphov 

till farhågor som Europeiska unionen måste bemöta. 

3. Europaparlamentet konstaterar att det är av avgörande betydelse att man stärker 

EU:s inre marknad liksom att man på ett rättvist och samordnat sätt konsoliderar den 

ekonomiska unionen, eftersom en solid inre marknad är en förutsättning för ett 

framgångsrikt genomförande av internationella strategier. Parlamentet påpekar i detta 

sammanhang att alla EU-institutioner bör säkerställa större överensstämmelse mellan 

handelspolitiken och EU:s övriga interna och externa politik för att se till att 

handelspolitiken bidrar till att uppnå EU:s övergripande ekonomiska och politiska mål, 

i synnerhet hållbar utveckling. 

4. Europaparlamentet betonar att den internationella handeln spelar en viktig roll för hur 

globaliseringen utvecklas. Parlamentet påpekar att lagstiftaren i detta sammanhang bör 

ägna särskild uppmärksamhet åt bland annat följande behörighetsområden, som är 

föremål för internationella handelsavtal: immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, 

varumärken och patent, dataskydd och förbättrade insynskrav, livsmedelssäkerhetskrav 

och miljöstandarder. 

5. Europaparlamentet påminner om och välkomnar Europeiska unionens åtagande att föra 

en transparent och ansvarsfull handelspolitik som utnyttjar de positiva aspekterna av 

globaliseringen, garanterar rättvis fördelning av handelns fördelar i enlighet med 

EU:s solidaritets- och hållbarhetsprinciper och erbjuder moderna lösningar som 

motsvarar de faktiska förhållandena inom dagens ekonomi i en alltmer teknikpräglad 

värld, och därmed gör det möjligt för alla individer och företag, särskilt små och 

medelstora företag, att dra nytta av dess fördelar. 

6. Europaparlamentet konstaterar att dataskydd är en grundläggande rättighet 

i Europeiska unionen. Parlamentet ser gärna att man garanterar höga 

dataskyddsstandarder i handelsavtal genom att Europeiska unionen och tredjeländer 

antar ett så kallat ömsesidigt beslut om adekvat skyddsnivå. 

7. Europaparlamentet betonar att medborgarna måste skyddas mer effektivt från storskalig 

globalisering genom att EU:s institutioner vidtar effektiva och fortgående åtgärder för 

att hantera utmaningar på områdena för personlig integritet, dataskydd och it-säkerhet. 

8. Europaparlamentet betonar vikten av att man främjar Europeiska unionens system med 

geografiska beteckningar och traditionella specialiteter även i framtiden och fortsätter 

att ingå bilaterala avtal om sådana med tredjeländer. 
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9. Europaparlamentet påminner om yttrande 2/15 från Europeiska unionens domstol om 

fördelning av befogenheter mellan Europeiska unionen och medlemsstaterna vad gäller 

frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Singapore, där det konstaterades att 

Europeiska unionen har exklusiv befogenhet i alla handelsrelaterade frågor förutom 

indirekta utländska investeringar, tvistlösning mellan investerare och stat när det gäller 

alla typer av investeringar och tilläggsbestämmelser avseende indirekta utländska 

investeringar. Parlamentet välkomnar domstolens yttrande eftersom det skapar rättslig 

klarhet inför alla framtida EU-avtal med tredjeländer, bland annat med 

Förenade kungariket när landet har lämnat unionen. 

10. Europaparlamentet välkomnar det mandat som rådet nyligen gav kommissionen att på 

Europeiska unionens vägnar förhandla om en konvention om inrättande av 

en multilateral domstol för biläggande av investeringstvister, för att ta itu med 

begränsningarna i det befintliga systemet för tvistlösning mellan investerare och stat. 

Parlamentet konstaterar att den multilaterala domstolen för biläggande av 

investeringstvister kommer att fungera som en permanent instans för att lösa 

investeringstvister och kommer att utgöra ett mer transparent, enhetligt och rättvist 

system, vilket kommer att vara mycket fördelaktigt för investerarna. Parlamentet 

välkomnar vidare i detta sammanhang att rådet även har beslutat att offentliggöra 

förhandlingsdirektiven, vilket var något som parlamentet länge begärt i samband med 

sin strävan att verka för mer öppenhet på området internationella förhandlingar. 

11. Europaparlamentet välkomnar unionens initiativ för att uppnå en rättvis balans mellan 

en icke snedvriden konkurrens och skyddsåtgärder, såsom antidumpningsåtgärder vad 

gäller import från tredjeländer. 

12. Europaparlamentet betonar att höga europeiska standarder för socialt skydd, 

arbetsvillkor, miljö, konsumenträttigheter och grundläggande rättigheter, som ligger till 

grund för unionens välstånd, måste främjas genom handelspolitiska instrument som 

genomförs i samklang med mål för hållbar utveckling. Parlamentet konstaterar i detta 

sammanhang att Europeiska unionen behöver säkerställa att internationella avtal bygger 

på ovannämnda standarder för att globaliseringen ska gynna alla européer och ge 

ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter som är fördelaktiga för individer och 

företag såväl inom som utanför Europa. 

13. Europaparlamentet understryker, mot denna bakgrund, behovet av att stärka den globala 

styrningen och de globala reglerna för att förhindra handelskrig. 

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ägna större uppmärksamhet åt vissa 

EU-partners inrikespolitiska åtgärder som sannolikt undergräver det regelbaserade 

multilaterala handelssystemet, och att vidta nödvändiga motåtgärder. 

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda en kampanj för att lyfta fram 

globaliseringens positiva aspekter, särskilt i de regioner där den har en övervägande 

negativ effekt, med tanke på att 45 % av alla européer ser globaliseringen som ett hot. 

Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att identifiera och genomföra de 

effektivaste åtgärderna för att stödja små och medelstora företag som fortfarande lider 

av följderna av såväl den ekonomiska krisen som globaliseringen. 
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16. Europaparlamentet konstaterar att fri, rättvis och hållbar handel är önskvärt ur 

ett ekonomiskt perspektiv och får viktiga politiska konsekvenser. Parlamentet 

konstaterar vidare att det är viktigt för Europa att utnyttja handel som ett instrument för 

att främja demokratisk och hållbar utveckling världen över. 
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