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FÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påpekar att de ekonomiska och sociala rättigheterna är en integrerad 
del av de mänskliga rättigheterna sedan den allmänna förklaringen om de mänskliga 
rättigheterna antogs 1948. EU måste hjälpa till med att genomföra dessa rättigheter i de 
minst utvecklade länder och utvecklingsländer med vilka man undertecknar 
internationella avtal, bland annat handelsavtal.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ingå handelsavtal endast om dessa avtal 
innehåller demokrati- och människorättsklausuler och klausuler om sociala normer, 
hälsovårdsnormer och miljönormer. Kommissionen och rådet uppmanas återigen att 
effektivt tillämpa klausuler som redan integrerats i gällande internationella avtal och att 
följaktligen inrätta en lämplig mekanism i överensstämmelse med andan i artiklarna 8, 9 
och 96 i Cotonouavtalet.

3. Europaparlamentet anser att alla EU:s handelsförhandlingar och handelsavtal med 
tredjeländer bör innehålla en klausul om mänskliga rättigheter och en förhandsbedömning 
av konsekvenserna av de planerade avtalen, där hänsyn tas till människorättssituationen 
för alla parter i dessa avtal. Parlamentet anser att denna bedömning måste omfatta möten 
med de människorättsaktivister som är verksamma i det berörda landet.

4. Europaparlamentet anser, särskilt när det gäller mänskliga rättigheter, att EU:s interna 
och externa politik måste stämma överens och alltid respektera principerna i 
avdelning V kapitel 1 i EU-fördraget om demokrati, rättsstaten och de mänskliga 
rättigheternas och grundläggande friheternas universalitet, obestridlighet och odelbarhet. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang att EU:s internationella trovärdighet som en 
förkämpe för de mänskliga rättigheterna avgörs av huruvida man kan garantera att 
EU:s multinationella företag respekterar mänskliga rättigheter och sociala och 
miljömässiga normer i sin verksamhet utomlands, särskilt i utvecklingsländer.
Parlamentet begär att Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, och därmed 
EU:s stadga om de grundläggande friheterna, omedelbart ska tillämpas. Parlamentet anser 
att EU måste tillämpa Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 
i sin verksamhet i tredjeländer enligt vad som rekommenderats av Europeiska domstolen 
för de mänskliga rättigheterna.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, såsom unionens och medlemsstaternas 
företrädare, försöka få WTO och dess medlemsländer att förstå vikten av att beakta 
mänskliga rättigheter, sociala normer, hälsovårdsnormer och miljönormer i samband med 
handelsförhandlingarna, särskilt förhandlingarna om Dohaavtalet, och att praktiskt 
säkerställa att de tillämpas och främjas inom ramen för genomförandet av handelsavtalen.
Kommissionen uppmanas att försöka få WTO och dess medlemsländer att, som ett 
första steg, låta delegationerna från Internationella arbetsorganisationen (ILO), 
Internationella arbetsbyråns sekretariat och sekretariaten för de multilaterala och 
internationella miljöavtalen delta som observatörer.
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6. Europaparlamentet kräver att unionen, i förhandlingarna om handelsavtal, framhäver 
rätten till tillgång till naturresurser och hävdar urinvånarnas och de inföddas rättigheter 
när det gäller tillgången till viktiga naturresurser. Kommissionen uppmanas att i 
internationella handelsförhandlingar och handelsavtal integrera problemet med att köpa 
och äga mark i tredjeländer, särskilt i de minst utvecklade länderna och i 
utvecklingsländerna.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra parlamentets resolution av 
den 10 mars 2010 om tillämpning av systemet GSP+. Som en följd av detta uppmanas 
kommissionen att utveckla ett mer konsekvent och rättvist benchmarkingsystem för alla 
länder som beviljas stöd från det ovannämnda systemet i syfte att på ett tydligt, öppet och 
kontradiktoriskt sätt kunna övervaka såväl framgångar som motgångar när det gäller 
utvecklingen för de mänskliga rättigheterna på det sociala och politiska området, 
däribland de sociala, ekonomiska, kulturella och miljömässiga rättigheterna.

8. Europaparlamentet anser dock att man genom att ensidigt insistera på en praktisk 
tillämpning av universella mänskliga rättigheter förnekar det faktum att deras 
genomförande även kräver ekonomiska medel, som under de nuvarande villkoren inte 
kan tillhandahållas enbart av tillväxtländer och utvecklingsländer.

9. Europaparlamentet betonar att Trips-avtalet avser att främja rätten till hälsa. Parlamentet 
anser att EU bör garantera att alla handelsavtal som omfattar klausuler om ”Trips plus” 
fullt ut respekterar de mänskliga rättigheterna och aktivt främjar rätten till hälsa, särskilt i 
utvecklingsländer.

10. Europarlamentet anser att parlamentet bör insistera på att framtida lagstiftning ska 
innehålla en bestämmelse om att handelsfördelar, inklusive de fördelar som härrör från 
frihandelsavtal, tillfälligt kan dras in ensidigt av kommissionen om det finns tillräckliga 
bevis för att de mänskliga rättigheterna eller arbetstagarnas rättigheter har kränkts, eller 
kan dras in av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant eller 
kommissionen på begäran av ett visst antal medlemsstater och/eller Europaparlamentet.

11. Europaparlamentet anser att EU på ett effektivt sätt måste övervaka och tillämpa 
klausulerna om mänskliga rättigheterna i sina handelsavtal. Parlamentet betonar vikten av 
möjligheten att tillfälligt eller permanent dra in handelsförmåner vid kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna, särskilt arbetstagarnas rättigheter. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att tillhandahålla information om genomförbarheten av inrättandet av 
ett rättsligt bindande tvistlösningsorgan och ett internationellt åtal mot multinationella 
företag.

12. Europaparlamentet betonar att man bör hitta sätt att mer noggrant undersöka påståenden 
om allvarliga och systematiska brott mot de mänskliga rättigheterna och arbetstagarnas 
rättigheter. I de fall EU:s handelsavtal kan komma att påverkas anser parlamentet att man 
bör överväga att knyta EU-representanter (för närvarande från kommissionen eller i 
framtiden från Europeiska utrikestjänsten) till undersökningsuppdragen inom ramen för 
FN:s särskilda förfaranden.
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13. Europaparlamentet gläder sig visserligen över att social-, människorätts- och 
miljöklausuler har införts i internationella handelsavtal men påpekar att dessa klausuler är 
minimikrav och ett instrument bland flera andra, och framhåller att det är helt nödvändigt 
att förhindra att klausulerna missbrukas på ett protektionistiskt sätt. Klausulerna bör 
därför genomföras på ett sätt som främjar samråd med och demokratiskt deltagande av 
alla parter i beslutsprocessen.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snabbt lägga fram ett förslag till 
förordning om att förbjuda import till EU av varor som tillverkats under förhållanden som 
utgör moderna former av slaveri och tvångsarbete, framför allt tvångsarbete för särskilt 
utsatta grupper, i strid med grundläggande normer för mänskliga rättigheter. Parlamentet 
anser att denna förordning bör hänvisa till de rättigheter som nämns i både den 
internationella konventionen om barnets rättigheter och ILO-deklarationen från 1998 om 
grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. Parlamentet betonar att förordningen 
bör ge EU möjlighet att undersöka specifika klagomål i de fall då det tycks finnas 
tillräckliga bevis för en kränkning av dessa internationella normer. Kommissionen 
uppmanas att under övergångsperioden innan denna förordning träder i kraft stärka 
kontrollerna av importen och övervaka de etiska normerna i leveranskedjan i länder som 
exporterar till EU.

15. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att genomföra 
rådets förordning (EG) nr 1236/20051 av den 27 juni 2005 om handel med vissa varor 
som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande 
behandling eller bestraffning och att göra dess bestämmelser bindande i alla 
internationella handelsavtal.

16. Europaparlamentet anser att de sociala rättigheterna är universella rättigheter som dock 
inte bara får proklameras, utan vars genomförande även måste främjas. Kommissionen 
och medlemsstaterna uppmanas därför att solidariskt hjälpa de fattigaste länderna i 
världen att genomdriva dessa rättigheter.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över EU:s exportförordningar med 
avseende på överföring av teknik som byggts upp i enlighet med europeiska standarder, 
inbegripet mobiltelefoner, kommunikationsnätverk och mjukvara för Internet-scanning 
och censur av Internet, dubbla användningsområden samt insamling och bearbetning av 
uppgifter (data mining), även personuppgifter, till förtryckarregimer. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till förordning om ett nytt 
licensieringssystem om denna översyn visar att det krävs lagstiftningsåtgärder.

18. Europaparlamentet efterlyser regelbundna utvärderingar av de människorättsåtaganden 
som finns i internationella handelsavtal.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över EU:s exportförordningar när det 
gäller försäljning, leverans, överföring eller export av vapen och tillhörande materiel av 
alla slag, såsom ammunition, utrustning och reservdelar, till länder eller regioner som kan 
tänkas använda dem för att internt kväsa det civila samhället och kränka de mänskliga 
rättigheterna.

                                               
1 EUT L 200, 30.7.2005, s. 1.
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20. Europaparlamentet begär att den regionala utvecklingsprocessen varaktigt ska förstärkas i 
enlighet med FN:s millennieutvecklingsmål och att det samtidigt ska finnas ett 
engagemang för mänskliga rättigheter, utvecklingsbistånd och internationella 
handelsavtal.

21. Europaparlamentet uppmuntrar EU-representanterna (för närvarande från kommissionen 
eller i framtiden från Europeiska utrikestjänsten) att dela med sig av sin kunskap om 
människorättssituationen med näringslivet.
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