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FORSLAG

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

1. minder om, at de økonomiske og sociale rettigheder har været en integreret del af 
menneskerettighederne siden vedtagelsen af verdenserklæringen om menneskerettigheder 
i 1948; mener, at det er op til EU at hjælpe med at gennemføre dem i de mindst udviklede 
lande og udviklingslande, som de indgår internationale aftaler med, herunder 
handelsaftaler;

2. anmoder Kommissionen om kun at indgå handelsaftaler på betingelse af, at disse aftaler 
indeholder bestemmelser om demokrati og menneskerettigheder og om sociale, sundheds-
og miljømæssige standarder; gentager på ny sin anmodning til Kommissionen og Rådet 
om effektivt at gennemføre disse bestemmelser, som allerede er indarbejdet i gældende 
internationale aftaler og dermed etablere en passende mekanisme, der svarer til ånden i 
Cotonouaftalens artikel 8, 9 og 96;

3. opfordrer til, at alle Den Europæiske Unions handelsforhandlinger og -aftaler med 
tredjelande omfatter en menneskerettighedsklausul og en forudgående vurdering af 
aftalernes konsekvenser; mener, at denne analyse bør omfatte møder med 
menneskerettighedsforkæmpere, som arbejder i de pågældende lande;

4. mener, at EU's indenrigs- og udenrigspolitikker specielt på området menneskerettigheder 
må være konsekvente og til enhver tid respektere principperne om demokrati, retsstaten, 
menneskerettighedernes og de grundlæggende frihedsrettigheders universalitet og 
udelelighed, som fastsat i afsnit V, kapitel 1 i EU-traktaten; understreger i denne 
forbindelse, at EU's internationale troværdighed som fortaler for menneskerettighederne 
afhænger af dens evne til at sikre multinationale selskabers respekt for 
menneskerettighederne og de sociale og miljømæssige standarder i deres oversøiske 
aktiviteter, navnlig i udviklingslandene; opfordrer til hurtig gennemførelse af den 
europæiske menneskerettighedskonvention - og dermed også det europæiske charter om 
grundlæggende frihedsrettigheder; mener, at EU skal anvende 
menneskerettighedskonventionen i sine aktiviteter i tredjelande som anbefalet af Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol;

5. opfordrer Kommissionen til som Unionens og medlemsstaternes repræsentant til at gøre 
WTO og dens medlemmer opmærksom på behovet for at tage hensyn til 
menneskerettighederne og sociale, sundheds- og miljømæssige standarder i 
handelsforhandlinger og i navnlig dem om Doha-aftalen og sikre, at de gennemføres og 
fremmes i praksis i forbindelse med gennemførelse af handelsaftaler; opfordrer 
Kommissionen til at anmode WTO og dens medlemmer om i første omgang at give 
observatørstatus til Den Internationale Arbejdsorganisation ILO's delegationer og Det 
Internationale Arbejdsbureau og sekretariaterne for multilaterale og internationale 
miljøaftaler;

6. opfordrer indtrængende Unionen til at forsvare retten til naturressourcer i forhandlinger 
om handelsaftaler og de indfødtes og oprindelige folks ret til væsentlige naturressourcer; 
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opfordrer Kommissionen til i internationale handelsforhandlinger og -aftaler at inddrage 
problemet med erhvervelse og ejerskab af land i tredjelande, navnlig i de mindst 
udviklede lande og udviklingslandene;

7. opfordrer Kommissionen til at gennemføre Parlamentets beslutning af 10. marts 2010 om 
anvendelse af GSP+-ordningen; opfordrer den derfor til at udvikle et mere konsekvent og 
retfærdigt benchmarkingsystem for alle lande, der modtager bistand under denne ordning, 
for på en klar og gennemsigtig måde, der tager hensyn til de forskellige parters 
synspunkter, at kunne overvåge såvel resultater som tilbageskridt i udviklingen af sociale 
og politiske menneskerettigheder, herunder de sociale, økonomiske, kulturelle og 
miljømæssige rettigheder;

8. mener imidlertid, at en ensidig insisteren på anvendelse af de universelle 
menneskerettigheder i praksis ignorerer det forhold, at deres gennemførelse også 
forudsætter finansielle midler, som under de nuværende forhold ikke kan tilvejebringes 
alene af nye vækstlande og udviklingslande;

9. understreger, at formålet med TRIPS-aftalen er at fremme retten til sundhed; mener, at EU 
bør sikre, at enhver handelsaftale, der indføjer "TRIP plus"-klausuler fuldt ud bør 
respektere menneskerettighederne og proaktivt fremme retten til sundhed, især i 
udviklingslandene;

10. mener i denne forbindelse, at Parlamentet i fremtidig lovgivning bør insistere på en 
ordning, hvor handelsmæssige fordele, herunder også dem, der er resultatet af 
frihandelsaftaler, kan suspenderes af Kommissionen alene, såfremt der findes 
tilstrækkelige beviser på, at menneskerettighederne eller arbejdstagerrettighederne er 
blevet overtrådt, eller af den højtstående repræsentant/næstformanden for Kommissionen 
efter anmodning fra et vist antal medlemsstater og/eller Europa-Parlamentet;

11. mener, at EU effektivt skal overvåge og håndhæve menneskerettighedsklausulerne i sine 
handelsaftaler; fremhæver betydningen af muligheden for midlertidig eller permanent 
suspension af handelspræferencer i tilfælde af krænkelser af menneskerettighederne, 
navnlig arbejdstagerrettighederne; anmoder Kommissionen om at informere om 
mulighederne for etablering af en juridisk bindende voldgiftsinstans og international 
retsforfølgelse af multinationale selskaber;

12. understreger, at man bør finde metoder til nøjere overvågning af påstande om alvorlige og 
systematiske overtrædelser af menneskerettighederne og arbejdstagerrettighederne; 
foreslår i denne forbindelse, at man kunne overveje at tilknytte EU-repræsentanter (fra 
Kommissionen, som situationen er nu, eller for fremtiden fra EU-Udenrigstjenesten) i 
undersøgelsesmissioner, der gennemføres i henhold til FN's særlige procedurer, hvor der 
er konsekvenser for EU's handelsaftaler;

13. gør opmærksom på, at sociale bestemmelser, menneskerettigheder og miljøbestemmelser 
godt nok er blevet indført i internationale handelsaftaler, men at de er minimumskrav og et 
instrument blandt andre, og understreger, at man absolut bør forhindre, at disse bliver 
misbrugt til protektionistiske formål, og at der derfor bør vælges en fremgangsmåde for 
gennemførelse af disse bestemmelser, som fremmer høringer og demokratisk inddragelse 
af alle parter i beslutningstagningsprocessen;
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14. opfordrer indtrængende Kommissionen til hurtigt at stille forslag om en forordning, der 
forbyder import til EU af varer, der er fremstillet ved hjælp af moderne former for slaveri 
eller tvangsarbejde, navnlig tvang af sårbare grupper, i strid med de grundlæggende 
menneskerettighedsstandarder; mener at denne forordning bør henvise til rettighederne i 
både den internationale konvention om barnets rettigheder og Den Internationale 
Arbejdsorganisations erklæring fra 1998 om grundlæggende arbejdstagerrettigheder og -
principper; understreger, at en sådan forordning skal give EU mulighed for at undersøge 
specifikke klager, så snart der synes at være tilstrækkelige beviser for overtrædelse af 
disse internationale normer; opfordrer Kommissionen til, i perioden indtil en sådan 
forordning træder i kraft, at styrke kontrollen med importer og overvåge de etiske 
standarder i forsyningskæden i lande, der eksporterer til EU;

15. opfordrer alle medlemsstater til at gennemføre Rådets forordning (EF) nr. 1236/20051 af 
27. juni 2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller 
anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf og gøre dens 
bestemmelser bindende for alle internationale handelsaftaler;

16. mener, at sociale rettigheder er universelle rettigheder, som dog ikke kun bør proklameres, 
men at deres gennemførelse i praksis også skal fremmes; opfordrer derfor Kommissionen 
og medlemsstaterne til solidarisk at støtte navnlig de fattigste lande i verden med 
gennemførelsen af disse rettigheder;

17. opfordrer Kommissionen til at gennemgå EU's eksportbestemmelser set ud fra muligheden 
for overførsel af teknologi, der er konstrueret efter europæiske standarder, til 
undertrykkende regimer, herunder mobiltelefoner, kommunikationsnetværker, 
internetsoftware til scanning og censur, med dobbelt anvendelse, til indsamling og 
udnyttelse af oplysninger (data mining) herunder af personlig karakter; anmoder 
Kommissionen om at stille forslag om en forordning om et nyt licenssystem, hvis 
gennemgangen tyder på, at der er behov for lovgivningsmæssige initiativer;

18. kræver, at der foretages regelmæssige vurderinger af forpligtelser vedrørende 
menneskerettigheder i internationale handelsaftaler;

19. opfordrer Kommissionen til at revidere EU's eksportforordninger inden for salg, levering, 
overførsel eller eksport af våben og alle typer af relateret materiale, herunder ammunition, 
udstyr og reservedele til lande eller regimer, som formodentlig vil bruge dem til intern 
undertrykkelse af civilsamfundet og krænkelser af menneskerettigheder;

20. opfordrer til, at den regionale udviklingsproces styrkes på en bæredygtig måde i 
overensstemmelse med FN's årtusindudviklingsmål, parallelt med en forpligtelse til 
menneskerettigheder, udviklingsbistand og internationale handelsaftaler;

21. opfordrer EU's repræsentanter (fra Kommissionen, som situationen er nu, eller for 
fremtiden fra EU-Udenrigstjenesten) til at udveksle viden om 
menneskerettighedssituationer med erhvervslivet.
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