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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, som har 
karakteriseret udviklingen i medlemsstaterne og i succesrige udviklingslande, inklusive de 
såkaldte "asiatiske tigre", og dermed afvise protektionisme eller andre forsøg på at 
underminere udviklingslandenes legitime komparative fordele, som ikke underminerer 
menneskerettigheder, arbejdstager- og fagforeningsrettigheder, men at anvende en anden 
fortolkning af WTO-aftalens artikel XXIV end hidtil for at give 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, gennemført og i 
praksis anvender 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 Kommissionen, mens den arbejder effektivt sammen med ILO og andre 
traktatorganer, bør fortsætte med at leve op til sit ansvar for evaluering af handelsaftalers 
indvirkning på sociale og miljømæssige rettigheder samt menneskerettigheder, med 
særligt henblik på at fremme meningsfuldt arbejde til alle, og at konsultere fagforeninger, 
som en anerkendt del af arbejdsmarkedets parter, og ngo'er fra EU og tredjelande på det 
miljømæssige og sociale område på en gennemskuelig måde på alle trin i hele processen 
til forhandling og implementering af handelsaftaler, så de garanteres en klar ret til at få 
behandlet betænkeligheder eller indvendinger, idet Kommissionen selv undersøger disse 
og træffer eventuelle foranstaltninger;

4. opfordrer til, at fremtidige handelsaftaler og revisioner af GSP+-forordninger afhjælper de 
eksisterende svagheder med hensyn til sammenhæng, gennemsigtighed og retfærdighed i 
procedurerne ved at anvende gennemskuelige kriterier og benchmarks for overholdelse af 
arbejds-, miljø- og menneskerettigheder i partnerlande, inklusive, hvor det er nødvendigt, 
konkrete forslag til forbedringer;

5. glæder sig over anvendelsen af bæredygtighedsvurderinger, men beklager den manglende 
konsekvens i reaktionen på resultaterne som i Vestafrika, Middelhavslandene og 
Colombia og andre regioner i Amerika; ønsker, at EU's kompetence anvendes til at 
arbejde for konkrete forbedringer, der tager hensyn til arbejds- og menneskerettigheder, 
arbejdsstandarder, bæredygtig udvikling og god forvaltningspraksis forud for indgåelse af 
handelsaftaler samt under den efterfølgende implementering;

6. anerkender, at nuværende og fremtidige handelsaftaler forhandles inden for rammerne af 
en økonomisk stagnation, som formodentlig vil øge antallet af arbejdsløse i OECD-
landene med otte millioner på to år; mener, at offshoring er årsagen til en stor del af de 
mistede arbejdspladser, f.eks. i Irland og Portugal (en fjerdedel), Danmark (en sjettedel) 
og Estland og Slovenien (en syvendedel); og at EU's handelspolitik bør forsøge at 
forhindre et uforholdsmæssigt eller for hurtigt fald i EU's markedsandel og 
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beskæftigelsesniveau i enhver sektor og i givet fald sikre en mere omfattende 
markedsadgang for EU-eksportører; opfordrer til, at handelsaftaler indgås i lyset af 
mulighederne for, at EU's globaliseringstilpasningsfond kan sikre en tilstrækkelig grad af 
bistand med sigte på den fornødne omstrukturering;

7. opfordrer til, at EU's handelsforhandlinger både fremmer forpligtelser og rettigheder for 
investorer og virksomheder som fastsat i "Heiligendamm-processen", som blev iværksat 
af det tidligere tyske formandskab med ILO, OECD og FN; påpeger, at afsnittet om 
bæredygtig udvikling i overensstemmelse med de nye bestemmelser om ansvarlige 
investeringer, baseret på Lissabontraktatens bestemmelser herom, skal indeholde alle 
bestemmelser om investeringer, der findes i frihandelsaftalerne; mener, at der i 
handelsaftaler skal kræves kompatibilitet med OECD's retningslinjer for multinationale 
virksomheder, ILO's trepartserklæring om multinationale virksomheder og socialpolitik, 
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 virkeligt uafhængige 
ekspertbeslutninger, der omfatter repræsentative arbejdstagerorganisationer og lokale 
organisationer; mener, at mindst en af disse eksperter bør komme fra ILO; mener, at deres 
anbefalinger skal være del af en veldefineret proces, der sikrer en tilpas hurtig behandling 
af de rejste spørgsmål, således at eksperternes arbejde ikke begrænses til udarbejdelse af 
betænkninger og anbefalinger, men også fører til bestemmelser om løbende opfølgning og 
undersøgelser, for således at fastholde presset på alle regeringer, der på deres territorium 
tillader krænkelser af arbejdstagernes rettigheder;

9. fastholder, at enhver indføjelse i handelsaftaler af "modus IV" om arbejdskraftens 
midlertidige mobilitet skal underlægges overensstemmelse med grundlæggende 
arbejdsstandarder, herunder bestemmelser om opholdsperiode, mindsteløn, kollektive 
lønaftaler, 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 overholdelse af 
grundlæggende arbejdsstandarder og 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; opfordrer også EU's delegation i Geneve til at genoprette og 
videreføre den uformelle gruppe "arbejdets venner", som den oprettede med sigte på 
fremme af arbejdsstandarderne i WTO;

11. kræver, at der i alle fremtidige handelsaftaler indgår et forbud mod børnearbejde, navnlig i 
forbindelse med brydning og forarbejdning af natursten, og et fælles europæisk 
certificeringssystem, der sikrer, at importerede natursten og produkter på grundlag heraf 
beviseligt i hele værdikæden er produceret uden børnearbejde, jf. ILO-konvention 182.
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