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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om mänskliga rättigheter samt sociala normer och miljönormer i internationella 
handelsavtal
(2009/2219(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 2, 3, 6 och 21 i fördraget om Europeiska unionen,

– med beaktande av artiklarna 153, 191, 207 och 218 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artiklarna 12, 21, 28, 29, 31 och 32 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (1948) och 
andra FN-instrument på området för mänskliga rättigheter, särskilt konventionerna om 
medborgerliga och politiska rättigheter (1966) och om ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter (1966), konventionen om avskaffande av alla former av 
rasdiskriminering (1965), konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av 
kvinnor (1979) samt konventionen om barnets rättigheter (1989), 

– med beaktande av Marrakechavtalet om inrättande av Världshandelsorganisationen 
(WTO) samt den förklaring som antogs vid den fjärde ministerkonferensen i november 
2001 i Doha, särskilt punkt 31, 

– med beaktande av sin resolution av den 20 september 1996 om kommissionens 
meddelande om införande av demokratiska principer och mänskliga rättigheter i avtal som 
ingås mellan gemenskapen och tredje land (KOM(1995)0216)1 och sin resolution av den 
14 februari 2006 om klausulen om mänskliga rättigheter och demokrati i 
Europeiska unionens avtal2, 

– med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2001 om öppenhet och demokrati i 
internationell handel3 där man begär att ILO:s grundläggande normer på arbetsområdet 
ska respekteras av WTO och att Europeiska unionen accepterar ILO:s beslut, inbegripet 
eventuella uppmaningar om sanktioner till följd av allvarliga kränkningar av 
grundläggande normer på arbetsområdet,

– med beaktande av sin resolution av den 25 april 2002 om kommissionens meddelande till 
rådet och Europaparlamentet om Europeiska unionens roll i arbetet för att främja 
mänskliga rättigheter och demokratisering i tredje land (KOM(2001)0252)4,

– med beaktande av meddelandet från kommissionen om ”Globaliseringens sociala 
                                               
1 EGT C 320, 28.10.1996, s. 261.
2 EUT C 290 E, 29.11.2006, s. 107.
3 EGT C 112 E, 9.5 2002, s. 326.
4 EUT C 131 E, 5.6.2003, s. 147.
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dimension – EU:s politiska bidrag för att få fördelarna att gynna alla” (KOM(2004)0383),

– med beaktande av sin resolution av den 15 november 2005 om globaliseringens 
sociala dimension1,

– med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2005 om exploateringen av barn i 
utvecklingsländer, med särskild inriktning på barnarbete2,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 14 juni 2010 om barnarbete3,

– med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2006 om rättvis handel och utveckling4,

– med beaktande av sin resolution av den 22 maj 2007 om EU i världen –
konkurrenskraftens externa aspekter5 som svar på meddelandet från kommissionen till 
rådet och Europaparlamentet ”Ett konkurrenskraftigt Europa i världen. Ett bidrag till 
EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi (KOM(2006)0567), 

– med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”Anständigt arbete för alla –
EU:s bidrag till agendan för anständigt arbete i världen” (KOM(2006)0249),

– med beaktande av sin resolution av den 23 maj 2007 om anständigt arbete för alla6 där 
man uppmanar till införande av sociala normer vid främjandet av anständiga arbetsvillkor 
i Europeiska unionens handelsavtal, särskilt de bilaterala avtalen,

– med beaktande av ILO:s agenda för anständigt arbete och ILO:s globala 
sysselsättningspakt, som antogs i fullständig enighet den 19 juni 2009 vid 
Internationella arbetskonferensen,

– med beaktande av Brysselkonventionen från 1968 såsom den konsoliderats genom 
rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och 
om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område7.

– med beaktande av det allmänna preferenssystemet, som är i kraft sedan den 1 januari 2006 
och som ger tullfrihet eller sänkta tullar för ett större antal produkter samt innehåller ett 
nytt incitament för sårbara länder med specifika behov i fråga om handel, finansiering och 
utveckling,

– med beaktande av alla avtal som Europeiska unionen har ingått med tredjeländer, 

– med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, 
Västindien och Stillahavsområdet (AVS) och Europeiska gemenskapen, som 
undertecknades i Cotonou den 23 juni 2000 och reviderades 2005 och 2010,

                                               
1 EUT C 280 E, 18.11.2006, s. 65.
2 EUT C 157 E, 6.7 2006, s. 84.
3 Rådets slutsatser av den 14 juni 2010 om barnarbete, 10937/1/10. 
4 EUT C 303 E, 13.12 2006, s. 865.
5 EUT C 102 E, 24.4 2008, s. 128.
6 EUT C 102 E, 24.4.2008, s. 321.
7 EGT L 12, 16.1.2001, s. 1.
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– med beaktande av sina resolutioner om avtalen om ekonomiskt partnerskap med 
AVS-regionerna och AVS-staterna, särskilt resolutionerna från den 26 september 20021, 
den 23 maj 20072 och den 12 december 20073,

– med beaktande av de avslutade förhandlingarna mellan EU, Colombia och Peru om ett 
flerpartsavtal om handel,

– med beaktande av utfrågningen om tillämpningen av sociala normer och miljönormer i 
handelsförhandlingarna som organiserades den 14 januari 2010 av Europaparlamentet,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandena från 
utskottet för utrikesfrågor, utskottet för utveckling, utskottet för sysselsättning och 
sociala frågor och utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-.../2010), och 
av följande skäl:

A. Banden mellan handel, mänskliga rättigheter samt sociala normer och miljönormer har 
blivit en mycket viktig del av de ekonomiska förbindelserna och handelsförbindelserna 
och utgör en integrerad del av förhandlingarna i samband med frihandelsavtalen. 

B. Konkurrenssnedvridning och risker för social och miljömässig dumpning blir allt 
vanligare. 

C. Ömsesidighet måste åter bli huvudregeln i förbindelserna mellan Europeiska unionen och 
tredjeländerna så att förutsättningar skapas för en internationell konkurrens som är rättvis 
och sund. 

D. De bilaterala instanserna har blivit det främsta stället för att uppnå dessa politiska mål, 
eftersom utsikterna för att upprätta multilaterala regler för förbindelserna mellan handel, 
arbete och miljö inom ramen för WTO inte är särskilt lovande. 

E. Det är hur som helst av grundläggande betydelse att man arbetar för att balansen återställs 
mellan handelsrätt och mänskliga rättigheter och för att förstärka dialogen mellan de 
främsta internationella organisationerna, mer specifikt mellan ILO och WTO, i syfte att 
uppnå en större samstämmighet inom internationell politik och en bättre global styrning.

F. Skälen till att inkludera bestämmelser om mänskliga rättigheter samt sociala normer och 
miljönormer i internationella handelsavtal är flera, och sträcker sig från en önskan att 
upprätta en rättvis handel och garantera i princip samma villkor i handelsutbytet ("level 
playing field") till en mer normativ, nämligen att försvara Europeiska unionens 
allmängiltiga värden och föra en samstämmig EU-politik.

G. I Lissabonfördraget bekräftas att Europeiska unionens yttre åtgärder, där handeln är en 
integrerad del, ska bedrivas efter samma principer som legat till grund för unionens egen 
tillblivelse. Den europeiska sociala modellen, som kombinerar en hållbar ekonomisk 

                                               
1 EUT C 273 E, 14.11 2003, s. 305.
2 EUT C 102 E, 24.4 2008, s. 301.
3 EUT C 323 E, 18.12 2008, s. 361.
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tillväxt med förbättrade arbets- och levnadsförhållanden, kan också utgöra en modell för 
andra parter. Handelsavtalen måste dessutom vara förenliga med andra internationella 
skyldigheter och konventioner som de avtalsslutande staterna åtagit sig att respektera, i 
överensstämmelse med deras nationella lagstiftning.

H. Införandet av mänskliga rättigheter samt sociala normer och miljönormer i handelsavtalen 
kan tillföra ett mervärde till dessa avtal och möjliggör därmed en större växelverkan med 
civilsamhället och ett ökat stöd för politisk och social stabilitet, och genom detta skapas en 
omgivning som är fördelaktigare för handeln.

I. Det allmänna preferenssystemet syftar till att främja respekten för internationella 
arbetsnormer genom ytterligare tullförmåner och om dessa villkor inte respekteras kan det 
innebära att handelsordningen upphör.

1. Europaparlamentet begär därför att de europeiska handelsintressena ska bevaras i den 
framtida handelsstrategin för Europeiska unionen och att unionen och dess handelspartner 
ömsesidigt respekterar tillämpningen och genomförandet av klausulerna om de mänskliga 
rättigheterna samt de sociala normerna och miljönormerna. Ett positivt synsätt bör vägleda 
Europeiska unionen i dess förhandlingar. Parlamentet understryker att införandet av 
bestämmelser om hållbar utveckling, särskilt i de bilaterala avtalen, är till nytta för 
samtliga parter. 

Mänskliga rättigheter samt sociala normer och miljönormer i multilaterala
handelsförbindelser

2. Europaparlamentet uppmanar till ett ökat samarbete på multilateral nivå mellan WTO och 
FN:s främsta institutioner på området för mänskliga rättigheter. Tätare kontakter med 
FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter samt med de särskilda förfarandena skulle 
vara särskilt nyttiga för att säkra en multilateral handelsram som bidrar till respekten för 
de mänskliga rätigheterna. Sakkunskap från högkommissariatet skulle också kunna 
utnyttjas i WTO:s paneler och i överprövningsorganet då fall av allvarliga brott mot de 
mänskliga rättigheterna konstateras. 

3. Europaparlamentet anser att en allmän periodisk undersökning i rådet för mänskliga 
rättigheter borde vara ett effektivt verktyg för uppföljningen av att bestämmelserna om 
mänskliga rättigheter respekteras i de internationella handelsavtalen. 

4. Europaparlamentet betonar att en utökning av samarbetet med ILO, som är det behöriga 
organet för att fastställa och förhandla om internationella normer på arbetsmarknaden och 
övervaka deras tillämpning inom rättssystemet och i praktiken, samt ILO:s medverkan till 
fullo i WTO:s arbete är mycket viktigt. 

a) Parlamentet begär därför att ILO ges status som officiell observatör i WTO och får 
yttranderätt vid WTO:s ministerkonferenser. 

b) Parlamentet föreslår att det inrättas en kommitté för handel och anständiga 
arbetsvillkor inom WTO i likhet med kommittén för handel och miljö. 
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c) Parlamentet föreslår att ILO får medverka, liksom FN :s högkommissariat för 
mänskliga rättigheter, vid relevanta fall då brott mot internationella 
arbetskonventioner är aktuella i en handelstvist. 

d) Parlamentet föreslår att det ska bli möjligt att överklaga till ILO då 
WTO-medlemsstaten betraktar ett beslut i tvistlösningsorganet som ett ifrågasättande 
av ILO:s beslut om respekt för arbetsmarknadskonventionerna. 

5. Europaparlamentet hävdar åter att målen som består i, å ena sidan, att bibehålla och 
bevara ett öppet och icke-diskriminerande multilateralt handelssystem, och, å andra sidan, 
att agera för att skydda miljön och främja en hållbar utveckling, måste förstärka varandra 
ömsesidigt. Parlamentet understryker att enligt artikel 20 i Gatt-avtalet kan 
medlemsstaterna besluta om handelsåtgärder som syftar till att skydda miljön, under 
förutsättning att man inte använder dessa åtgärder på ett överdrivet sätt i protektionistiska 
syften. 

6. Europaparlamentet välkomnar arbetet i WTO :s kommitté för handel och miljö, som är ett 
mycket viktigt forum för integrationen och förstärkandet av banden mellan miljö och 
handel.

7. Europaparlamentet betonar vikten av att förbättra tillgången till gröna varor och grön 
teknik för att uppnå målen för hållbar utveckling och uppmanar samtliga parter som deltar 
i förhandlingarna att ytterligare anstränga sig att snarast slutföra förhandlingarna om en 
minskning eller ett avskaffande av tullhinder och andra hinder för varor och tjänster på 
miljöområdet, i syfte att främja tillväxtmöjligheterna för den europeiska industrin.

8. Europaparlamentet betonar nödvändigheten av att göra framsteg i förhandlingarna om de 
andra punkterna i artikel 31 i Dohadeklarationen om förhållandet mellan WTO:s befintliga 
regler och de specifika handelskyldigheterna i de multilaterala miljöavtalen (AEM), samt 
att främja ett närmare samarbete mellan AEM:s sekretariat och WTO:s kommittéer, vilket 
är mycket viktigt för att säkra en samstämmig utveckling för handels- och miljösystemen.

9. Europaparlamentet anser att ett multilateralt avtal med alla dem som förorsakar de största 
koldioxidutsläppen skulle vara det bästa instrumentet för att garantera en internalisering 
av externa miljöfaktorer som är negativa ur koldioxidsynpunkt, men det finns risker för att 
ett sådant inte uppnås inom en nära framtid. Parlamentet anser därför att 
Europeiska unionen borde fortsätta att studera möjligheten av att inrätta lämpliga 
miljöinstrument, särskilt en mekanism för att införliva koldioxid, som inom WTO:s 
regelsystem skulle göra det möjligt att å ena sidan bekämpa riskerna för överföring av 
koldioxidutsläpp till länder som inte respekterar samma mål som unionen när det gäller 
minskningen av växthusgasutsläppen och å andra sidan skapa en bevekelsegrund i de 
internationella förhandlingarna för att sporra samtliga länder att ingå bestämda åtaganden i 
frågan.

10. Europaparlamentet föreslår att det, när ett internationellt klimatavtal väl framförhandlats 
och undertecknats, inrättas en verklig världsorganisation för miljön som ska se till att de 
åtaganden som ingåtts också efterlevs och att miljönormerna respekteras. Denna framtida 
organisation skulle till exempel obligatoriskt hantera fall av miljödumpning. 
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Mänskliga rättigheter samt sociala normer och miljönormer i bilaterala handelsavtal

11. Europaparlamentet stöder helhjärtat införandet av klausuler om de mänskliga rättigheterna 
i Europeiska unionens internationella avtal men påminner om att stora utmaningar 
kvarstår när det gäller uppföljningen och genomförandet av dessa klausuler. Parlamentet 
upprepar att dessa klausuler också ska ingå i alla sektors- och handelsavtal, med en tydlig 
och precis samrådsmekanism enligt artikel 96 i Cotonouavtalet. Parlamentet välkomnar i 
detta hänseende att en sådan klausul införts i frihandelsavtalet med Colombia.

12. Europaparlamentet understryker att samma systematik också ska gälla införandet av 
kapitlen om hållbar utveckling i de bilaterala avtalen. Tillämpningsnormerna skulle dock 
kunna variera mellan länderna, beroende på deras ekonomiska situation, och en gradvis 
och flexibel tillämpning är alltså nödvändig, med beaktande av förhandlingspartnerns 
kapacitet. 

13. Europaparlamentet betonar att man inom ramen för frihandelsavtal skulle kunna tänka sig 
en villkorad liberalisering med en förkortad tidtabell för avveckling av tullar eller tillgång 
till ytterligare en marknad, beroende på om sociala normer och miljönormer respekteras 
eller ej. 

14. Europaparlamentet betonar vikten av en kontinuerlig uppföljning av avtalets 
genomförande, med ett öppet och integrerande tillvägagångssätt under alla faser.

a) Parlamentet välkomnar användningen av konsekvensbeskrivningar när det gäller 
hållbar utveckling men anser att de borde genomföras så snart som avtalet är på plats 
och inte bara efteråt, i syfte att garantera en kontinuerlig uppföljning. Det är också 
viktigt att till fullo agera utifrån resultaten av dessa. 

b) Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta konsekvensbeskrivningar när det 
gäller mänskliga rättigheter för att komplettera konsekvensbeskrivningar om hållbar 
utveckling med begripliga handelsindikatorer grundade på mänskliga rättigheter samt 
sociala normer och miljönormer. 

c) Parlamentet vädjar till de båda parterna att lägga fram regelbundna rapporter om 
allmänna framsteg i genomförandet av samtliga de åtagande som ingåtts enligt 
avtalet.

d) Parlamentet betonar vikten av att medborgarna medverkar i samtliga 
förhandlingsstadier och i samband med uppföljningen av avtalet och begär i detta 
hänseende att det inrättas forum för hållbar utveckling eller rådgivande grupper där 
det föreskrivs samråd med arbetsmarknadens parter och företrädare för det oberoende
civilsamhället. 

15. Europaparlamentet erkänner att kapitlet om hållbar utveckling i de bilaterala avtal som 
för närvarande förhandlas är bindande men att det kunde förstärkas om det föreskrev

a) ett klagomålsförfarande som är öppet för arbetsmarknadens parter och civilsamhället,
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b) tillgång till en oberoende instans för att reglera tvister, exempelvis expertpaneler, 
utvalda på grundval av sin sakkunskap när det gäller mänskliga rättigheter, arbetsrätt 
och miljörätt, och vars rekommendationer borde ingå i en väl fastställd process, med 
bestämmelser för deras genomförande. 

c) tillgång till en mekanism för att reglera tvister, liksom för de övriga delarna av 
avtalet, som föreskriver böter vilka syftar till att förbättra situationen i de berörda 
sektorerna.

16. Europaparlamentet betonar vikten av att låta avtalen åtföljas av kompletteringsåtgärder, 
inbegripet tekniskt bistånd och samarbetsprogram, som syftar till att förbättra 
genomförandekapaciteten, särskilt grundläggande konventioner inom området för 
mänskliga rättigheter samt sociala normer och miljönormer.

Mänskliga rättigheter samt sociala normer och miljönormer i unilaterala 
handelsförbindelser: allmänna preferenssystemet (GSP) och allmänna preferenssystemet + 
(GSP +)

17. Europaparlamentet anser att de 27 konventionerna, vars ratificering begärs för att man ska 
kunna omfattas av GSP +, utgör en unik blandning av konventioner om mänskliga 
rättigheter, arbetsrätt, hållbar utveckling och goda styrelseformer. Hittills har GSP + haft 
en tydlig positiv effekt när det gäller ratificeringen av dessa konventioner, men i mindre 
omfattning när det gäller deras genomförande, och parlamentet önskar därför lägga större 
vikt vid kompletteringsåtgärderna som syftar till att förbättra genomförandekapaciteten.  

18. Europaparlamentet anser att ett tydligare samband skulle kunna upprättas mellan 
klausulerna om mänskliga rättigheter och GSP + i Europeiska unionens avtal med 
tredjeländer, särskilt när det gäller uppföljningen. 

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samband med översynen av GSP +-
systemet anpassa kriterierna för att få omfattas av systemet, i syfte att tillse att det 
verkligen är till för de minst utvecklade länderna, och att upprätta jämförelsepunkter, 
mekanismer och transparenta kriterier för beviljande och tillbakadragande av förmåner 
inom ramen för detta system. Parlamentet begär att det till fullo ska få medverka under 
hela processen. 

20. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen och till medlemsstaternas regeringar och parlament.



PE445.733v01-00 10/13 PR\823959SV.doc

SV

MOTIVERING

Införandet av en klausul om mänskliga rättigheter eller tillämpning av sociala normer och 
miljönormer i handelsförhandlingarna är komplexa problem som splittrar det internationella 
samfundet. Å ena sidan kritiserar länderna i norr den sociala och miljömässiga dumpning som 
praktiseras av de nya tillväxtländerna och som utgör en konkurrenssnedvridning i 
handelförbindelserna. Å andra sidan misstänker länderna i söder att länderna i norr vill hindra 
deras ekonomiska utveckling och genom tillämpning av dessa normer använda sig av en form 
av förklädd protektionism. 
Man förstår alltså de enorma svårigheterna att på ett sansat sätt behandla frågan om normer i 
multilaterala instanser och i ännu högre grad inom WTO, samtidigt som socialklausulen 
förekommer allt oftare i bilaterala handelsavtal.

Man kan nu konstatera att det idag finns en allt större obalans mellan reglerna för 
internationell handel och de övriga normerna inom internationell rätt, och att det därför också 
är nödvändigt att undersöka nya tankebanor när man bland annat försöker åstadkomma en 
verklig samordning mellan internationella organisationer (WTO och ILO). 
Europeiska unionen har en avgörande roll att spela i denna strävan efter en ny global 
styrelseform och måste för att åstadkomma detta främja samstämmigheten i den politik som 
förs av internationella institutioner. 

När Europeiska unionen ser över sin handelspolitik, måste den, mot bakgrund av detta, 
reflektera över den handelspolitik som den önskar föra. Om den verkligen vill lämna ett klart 
och tydligt budskap mot protektionismen, måste den också tillse att den internationella 
handeln är sund och att fördelarna är ömsesidiga.
Unionen måste, genom den politik som den för, och i synnerhet genom sin handelspolitik, 
försvara sina handelsintressen samtidigt som den respekterar sina normer och värden och ser 
till att de respekteras.
Det är denna synpunkt som ska hjälpa de olika EU-institutionerna att inleda och föra en ny 
handelspolitik, en ambitiös politik baserad på fasthet och dialog. 

Man får inte glömma att de europeiska handels- och industriföretagen i Europa är 
underkastade strikta sociala regler och miljöregler. Om Europeiska unionen respekterar 
bindande normer, måste den också kunna kräva ömsesidighet hos sina handelspartner och i 
synnerhet hos de nya tillväxtländerna och verka för kvalitets- och hållbarhetskrav för i 
synnerhet livsmedelsprodukter som införs på dess territorium, i syfte att bevara en sund och 
rättvis handel.
De bindande normerna för den europeiska inre marknaden när det gäller hälsa, säkerhet, miljö 
och skydd av anställda och konsumenter utgör därför en specifik europeisk modell som ska ge 
inspiration på internationell nivå och i multilaterala sammanhang och återspeglas i pågående 
förhandlingar om bilaterala handelsavtal. Unionen skulle därmed mer globalt försäkra sig om 
att de utrikesåtgärder som den genomför genom sin handels- och utvecklingspolitik verkligen 
bidrar till social utveckling i tredjeländer med vilka den har handelsförbindelser.

Att finna några svar och lägga fram ett antal förslag om denna problematik skulle sålunda 
göra det möjligt att bidra till att medborgarna (som är avvisande eller fruktar 
handelsförhandlingarna) åter känner sig positivt delaktiga i handelspolitiken och bidra till 
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debatten om lika villkor i handelsutbytet (”level playing field”). Man vet att utbytet accepteras 
och upplevs som positivt av samhället om det kan bidra till att förbättra levnadsstandarden. 
Likaså uppfattas ett ökat handelsutbyte och liberalismen positivt då de inte ifrågasätter sociala 
och miljömässiga rättigheter. Europeiska unionen måste alltså finna en balans mellan en 
restriktiv och liberal handelsstrategi samt en kompromiss mellan försvaret av sina 
handelsintressen och kravet på respekt för universella värden, såsom tillämpningen av 
bindande sociala normer och miljönormer.

För att kunna uppnå denna kompromiss måste unionen föra en dialog med sina partner och 
finna ett sätt att få gehör för sina värden. Det är genom denna insats av transparens och dialog 
med avseende på de nya befogenheter som Europaparlamentet fått genom Lissabonfördraget 
som det har en roll att spela. Det ska i detta hänseende ge ett politiskt och moraliskt mandat 
till förhandlingarna. För övrigt ska det uttala sig om det faktum att det är nödvändigt för 
unionen att försvara sina handelsintressen och samtidigt uttala sig om behovet av en normativ 
ram. Parlamentet ska främja öppna och medborgarinriktade diskussioner. Det ska vara den 
institution som hävdar att respekten för människolivet och anständiga arbetsvillkor ska vara 
densamma överallt och för alla samt att innebörden i miljömässiga och sociala rättigheter 
(fackföreningsrättigheter, bekämpning av barnarbete etc.) har en universell aspekt. 

Till den problematik som utvecklats ovan tillkommer olika nivåer för behandling av ärendet, 
dvs. en multilateral, en bilateral och en unilateral nivå.

I. Mänskliga rättigheter samt sociala normer och miljönormer i multilaterala 
handelsförbindelser

Det är av yttersta vikt, vilket tidigare visats, att främja samstämmigheten i den politik som 
förs av internationella institutioner och att införa en ny global styrelseform som samordnas av 
Världshandelsorganisationen, Internationella arbetsorganisationen och en (framtida) 
världsmiljöorganisation. Som bekant är det svårt att i regelverk för internationell handel införa 
normer som ligger utanför handelsområdet. Det är kanske också så att det är just genom 
förstärkningen av dialogen med ILO som vissa grundläggande regler om respekten för sociala 
normer kommer att kunna beaktas. Det är därför nödvändigt att stärka ILO :s roll och att 
organisationen förses med ett organ för tolkning av normerna. Förutom att det bör vara 
obligatoriskt för alla att respektera de främsta ILO-normerna, bör organisationen medverka 
när det gäller frågor om grundläggande rättigheter i arbetslivet inom ramen för regelverket för 
internationella tvister, där handelstvister ingår (en form av begäran om förhandsavgörande 
från WTO till ILO).

Även om de sociala normerna fortfarande i liten utsträckning beaktas i handeln, verkar 
däremot de handelsåtgärder som införts genom de multilaterala miljöavtalen (AEM) för att 
uppnå miljömål att betraktas som ”legitima”, i multilateralt samförstånd, och de anses inte 
bara vara en förklädd restriktion för handeln utan anses falla under de undantag som 
föreskrivs i artikel XX i Gattavtalet. 
När det gäller miljöfrågan, skulle det vara relevant att inrätta en specifik världsorganisation. 
Om dess mandat är väl avgränsat och tydligt i förhållande till andra internationella 
organisationer, i likhet med WTO, och om den får agera på grundval av gemensamt 
accepterade principer, skulle denna organisation, benämnd Världsmiljöorganisationen 
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(VMO), kunna få uppgiften att fastställa och genomföra miljönormerna. VMO skulle sålunda 
kunna få ansvaret att behandla fall av miljödumpning. 

När det gäller de mänskliga rättigheterna, skulle det behöva införas ett utökat samarbete på 
multilateral nivå mellan WTO och FN:s främsta institutioner inom området mänskliga 
rättigheter. Sakkunskap från högkommissariatet skulle till exempel kunna utnyttjas i WTO:s 
paneler och i överprövningsorganet då fall av allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna 
konstateras. 

II. Mänskliga rättigheter samt sociala normer och miljönormer i bilaterala handelsavtal

Frågan om skyldigheten att tillämpa dessa normer inom ramen för bilaterala handelsavtal är 
särskilt känslig och framhäver unionens kapacitet eller brist på sådan att tvinga fram en 
tillämpning och respekt för dessa normer.

I de bilaterala förhandlingar som nyligen avslutats eller som pågår har unionen bemödat sig 
om att införa sociala normer i frihandelsavtalen, men den möter ibland en fientlig inställning 
från vissa länders sida med motiveringen att dessa normer utgör protektionistiska hinder. 
Unionen möter också svårigheter med länder som, även om de undertecknat ILO:s 
konventioner, inte respekterar fackföreningsrättigheter.

Konkreta utvecklingstendenser har dock observerats när det gäller frihandelsavtalen i och med 
förhandlingen om kapitlen om hållbar utveckling. En grundprincip i vissa frihandelsavtal är 
nämligen parternas åtagande att respektera de mänskliga rättigheterna och utvecklandet av en 
hållbar ekonomi som grundas på skyddet och främjandet av de anställdas rättigheter och 
miljörättigheter. 

Däremot måste man diskutera ett inrättande av ömsesidiga övervakningsmekanismer och 
incitament så att kapitlen om hållbar utveckling respekteras av båda parter. Man skulle till 
exempel kunna tänka sig en villkorad liberalisering, med en förkortad tidtabell för avveckling 
av tullar eller tillgång till ytterligare en marknad, beroende på om en viss social norm 
och/eller miljönorm respekteras eller ej. Det skulle också behövas en ”kravmarkör”, som 
varierar efter länderna och deras ekonomiska utveckling och som gör det möjligt att gradvis 
och flexibelt kräva respekt för de sociala normerna och miljönormerna. 

Slutligen och framför allt är det nödvändigt att förstärka skiljedomsgrupperna samt forum för 
utbyte och diskussion, som möjliggör ett större deltagande från civilsamhällets sida och som 
på sikt har en verklig hävstångseffekt på partnerländernas inrikespolitik. En möjlighet vore 
därför att skapa gemensamma bilaterala ”observatorier” för att erbjuda ett forum för 
åsiktsutbyte mellan regeringarna, Europaparlamentet, arbetsmarknadens parter och 
civilsamhället i vid bemärkelse. Sammanfattningsvis måste man uppmana kommissionen att 
utarbeta konsekvensbeskrivningar när det gäller mänskliga rättigheter för att komplettera 
konsekvensbeskrivningar om hållbar utveckling med begripliga handelsindikatorer grundade 
på mänskliga rättigheter samt sociala normer och miljönormer.

III. Mänskliga rättigheter samt sociala normer och miljönormer i unilaterala 
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handelsförbindelser: allmänna preferenssystemet (GSP) och allmänna 
preferenssystemet + (GSP +)

Dessa instrument gör det möjligt att framhäva Europeiska unionens grundläggande principer 
och rättigheter. GSP, som gör det möjligt för unionen att ensidigt bevilja handelsförmåner, har 
kraftigt dock byråkratiserats, men kriterier för tilldelning och tillbakadragande av förmåner 
som är föga transparenta. Vid översynen av GSP-förordningen måste unionen därför bättre 
ringa in förmånstagarna genom att till exempel beakta deras utvecklingsnivå och genomföra 
en uppföljning av dessa länders åtagande när det gäller frågor knutna till mänskliga rättigheter 
samt sociala normer och miljönormer. Kommissionen skulle slutligen kunna undersöka 
möjligheten att inrätta en samarbetsram mellan unionen och länderna som åtnjuter 
GSP-förmåner för att underlätta utredningarna och uppföljningen av tvistemål, samt 
åstadkomma fler kompletteringsåtgärder.


