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FORSLAG

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

1. opfordrer EU til at fastholde principperne for kontrolleret handel og fair trade og dermed 
afvise protektionisme eller andre forsøg på at underminere udviklingslandenes legitime 
komparative fordele, som ikke underminerer menneskerettigheder og 
fagforeningsrettigheder, men at anvende en anden fortolkning af WTO-aftalens artikel 
XXIV, som giver mulighed for at fritage sårbar produktion og andre sektorer fra 
handelsaftaler, når det er begrundet;

2. bekræfter, at alle handelsaftaler skal kræve, at alle parter har ratificeret og effektivt 
gennemført de centrale konventioner i ILO's erklæring om grundlæggende principper og 
rettigheder, og at kapitlet om bæredygtig udvikling har samme bindende status som 
markedsadgangsbestemmelserne og er underlagt den samme tvistbilæggelsesordning;

3. fastholder, at alt imens Kommissionen arbejder effektivt sammen med ILO og andre 
traktatorganer, bør den fortsætte med at overholde sit ansvar for evaluering af 
handelsaftalers indvirkning på sociale og miljømæssige rettigheder samt 
menneskerettigheder og at konsultere fagforeninger og ngo'er på det miljømæssige og 
sociale område på en gennemsigtig måde i hele processen til forhandling og 
implementering af handelsaftaler, så de garanteres en klar ret til at få behandlet 
overtrædelser;

4. opfordrer til, at fremtidige handelsaftaler og revisioner af GSP+-forordninger afhjælper 
svagheder med hensyn til sammenhæng, gennemsigtighed og retfærdighed i procedurerne 
ved at anvende gennemsigtige benchmarks angående overholdelse af arbejds-, miljø- og 
menneskerettigheder i partnerlande;

5. glæder sig over anvendelsen af bæredygtighedsvurderinger, men beklager den manglende 
konsekvens i reaktionen på resultaterne som i Vestafrika; med hensyn til Colombia; 
understreger EU's kompetence til at arbejde for konkrete forbedringer, der tager hensyn til 
arbejds- og menneskerettigheder, forud for handelsaftaler samt under deres 
implementering;

6. anerkender, at nuværende og fremtidige handelsaftaler forhandles inden for rammerne af 
en økonomisk stagnation; at offshoring er årsagen til en stor del af mistede arbejdspladser; 
og at EU's handelspolitik bør forsøge at forhindre et overdrevet eller for hurtigt fald i EU's 
markedsandel og beskæftigelsesniveau i enhver sektor; opfordrer til, at handelsaftaler 
indgås i lyset af mulighederne for, at EU's globaliseringstilpasningsfond kan sikre 
tilstrækkelig bistand med sigte på omstrukturering;

7. opfordrer til, at EU's handelsforhandlinger både fremmer forpligtelser og rettigheder for 
investorer og virksomheder som fastsat i "Heiligendamm-processen", og at der i 
handelsaftaler kræves kompatibilitet med OECD's retningslinjer for multinationale 
virksomheder, ILO's trepartserklæring om multinationale virksomheder og socialpolitik, 
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FN's Global Compact og anbefalingerne fra FN's særlige repræsentant for virksomheder 
og menneskerettigheder;

8. opfordrer til, at klager over sociale problemer bliver emnet for uafhængige 
ekspertbeslutninger, opfølgning og undersøgelser;

9. fastholder, at enhver indføjelse i handelsaftaler af "modus IV" om midlertidig bevægelse 
af arbejdskraften skal underlægges overensstemmelse med nationale arbejdsstandarder og 
kollektive aftaler i partnerlande;

10. opfordrer EU til at støtte udvidelsen af WTO's handelspolitiske revisionsmekanismer, så 
de dækker handelsrelaterede aspekter af bæredygtig udvikling, herunder grundlæggende 
arbejdsstandarder, ændringen af "tilskudsdefinitionen" i WTO's aftale om subsidier og 
udligningsforanstaltninger med henblik på at sikre overholdelse af grundlæggende 
arbejdsstandarder og respekt for menneskerettigheder i eksportforarbejdningszoner.


