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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för internationell handel att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet uppmanar EU att upprätthålla principerna om kontrollerad och rättvis 
handel och avvisa protektionism eller försök att undergräva de legitima komparativa 
fördelar som utvecklingsländerna har och som inte försvagar mänskliga och fackliga 
rättigheter, samt att tolka artikel XXIV i WTO-avtalet på ett sätt som medger undantag 
från handelsavtal för sårbara tillverkningssektorer och andra sektorer, om detta är 
motiverat.

2. Europaparlamentet anser att det i alla handelsavtal måste finnas krav på att alla parter har 
ratificerat och i praktiken tillämpar de viktigaste konventionerna i ILO-deklarationen om 
grundläggande principer och rättigheter, och att kapitlet om hållbar utveckling har samma 
bindande status som bestämmelserna om marknadstillträde och omfattas av samma 
mekanism för tvistlösning.

3. Europaparlamentet betonar att kommissionen ska samarbeta effektivt med ILO och 
andra fördragsorgan samtidigt som den under förhandlingarna och genomförandet av 
handelsavtalen bör fullfölja sitt ansvar med att utvärdera handelsförhandlingarnas 
konsekvenser för de sociala, miljömässiga och mänskliga rättigheterna och hålla öppna 
samråd med fackföreningar och icke-statliga miljöorganisationer och sociala rörelser för 
att dessa ska garanteras en tydlig rätt att påtala överträdelser.

4. Europaparlamentet vill att man i framtida handelsavtal och i översynen av 
GSP+-förordningen ska korrigera bristande konsekvens och öppenhet samt orättvisa 
förfaranden genom tydliga riktmärken vad gäller respekten för arbetstagarnas rättigheter,
de mänskliga rättigheterna samt miljörättigheterna i partnerländerna.

5. Europaparlamentet ser positivt på att det görs hållbarhetsbedömningar, men beklagar att 
man inte i Colombias fall agerar fullt ut på resultaten i dessa, som i Västafrika. 
Parlamentet betonar EU:s möjligheter att konkret förbättra respekten för arbetstagarnas 
rättigheter och de mänskliga rättigheterna innan handelsavtalen ingås och under deras 
genomförande.

6. Europaparlamentet konstaterar att det råder ekonomisk lågkonjunktur när man nu 
förhandlar fram dagens och framtida handelsavtal och att utlokaliseringen står för en stor 
del av de förlorade arbetstillfällena, och anser att EU:s handelspolitik bör sträva efter att 
undvika en alltför stor eller snabb minskning av EU:s marknadsandelar och sysselsättning 
i en viss sektor. Parlamentet skulle vilja att hänsyn tas till tillämpningsområdet för 
EU:s fond för justering av globaliseringseffekter när handelsavtal sluts, så att tillräckligt 
stöd kan ges till omstrukturering.



PE438.256v01-00 4/4 PA\802250SV.doc

SV

7. Europaparlamentet önskar att man i EU:s handelsförhandlingar ska främja både 
skyldigheter och rättigheter för investerare och företag, i enlighet med 
Heiligendammprocessen, och se till att det i handelsavtal ingår krav på efterlevnad av 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag, ILO:s trepartsförklaring om principerna för 
multinationella företag och socialpolitik, FN:s Global Compact och rekommendationerna 
från FN:s särskilda representant för frågor rörande företag och mänskliga rättigheter.

8. Europaparlamentet vill att oberoende experter ska besluta om, följa upp och se över 
klagomål om sociala problem.

9. Europaparlamentet insisterar på att införande av ”leveranssätt IV” om tillfällig rörlighet 
för arbetskraft i handelsavtal ska omfattas av nationella arbetsnormer och kollektivavtal 
i partnerländerna.

10. Europaparlamentet uppmanar EU att stödja en utvidgad översynsmekanism för 
WTO:s handelspolitik som inbegriper de handelsrelaterade aspekterna av hållbar 
utveckling, inklusive grundläggande arbetsnormer och en ändring av definitionen av 
en subvention i WTO-avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder för att garantera 
efterlevnad av grundläggande arbetsnormer och respekt för mänskliga rättigheter i 
industriella frizoner för bearbetning på export.


