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Europa-Parlamentets forslag til beslutning om EU-forhandlinger om en handels- og 
investeringsaftale med USA
(2013/2558(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til den fælles erklæring fra topmødet mellem EU og USA af 28. november 
2011 og den fælles erklæring fra EU og USA's transatlantiske økonomiske råd af 
29. november 2011,

– der henviser til den endelige rapport fra EU-USA-Gruppen på Højt Plan vedrørende 
Beskæftigelse og Vækst (Gruppen på Højt Plan) af 11. februar 20131, 

– der henviser til den fælles erklæring af 13. februar 2013 fra USA's præsident Barack 
Obama, Kommissionens formand José Manuel Barroso og formanden for Det 
Europæiske Råd Herman Van Rompuy2,

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 7.-8. februar 20133,

– der henviser til sine tidligere beslutninger, især beslutning af 23. oktober 2012 om 
økonomiske og handelsmæssige forbindelser med USA4,

– der henviser til den fælles erklæring fra det 73. interparlamentariske møde for den 
transatlantiske dialog mellem lovgivere, der blev afholdt i Washington den 
30. november - 1. december 2012,

– der henviser til Centre for Economic Policy Research's (London) endelige 
projektrapport af 23. marts 2013 "Reducing Transatlantic Barriers to Trade and 
Investment: An Economic Assessment"5,

– der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at EU og USA er verdens største globale handelsblokke og investorer, 
der tilsammen tegner sig for næsten halvdelen af verdens BNP og en tredjedel af 
verdenshandelen;

B. der henviser til, at EU's og USA's markeder er dybt integrerede, i gennemsnit handles 
der bilateralt for omkring to mia. EUR i varer og tjenester hver dag, hvilket understøtter 
millioner af arbejdspladser i begge økonomier, og der henviser til, at EU's og USA's 
investeringer er den virkelige drivkraft bag den transatlantiske forbindelse, idet de 
samlede bilaterale investeringer udgjorde mere end 2 394 billioner EUR i 2011;

                                               
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/februar/tradoc_150519.pdf.
2 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm
3 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/da/ec/135324.pdf
4 Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2012)0388.
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf.
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C. der henviser til, at et ambitiøst og omfattende transatlantisk handels- og 
investeringspartnerskab, når det er blevet gennemført fuldstændigt, ifølge den 
konsekvensanalyse, som Kommissionen har udarbejdet på basis af en rapport fra Centre 
for Economic Policy Research, kan medføre betydelige økonomiske gevinster som 
helhed for EU (119,2 mia. EUR om året) og USA (94,9 mia. EUR om året), herunder, at 
EU's eksport til USA kan stige med 28 % og EU's samlede eksport kan stige med 6 % til 
fordel for EU-eksportører af varer og tjenesteydelser samt for EU-forbrugere; 

D. der henviser til, at EU og USA deler fælles værdier, sammenlignelige retssystemer og 
høje standarder for arbejdstagerrettigheder og miljøbeskyttelse;

E. der henviser til, at den globale økonomi fortsat er sårbar, og at både EU og USA skal 
udnytte det fulde potentiale af et tættere økonomisk samarbejde for at udnytte fordelene 
ved international handel for at overvinde den økonomiske krise;

F. der henviser til, at Gruppen på Højt Plan på baggrund af topmødet mellem EU og USA i 
november 2011 pålagdes at udfinde muligheder for øget handel og investering til støtte 
for gensidig fordelagtig jobskabelse, økonomisk vækst og konkurrenceevne;

G. der henviser til, at Gruppen på Højt Plan i fællesskab har analyseret en lang række 
muligheder for at udvide transatlantisk handel og investering, og i sin endelige rapport 
nåede frem til den konklusion, at en omfattende handels- og investeringsaftale vil give 
betydelige fordele for begge økonomier;

H. der henviser til, at selv om en styrkelse af det multilaterale system fortsat er et 
væsentligt mål, udelukker det ikke bilaterale aftaler, der er mere vidtgående end WTO-
forpligtelserne og supplerer de multilaterale regler;

I. der henviser til, at Kommissionen den 12. marts 2013 foreslog, at der gives 
bemyndigelse til at indlede forhandlinger og udarbejde udkast til forhandlingsdirektiver 
med henblik på drøftelse i Rådet;

Den økonomiske og politiske kontekst

1. mener, at den strategiske betydning af den økonomiske forbindelse mellem EU og USA 
bør bekræftes på ny, og at EU og USA bør udarbejde fælles strategier for handel, 
investering og handelsrelaterede spørgsmål på globalt plan;

2. er af den opfattelse, at det er af afgørende betydning for EU og USA at styrke deres 
forbindelser i økonomisk og handelsmæssig henseende og at realisere det uudnyttede 
potentiale, der findes i et virkeligt transatlantisk marked, med henblik på at maksimere 
beskæftigelses- og vækstpotentialet; er af den opfattelse, at dette i høj grad er aktuelt set 
i lyset af den nuværende økonomiske krise, den høje offentlige gæld, den høje 
arbejdsløshed og de dårlige vækstprognoser på begge sider af Atlanten;

3. mener, at EU bør trække på sin store erfaring med at forhandle vidtgående og 
omfattende bilaterale handelsaftaler for at opnå endnu mere ambitiøse resultater med 
USA;
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Den endelige rapport fra Gruppen på Højt Plan

4. noterer sig offentliggørelsen af den endelige rapport fra Gruppen på Højt Plan og støtter 
anbefalingen om at indlede forhandlinger om en omfattende handels- og 
investeringsaftale;

5. bifalder, at der i den endelige rapport lægges vægt på: (i) en ambitiøs forbedring af den 
gensidige markedsadgang for varer, tjenesteydelser, investering og offentlige indkøb i 
alle forvaltningsled; (ii) reducering af ikke-toldmæssige hindringer og udvidelse af 
kompatibiliteten mellem de forskellige reguleringsordninger; og (iii) udvikling af fælles 
regler med henblik på håndtering af fælles globale udfordringer og muligheder;

6. støtter det synspunkt, at nøglen til at udløse det transatlantiske forholds potentiale, i 
betragtning af de allerede eksisterende lave gennemsnitlige toldsatser, består i at 
bearbejde de ikke-toldmæssige hindringer, der fortrinsvist består i toldprocedurer og 
reguleringsmæssige restriktioner bag grænserne; støtter det mål, som Gruppen på Højt 
Plan har foreslået, om at bevæge sig gradvist frem mod en endnu mere integreret 
transatlantisk markedsplads;

7. bifalder anbefalingen om at undersøge nye metoder til reducering af unødvendige 
omkostninger og administrative forsinkelser, der skyldes lovgivningen, samtidig med 
opnåelse af de niveauer for sundhed, sikkerhed og miljøbeskyttelse, som begge sider 
finder passende, eller som på anden måde opfylder de berettigede reguleringsmæssige 
målsætninger;

Forhandlingsmandat

8. gentager sin støtte til en omfattende handels- og investeringsaftale med USA, der vil 
støtte skabelsen af arbejdspladser af høj kvalitet for europæiske arbejdstagere, vil gavne 
EU-forbrugerne og vil åbne nye muligheder for EU-virksomheder for at sælge deres 
varer og tjenesteydelser i USA;

9. opfordrer Rådet til at følge op på anbefalingerne i den endelige rapport fra Gruppen på 
Højt Plan og til straks at bemyndige Kommissionen til at indlede forhandlinger om en 
transatlantisk handels- og investeringspartnerskabsaftale med USA;

10. understreger, at en sådan aftale skal være ambitiøs og bindende på alle 
forvaltningsniveauer, for alle lovgivere og andre kompetente myndigheder på begge 
sider; understreger, at aftalen skal føre til en reel åbning af markedet og lettelse af 
handlen og bør lægge særlig vægt på, hvordan der kan opnås større transatlantisk 
regelkonvergens; mener, at aftalen ikke må kunne skade Unionens kulturelle og 
sproglige mangfoldighed;

11. understreger, at aftalen skal indeholde omfattende beskyttelse af de intellektuelle 
ejendomsrettigheder, herunder geografiske betegnelser; mener, at andre 
uoverensstemmelser vedrørende de intellektuelle ejendomsrettigheder bør løses i 
overensstemmelse med internationale beskyttelsesstandarder;

12. glæder sig især over, at Gruppen på Højt Plan anbefaler, at EU og USA varetager de 
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miljø- og arbejdsmæssige aspekter vedrørende handel og bæredygtig udvikling;

13. bekræfter sin støtte til nedbrydelse af unødvendige reguleringsmæssige hindringer og 
opfordrer Kommissionen og den amerikanske regering til at lade aftalerne (herunder 
reguleringssamarbejdet på et tidligt stadie) omfatte mekanismer med sigte på at undgå 
fremtidige hindringer;

14. gentager sin overbevisning om, at en omfattende handels- og investeringsaftale mellem 
EU og USA kan føre til en win-win-situation, der er til fordel for begge økonomier, og 
at en dybere grad af integration vil øge fordelene for begge økonomier betydeligt;

15. minder om nødvendigheden af en fortsat dialog med de berørte parter, herunder 
repræsentanter for områderne miljø, forbrugerne, arbejdskraft og andre repræsentanter, 
gennem hele forhandlingsprocessen, med henblik på at sikre faktabaserede drøftelser og 
fremme offentlig støtte; 

16. gør opmærksom på, at kvaliteten bør prioriteres frem for tidsaspektet, og har tillid til, at 
forhandlerne ikke forhaster sig til en aftale, der ikke medfører konkrete og væsentlige 
fordele for vores virksomheder, arbejdstagere og borgere;

Parlamentets rolle

17. ser frem til, at der indledes forhandlinger med USA, og til at følge dem nøje samt til at 
bidrage til et vellykket resultat; minder Kommissionen om dennes forpligtelse til straks 
og fuldt ud at holde Parlamentet orienteret i alle faser af forhandlingerne (før og efter 
forhandlingsrunderne); er fast besluttet på at behandle de lovgivnings- og 
forskriftsmæssige spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med forhandlingerne og den 
fremtidige aftale;

18. er fast besluttet på at arbejde tæt sammen med Rådet, Kommissionen, den amerikanske 
kongres, den amerikanske regering og interessenterne for at opnå det fulde økonomiske 
potentiale af den transatlantiske forbindelse og styrke EU's og USA's førerskab for så 
vidt angår liberalisering og regulering af handel og udenlandske investeringer;

19. minder om, at Parlamentet vil blive anmodet om at give sit samtykke til den fremtidige 
transatlantiske handels- og investeringspartnerskabsaftale, som fastsat i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, og at der derfor bør tages behørigt hensyn til 
dettes holdning i alle faser; 

20. minder om, at Parlamentet vil bestræbe sig på at overvåge gennemførelsen af den 
fremtidige aftale; 

o
o o

21. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til 
medlemsstaternes og de berørte landes regeringer og parlamenter og til den amerikanske 
regering og den amerikanske kongres.


