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Europaparlamentets förslag till resolution om EU:s förhandlingar om ett handels- och 
investeringsavtal med Förenta staterna
(2013/2558(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av det gemensamma uttalandet från toppmötet mellan EU och 
Förenta staterna av den 28 november 2011 och det gemensamma uttalandet från EU:s och 
Förenta staternas transatlantiska ekonomiska råd av den 29 november 2011, 

– med beaktande av slutrapporten från högnivågruppen om sysselsättning och tillväxt av 
den 11 februari 20131, 

– med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 13 februari 2013 från 
Förenta staternas president Barack Obama, Europeiska kommissionens ordförande José 
Manuel Barroso och Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy2,

– med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets sammanträde den 7–8 februari 
20133,

– med beaktande av sina tidigare resolutioner, särskilt resolutionen av den 23 oktober 2012 
om handel och ekonomiska förbindelser med Förenta staterna4,

– med beaktande av det gemensamma uttalandet från den transatlantiska lagstiftardialogens 
73:e interparlamentariska sammanträde i Washington från den 30 november till den 
1 december 2012,

– med beaktande av slutrapporten Reducing Transatlantic Barriers to Trade and 
Investment: An Economic Assessment från Centre for Economic Policy Research 
(London) från mars 20135,

– med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. EU och Förenta staterna är världens främsta globala handelsparter och investerare, och 
står tillsammans för nästan hälften av världens BNP samt en tredjedel av världshandeln.

B. Marknaderna i EU och Förenta staterna är djupt integrerade i genomsnitt handlas det 
bilateralt med varor och tjänster för uppemot 2 miljarder euro varje dag, vilket skapar 
miljontals arbetstillfällen i båda ekonomierna. EU:s och Förenta staternas investeringar är 
den verkliga drivkraften bakom de transatlantiska förbindelserna, med bilaterala 
investeringar på mer än 2 394 biljoner euro under 2011.

                                               
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/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/en/ec/135324.pdf
4 Antagna Texter, P7_TA-PROV(2012)0388.
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf
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C. Enligt kommissionens konsekvensanalysrapport, som utarbetades på grundval av en 
rapport från Centre for Economic Policy Research, skulle ett ambitiöst och omfattande 
transatlantiskt handels- och investeringspartnerskap – när det genomförs fullt ut – kunna 
leda till betydande ekonomiska vinster för EU som helhet (119,2 miljarder euro per år) 
och för Förenta staterna (94,9 miljarder euro per år). Dessutom skulle EU:s export till 
Förenta staterna kunna öka med 28 procent och den totala EU-exporten med 6 procent, till 
förmån för EU-exportörer av varor och tjänster samt för EU-konsumenter.

D. EU och Förenta staterna delar gemensamma värderingar och har likartade rättssystem och 
höga standarder vad gäller arbets- och miljöskydd.

E. Den globala ekonomin är fortsatt sårbar, och både EU och Förenta staterna måste nyttja 
den fulla potentialen hos ett närmare ekonomiskt samarbete för att till fullo dra nytta av 
internationell handel för att övervinna den ekonomiska krisen.

F. Efter toppmötet mellan EU och Förenta staterna i november 2011 fick högnivågruppen 
om sysselsättning och tillväxt i uppgift att identifiera valmöjligheter för att öka handeln 
och investeringarna i syfte att främja arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt och 
konkurrenskraft som gynnar båda sidor.

G. Högnivågruppen om sysselsättning och tillväxt har gemensamt analyserat ett stort antal 
möjliga alternativ för att utvidga den transatlantiska handeln och de transatlantiska 
investeringarna, och har i sin slutrapport kommit fram till att ett omfattande handels- och 
investeringsavtal skulle innebära störst fördelar för båda ekonomier.

H. Även om en förstärkning av det multilaterala systemet förblir ett mycket viktigt mål 
utesluter det inte bilaterala avtal som går längre än WTO-åtagandena och som 
kompletterar de multilaterala bestämmelserna.

I. Kommissionen föreslog den 12 mars 2013 att det bör ges tillåtelse att inleda förhandlingar 
och upprätta utkast till förhandlingsdirektiv för behandling av rådet.

Ekonomisk och politisk bakgrund

1. Europaparlamentet anser att den strategiska betydelsen av EU:s och Förenta staternas 
ekonomiska förbindelser på nytt bör bekräftas, och att EU och Förenta staterna bör 
utforma gemensamma strategier för global handel, investeringar och handelsrelaterade 
frågor.

2. Europaparlamentet anser att det är av central betydelse att EU och Förenta staterna 
fördjupar sina ekonomiska och handelsmässiga förbindelser samt att den outnyttjade 
potential som finns hos en faktisk transatlantisk marknad förverkligas, i syfte att 
maximera arbets- och tillväxtpotentialen. Parlamentet anser att detta är särskilt lämpligt 
med beaktande av den pågående ekonomiska krisen, och de rådande höga statsskulderna, 
de höga arbetslöshetssiffrorna och de låga tillväxtprognoserna på båda sidor Atlanten.

3. Europaparlamentet anser att EU bör använda sig av sin breda erfarenhet av att förhandla 
fram djupgående och omfattande bilaterala handelsavtal, i syfte att uppnå ännu mer 
ambitiösa resultat med Förenta staterna.
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Slutrapporten från högnivågruppen om sysselsättning och tillväxt

4. Europaparlamentet noterar offentliggörandet av slutrapporten från högnivågruppen om 
sysselsättning och tillväxt, och stöder rekommendationen att inleda förhandlingar om ett 
omfattande handels- och investeringsavtal.

5. Europaparlamentet välkomnar det som betonas i slutrapporten, nämligen i) den ambitiösa 
förbättringen av det ömsesidiga marknadstillträdet för varor, tjänster, investeringar och 
offentliga upphandlingar på alla förvaltningsnivåer, ii) nivåsänkningen av icke-tariffära 
handelshinder och en ökad överensstämmelse mellan regelverken samt iii) utarbetandet av 
gemensamma regler för att hantera gemensamma globala handelsutmaningar och 
handelsmöjligheter.

6. Europaparlamentet stöder, mot bakgrund av att de redan existerande genomsnittliga 
tullarna är så låga, åsikten att det för att frigöra potentialen i det transatlantiska 
partnerskapet är av central betydelse att åtgärda de icke-tariffära handelshindren som 
främst består av tullförfaranden och begränsningar i lagstiftningen innanför gränserna. 
Parlamentet stöder det mål som föreslagits av högnivågruppen om sysselsättning och 
tillväxt om att gradvis övergå till en ännu mer integrerad transatlantisk marknad.

7. Europaparlamentet välkomnar rekommendationen att utforska nya metoder för att minska 
onödiga kostnader och administrativa dröjsmål som uppstår till följd av lagstiftning, 
samtidigt som de nivåer för hälsa, säkerhet och miljöskydd som båda sidor har bedömt 
som lämpliga ska uppnås, eller vid uppfyllandet av befogade regleringsmål.

Förhandlingsmandat

8. Europaparlamentet upprepar sitt stöd för ett omfattande handels- och investeringsavtal 
med Förenta staterna som skulle främja skapandet av arbetstillfällen av hög kvalitet för 
europeiska arbetstagare, gynna EU:s konsumenter och öppna upp för nya möjligheter för 
EU-företag att sälja sina varor och tjänster i Förenta staterna.

9. Europaparlamentet uppmanar rådet att följa upp rekommendationerna i slutrapporten från 
högnivågruppen om sysselsättning och tillväxt och genast ge kommissionen befogenhet 
att inleda förhandlingar om ett avtal om ett transatlantiskt partnerskap för handel och 
investeringar med Förenta staterna.

10. Europaparlamentet framhåller att ett sådant avtal måste vara ambitiöst och bindande på 
alla förvaltningsnivåer samt för alla tillsynsmyndigheter och andra behöriga myndigheter 
på båda sidor. Parlamentet betonar att avtalet måste leda till ett verkligt öppnande av 
marknaden och underlätta handeln, och i synnerhet bör syfta till att skapa större 
transatlantisk konvergens i lagstiftningen. Parlamentet anser att avtalet inte får riskera att 
äventyra unionens kulturella och språkliga mångfald.

11. Europaparlamentet betonar att avtalet måste innehålla ett starkt skydd för immateriella 
äganderätter, inkluderat geografiska beteckningar. Parlamentet anser att andra oenigheter 
med avseende på immateriella äganderätter bör lösas i enlighet med internationella 
skyddsnormer.
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12. Europaparlamentet välkomnar i synnerhet rekommendationen från högnivågruppen om 
sysselsättning och tillväxt att EU och Förenta staterna ska inrikta sig på miljö- och 
arbetsaspekter inom handel och hållbar utveckling.

13. Europaparlamentet bekräftar sitt stöd för avskaffandet av onödiga rättsliga hinder och 
uppmuntrar kommissionen och Förenta staternas regering att i avtalet inkludera 
mekanismer (inbegripet lagstiftningssamarbete i ett tidigt skede) som syftar till att undvika 
framtida hinder.

14. Europaparlamentet upprepar sin övertygelse att ett omfattande handels- och 
investeringsavtal mellan EU och Förenta staterna kan leda till en situation som gynnar 
båda ekonomierna och att ett mer djupgående samarbete avsevärt skulle öka fördelarna för 
båda ekonomierna.

15. Europaparlamentet påminner om behovet av ett fortsatt samarbete med de berörda 
parterna, inbegripet handels-, miljö-, konsument- och arbetsföreträdare samt andra 
företrädare under hela förhandlingsprocessen för att säkra faktabaserade diskussioner och 
öka allmänhetens stöd. 

16. Europaparlamentet påpekar att kvalitet bör prioriteras framför tidsaspekten, och litar på att 
förhandlarna inte antar en förhastad överenskommelse som inte ger påtagliga och faktiska 
fördelar för våra företag, arbetstagare och medborgare.

Europaparlamentets roll

17. Europaparlamentet ser fram emot att förhandlingarna med Förenta staterna inleds, att följa 
dem noga samt att bidra till ett lyckat resultat. Parlamentet påminner kommissionen om 
dess skyldighet att omedelbart och fullständigt informera parlamentet under alla 
förhandlingsfaser (före och efter förhandlingsrundorna). Parlamentet har åtagit sig att 
bemöta de lagstiftningsproblem som kan uppstå i samband med förhandlingarna och det 
framtida avtalet.

18. Europaparlamentet har åtagit sig att föra ett nära samarbete med rådet, kommissionen, 
Förenta staternas kongress, Förenta staternas regering och de berörda parterna för att 
uppnå den fulla ekonomiska potentialen hos de transatlantiska ekonomiska förbindelserna 
samt stärka EU:s och Förenta staternas ledarskap med avseende på liberalisering och 
reglering av handel och utländska investeringar.

19. Europaparlamentet påminner om att parlamentet kommer att ombes ge sitt godkännande 
för det framtida avtalet om ett transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar, i 
enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och att dess ståndpunkt 
därför bör beaktas i alla skeden.

20. Europaparlamentet påminner om att det kommer att sträva efter att övervaka 
genomförandet av det framtida avtalet.

o
o   o
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21. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till Förenta staternas 
regering och den amerikanska kongressen.


