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Alternativt beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 170, stk. 4) i forbindelse med 

et ikke-lovgivningsmæssigt beslutningsforslag A8-0220/2016 

Europa-Parlamentets beslutning om en ny fremadskuende og innovativ strategi for 

handel og investering 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til sin beslutning af 26. november 2015 om status for Doha-

udviklingsdagsordenen forud for den 10. WTO-ministerkonference1, 

– der henviser til sine henstillinger til Kommissionen vedrørende forhandlingerne om det 

transatlantiske handels- og investeringspartnerskab og aftalen om handel med 

tjenesteydelser af henholdsvis 8. juli 2015 og 3. februar 2016, 

 der henviser til Kommissionens meddelelse "Handel for alle – En mere ansvarlig 

handels- og investeringspolitik", 

– der henviser til 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, der blev vedtaget på FN-

topmødet om bæredygtig udvikling i New York i 2015, 

– der henviser til sin beslutning af 29. april 2015 om toårsdagen for sammenstyrtningen af 

Rana Plaza-bygningen i Bangladesh og fremskridtene i den bangladeshiske 

bæredygtighedsaftale "Bangladesh Sustainability Compact"2, 

 der henviser til Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 2/2014 "Forvaltes 

præferencehandelsordningerne hensigtsmæssigt?", 

 der henviser til retningslinjerne for multinationale selskaber fra Organisationen for 

Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og trepartserklæringen om principperne 

for multinationale virksomheder og socialpolitik fra Den Internationale 

Arbejdsorganisation (ILO), 

– der henviser til EU-forordningen om ulovligt høstet tømmer, EU-direktivet om ikke-

finansiel rapportering, Kommissionens forslag til en forordning om konfliktmineraler, 

                                                 
1 Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0415. 
2 Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0175. 
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bestemmelsen om gennemsigtighed i forsyningskæder i den britiske lov om moderne 

slaveri og den franske lov om rettidig omhu, 

 der henviser til sin beslutning af 27. september 2011 om en ny handelspolitik for Europa 

i forbindelse med Europa 2020-strategien1, 

 der henviser til sin beslutning af 17. februar 2011 om Europa 20202, 

 der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om international handelspolitik i 

lyset af de krav, som klimaændringerne medfører3, 

 der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om menneskerettigheder og sociale 

og miljømæssige standarder i internationale handelsaftaler4 

 der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om virksomhedernes sociale ansvar 

i internationale handelsaftaler5, 

– der henviser til de retningslinjer for fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder 

for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og interseksuelle personer, som vedtoges 

af Rådet for Udenrigsanliggender den 24. juni 2013, 

– der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 7.-8. februar 2013, dets 

konklusioner om handel af 21. november 2014 og konklusionerne fra Rådet for 

Udenrigsanliggender den 27. november 2015, 

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. juni 2016 om oprettelsen af en ny 

ramme for partnerskaber med tredjelande som led i den europæiske dagsorden for 

migration (COM(2016)0385), 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender om 

gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i EU-institutionerne (2015/2041(INI), 

 der henviser til Marrakesh-overenskomsten om oprettelse af 

Verdenshandelsorganisationen, 

 der henviser til artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), 

 der henviser til artikel 207, 208 og 218 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde (TEUF), 

– der henviser til artikel 24, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2015/478 af 11. marts 2015 om den fælles importordning, 

– der henviser til princippet om udviklingsvenlig politikkohærens som formuleret i TEUF, 

                                                 
1 EUT C 56 E af 26.2.2013, s. 87. 
2 EFT C 188 E af 28.6.2012, s. 42. 
3 EFT C 99 E af 3.4.2012, s. 94. 
4 EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 31. 
5 EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 101. 
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– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelser fra 

Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 

Anliggender, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Udvalget om Landbrug og 

Udvikling af Landdistrikter og Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 

(A8-0000/2016), 

A. der henviser til, at handel ikke er et mål i sig selv, men et middel til at opnå velstand, 

lighed, bæredygtig økonomisk udvikling, socialt fremskridt og kulturel forståelse, 

fremme erhvervsmuligheder, øge beskæftigelsen og forbedre levestandarden; 

B. der henviser til, at den fælles handelspolitik har undergået store forandringer siden 

ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten i december 2009; der henviser til, at handelen ikke 

bør fungere isoleret, men snarere være knyttet til og afhængig af mange andre 

politikker;  

C. der henviser til, at der ikke har været en seriøs debat i Den Europæiske Union om 

omkostningerne ved frihandelspolitikker (såsom tilpasninger af industrien, 

virksomhedslukninger, jobtab i fremstillingssektoren, udflytning af hele industrier til 

tredjelande, forurening, udbytning af ressourcer, og øget handelsunderskud) og den 

overordnede cost-benefitanalyse af frihandelspolitikkerne; henviser til, at manglen på en 

sådan åben debat betyder, at forskellige interessenter stiller spørgsmålstegn ved 

logikken bag og retningen for EU's handelspolitik og EU's politikker i almindelighed; 

D. der henviser til, at international handel ikke fortsat bør anses for nøglen til genopretning 

af EU's økonomi, eftersom det primært er den økonomiske stramningsmodel, der skal 

revideres; der henviser til, at samhandel kun kan være en positiv faktor, hvis den skaber 

konkrete og målbare resultater og bidrager til anstændige arbejdspladser, bæredygtig 

økonomisk fremgang, et bæredygtigt fodaftryk og lighed i EU og tredjelande;  

E. der henviser til, at den nye generation af handelspolitik skal imødekomme folks 

betænkeligheder i forbindelse med gennemsigtighed og deltagelse, velfærd og jobs, 

bekæmpe fattigdom, beskytte klimaet og biodiversiteten, samt garantere en mere 

ligelige fordeling af handelsgevinsterne; 

F. der henviser til, at handelsforhandlinger såsom antipiratkopieringsaftalen (ACTA), det 

transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP), den omfattende økonomi- 

og handelsaftale (CETA) og aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA) har bragt 

EU's handelspolitik til offentlighedens opmærksomhed, og der henviser til, at flere og 

flere borgere er bekymrede over, at EU- og nationale bestemmelser og standarder kan 

undermineres af den fælles handelspolitik; der henviser til, at handelsliberalisering i dag 

især går ud på at nedbryde de såkaldte reguleringsmæssige hindringer, der består af love 

og bestemmelser vedtaget af demokratisk valgte organer, og som er udtryk for 

samfundsmæssige valg; der henviser til, at der hersker voksende bekymring for, at 

handelsforhandlinger risikerer at få forrang frem for demokratisk beslutningstagning, og 

at de ikke primært forfølger de offentlige interesser; der henviser til, at nogen 

forbedring af gennemsigtigheden næppe vil kompensere for den voksende følelse af 

mistillid over for handelsforhandlerne; 
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G. der henviser til Kommissionens løfte om, at ingen handelsforhandlinger nogen sinde vil 

sænke graden af reguleringsmæssig beskyttelse, at enhver ændring af 

beskyttelsesniveauet kun kan ske i opadgående retning, og at retten til at regulere altid 

vil være beskyttet; der henviser til, at Kommissionen imidlertid også for nylig har lagt 

grundlæggende miljølovgivning med tilknytning til handelsforhandlinger, på is;  

H. der henviser til, at det reguleringsmæssige samarbejde skal sikre det højst mulige niveau 

for beskyttelse af sundhed og sikkerhed i henhold til forsigtighedsprincippet i artikel 

191 i TEUF; 

I. der henviser til, at der fra EU's borgere, virksomheder og SMV'er rejses tvivl om, 

hvorvidt de store industrisammenslutninger virkelig varetager interesserne hos EU's 

borgere, virksomheder og Den Europæiske Union i almindelighed;  

J. der henviser til, at EU's handels- og investeringspolitik skal fremmes ved ikke alene at 

sikre positive resultater i form af beskæftigelse og velstand for borgere og 

virksomheder, men også ved at styrke rettigheder på miljøområdet og sociale 

rettigheder og sikre den højeste grad af gennemsigtighed, engagement og ansvarlighed, 

ved at opretholde en konstant dialog med civilsamfund, forbrugere, arbejdsmarkedets 

parter, alle andre relevante interessenter og lokale og regionale myndigheder og ved at 

fastsætte klare retningslinjer for forhandlingerne; 

K. der henviser til, at internationaliseringen af verdens produktionssystem har bidraget til 

nye muligheder for økonomisk udvikling og en vej ud af fattigdom for hundredvis af 

millioner af mennesker; der henviser til, at ca. 780 millioner erhvervsaktive kvinder og 

mænd ifølge ILO ikke tjener nok til at blive løftet ud af fattigdom; der henviser til, at 

udvidelsen af globale værdikæder har skabt beskæftigelsesmuligheder, men at den 

svage håndhævelse af den eksisterende arbejdslovgivning og arbejdsmiljøstandarderne i 

sælgerlandene fortsat er et presserende spørgsmål med hensyn til at beskytte 

arbejdstagerne mod udmattende arbejdstider og uacceptable betingelser; 

L. der henviser til, at EU i sin handelspolitik og sine handelsforhandlinger bør tage hensyn 

til, at visse sektorer, herunder landbrugssektoren, er følsomme over for en 

markedsåbning, og bør overveje at udelukke disse sektorer; 

M. der henviser til, at EU-28 i 2050 forventes at tegne sig for 15 % af verdens BNP, hvilket 

er et fald fra 23,7 % i 2013, og at 90 % af verdens økonomiske vækst siden 2015 er 

blevet skabt uden for Europa; der henviser til, at vækstøkonomiernes vækstrate taber 

betydeligt i fart;  

N. der henviser til, at nylige skøn tyder på, at hvis der ikke foretages ændringer, vil 

emissionerne stige med op til 250 % for skibsfarten og 270 % for flytrafikken inden 

2050; 

O. der henviser til, at Kommissionen bør respektere de holdninger, der gives udtryk for i 

Parlamentets beslutninger, herunder vedrørende TTIP og TISA, ved at tilpasse sine 

forhandlingspositioner i overensstemmelse hermed og revidere forhandlingsmandaterne 

med Rådet; 
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1. tager Kommissionens nye strategi "Handel for alle – En mere ansvarlig handels- og 

investeringspolitik" til efterretning og glæder sig over det nye fokus på elementer som 

ansvarlig forvaltning af forsyningskæder, retfærdig og etisk handel og de sociale 

omkostninger ved handelsliberalisering; minder om, at handelspolitik skal gennemføres 

på behørig måde for at sikre en bæredygtig udvikling; beklager imidlertid, at 

Kommissionen stadig ikke har taget noget modigt skridt til at justere denne politik, så 

den rettes mod de nuværende store udfordringer såsom krisen i multilateralismen, 

klimaændringer, voksende globale skævheder eller ubæredygtige globale 

forsyningskæder; 

2. minder om, at den fælles handelspolitik skal gennemføres inden for rammerne af 

principperne og målene for Unionens optræden udadtil, jf. artikel 21 i TEU og artikel 

208 i TEUF, og bør være i fuld overensstemmelse med EU's værdier som defineret i 

artikel 2 i TEU; minder om, at der skal sikres konsekvens mellem eksterne politikker og 

interne politikker med en ekstern dimension; understreger, at EU har en juridisk 

forpligtelse til at respektere menneskerettighederne og bør fremme en bæredygtig 

økonomisk, social og miljømæssig udvikling af handelslande; mener i denne 

forbindelse, at internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet bør have 

forrang frem for modstridende bestemmelser i handels- og investeringsaftaler; 

3. glæder sig over Kommissionens forsøg på at øge gennemsigtigheden og åbenheden på 

alle stadier af handelsforhandlingerne, men mener, at der mangler at blive gjort meget 

mere for at opnå reel gennemsigtighed; opfordrer derfor til en udvidelse af 

Kommissionens initiativ for at opnå fuld gennemsigtighed og offentlig kontrol med alle 

igangværende og fremtidige handelsforhandlinger; understreger, at en meningsfyldt 

gennemsigtighed kan styrke den globale opbakning til regelbaseret handel; opfordrer 

Kommissionen til at gennemføre Den Europæiske Ombudsmands anbefalinger fra juli 

2015 især hvad angår aktindsigt i alle dokumenter vedrørende forhandlinger; beklager 

Rådets mangel på tydelige fremskridt med hensyn til gennemsigtighed og opfordrer 

Rådet til at begynde at offentliggøre alle tidligere vedtagne og fremtidige 

forhandlingsmandater hurtigst muligt; 

4. opfordrer Kommissionen til at sikre en stærk inddragelse af civilsamfundet og 

arbejdsmarkedets parter med henblik på at justere handelspolitikken, så den orienteres i 

retning af beskyttelse af borgernes rettigheder, hvilket vil styrke dens legitimitet; 

5. mener, at handelsforhandlinger har vist sig at være uegnede institutionelle mekanismer 

til sikring af reguleringsmæssig konvergens, samtidig med at reguleringens primære 

funktion med at beskytte de offentlige interesser, sikkerhed og beskyttelse imod risici 

bevares; understreger, at reguleringssamarbejdet bør foregå i internationale fora uden 

for handelsforhandlingerne for at sikre, at grundlæggende standarder og forskrifter, 

EU's standarder for sundhed, sikkerhed, forbrugerbeskyttelse samt arbejdsmarkeds-, 

social- og miljølovgivning og kulturel mangfoldighed, forsigtighedsprincippet og 

nationale, regionale og lokale myndigheders reguleringsmæssige autonomi bevares; 

6. er af den opfattelse, at EU har et ansvar for at gøre alle nødvendige bestræbelser på at 

forudse, forhindre og imødegå enhver potentiel negativ virkning af sin fælles 

handelspolitik ved at foretage regelmæssige forudgående og efterfølgende vurderinger 
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af menneskerettigheder og konsekvensanalyser af bæredygtighed og om nødvendigt 

revidere handelsaftalerne i overensstemmelse hermed; minder om, at kun fair og 

behørig reguleret handel, såfremt den er bragt i overensstemmelse med målene for 

bæredygtig udvikling og princippet om udviklingsvenlig politikkohærens, kan reducere 

ulighed og fremme udvikling, og opfordrer Kommissionen til i den forbindelse at styrke 

den bindende håndhævelse af målene for bæredygtig udvikling; minder om, at målene 

for bæredygtig udvikling omfatter flere handelsrelaterede delmål inden for en række 

politikområder, hvoraf et af de mest konkrete delmål tager sigte på at øge eksporten fra 

udviklingslandene med henblik på at fordoble de mindst udviklede landes andel af den 

globale eksport senest i 2020; 

7. er overbevist om, at det multilaterale system fortsat er den eneste drivkraft inden for 

handelspolitikkens rammer til at opnå en afbalanceret og bæredygtig global økonomisk 

udvikling for alle; opfordrer indtrængende Kommissionen til at påtage sig en ledende 

rolle med hensyn til at reformere WTO med henblik på at bringe WTO's regler i 

overensstemmelse med de normer, der kommer fra FN-systemet, navnlig for så vidt 

angår menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klimaændringer, biodiversitet og 

udvikling, således at handelspolitikken gøres til et instrument for global styring og et 

redskab til afhjælpning af presserende globale udfordringer; fastholder navnlig, at 

forpligtelser og målsætninger i multilaterale miljøaftaler såsom FN's rammekonvention 

om klimaændringer (UNFCCC) skal have forrang frem for snævre fortolkninger af 

handelsregler, og at produkter skal kunne skelnes fra hinanden på grundlag af 

produktions- og forarbejdningsmetoder; mener, at disse reformer er særligt presserende 

i betragtning af de nye rammer i Paris-aftalen; 

8. understreger, at det virkeligt bør være en prioritet for EU's handelspolitik at reformere 

multilateralismen; er i denne forbindelse overbevist om, at den evige udvidelse af EU's 

bilaterale og plurilaterale dagsorden ikke tjener til at opfylde dette primære formål, og 

opfordrer derfor Kommissionen til at overveje at undlade at afslutte igangværende 

forhandlinger og afholde sig fra at indlede nye forhandlinger om frihandelsaftaler; 

9. understreger, at der i forbindelse med de nuværende udfordringer bør sættes særligt 

fokus på rammerne efter Cotonou-aftalen, hvis kolonialistiske strukturer bør fjernes, og 

aftalen tjene til at styrke den regionale integration og - for så vidt angår Afrika - have 

nær tilknytning til opbygningen af Den Afrikanske Unions institutioner; mener, at det 

bør overvejes at oprette et kontinentalt frihandelsområde i Afrika som katalysator for 

stabilitet, regional integration, støtte til det lokale eksistensgrundlag, beskæftigelse, 

udryddelse af fattigdom, bevarelse af lokal kultur og basisdemokrati; minder om, at der 

er nødvendigt for EU at sikre stabilitet i sine østlige og sydlige naboområder, og 

opfordrer til større handelsmæssig og økonomisk integration, således at der opnås en 

fuldstændig og hensigtsmæssig gennemførelse af de vidtgående og brede 

frihandelsaftaler (DCFTA) med Ukraine, Georgien og Republikken Moldova samt en 

virkelig asymmetrisk aftale med Tunesien; mener, at målet for de vidtgående og brede 

frihandelsområder (DCFTA) navnlig må være konkrete og holdbare forbedringer af 

levevilkårene for almindelige mennesker; 

10. noterer sig Kommissionens bekendtgørelse om at ville styrke bæredygtig udvikling og 

fremme menneskerettigheder, arbejdsstandarder og sociale standarder og miljømæssig 
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bæredygtighed på verdensplan gennem sine handels- og investeringsaftaler, men 

opfordrer indtrængende til, at der gøres vedholdende bestræbelser på fuldt ud at 

gennemføre og håndhæve de dertil svarende forpligtelser i praksis; 

11. understreger, at bestemmelser om menneskerettigheder, sociale og miljømæssige 

standarder, forpligtelser vedrørende arbejdstagerrettigheder baseret på ILO's 

grundlæggende konventioner og virksomhedernes sociale ansvar (VSA), herunder 

OECD's principper for multinationale selskaber og FN's principper om virksomheder og 

menneskerettigheder, skal udgøre en væsentlig del af EU's handelsaftaler ved hjælp af 

bindende forpligtelser; opfordrer Kommissionen til at medtage kapitler om handel og 

bæredygtig udvikling i alle EU's handels- og investeringsaftaler; mener, at der for at 

gøre disse bestemmelser for bæredygtig udvikling virkeligt bindende og mulige at 

håndhæve bør indføres virkeligt afskrækkende foranstaltninger såsom anvendelse af 

aftalens generelle tvistbilæggelsesmekanisme til at løse tvister med mulighed for 

ophæve præferenceadgang til EU's markeder; påpeger, at arbejds- og miljøstandarder 

ikke er begrænset til kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling, men skal gælde på 

alle områder i handelsaftalerne; 

12. opfordrer til, at der indføres en mekanisme, ifølge hvilken Europa-Parlamentet kan 

anmode Kommissionen om at indlede en undersøgelse af en tredjemands tilsidesættelse 

af sine forpligtelser i henhold til en klausul om væsentlige elementer; opfordrer 

Kommissionen til at indføre en struktureret og afpolitiseret proces, hvor der skal 

indledes samtaler med en partner vedrørende mistanke om overtrædelser af 

forpligtelserne i kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling i henhold til klare 

kriterier; 

13. er bekymret over, at uregulerede forsyningskæder har givet visse 

leverandørvirksomheder mulighed for at ignorere arbejdsmarkedslovgivningen og flytte 

deres økonomiske aktiviteter uden for EU, ansætte arbejdstagere under usikre og 

uacceptable forhold, kræve særdeles lange arbejdstider og nægte arbejdstagere deres 

grundlæggende rettigheder; minder om, at disse praksisser skaber illoyal konkurrence 

for leverandører, der overholder arbejdsmarkedslovgivningen og internationale arbejds- 

og miljøstandarder, og for regeringer, der ønsker at højne lønniveauet og 

levestandarden; opfordrer Kommissionen til undersøge virkningen af forøgelsen af de 

globale værdikæder og til at fremsætte konkrete forslag til at forbedre forholdene i dem 

i samarbejde med ILO og OECD; understreger, at EU's yderligere integration i de 

globale værdikæder skal være drevet af det dobbelte princip om beskyttelse af den 

europæiske sociale og lovgivningsmæssige model samt om at sikre og skabe bæredygtig 

og ligelig velfærd og anstændige arbejdspladser i EU og andre dele af verden; 

14. mener, at handelspolitikken skal bidrage til at sikre en gennemsigtig produktionsproces 

i hele værdikæden samt opfyldelse af grundlæggende miljømæssige, sociale og 

sikkerhedsmæssige standarder; opfordrer Kommissionen til at tage initiativer 

vedrørende bæredygtige forsyningskæder ved at stille forslag om lovgivning, der 

indfører et krav om rettidig omhu til virksomheder, der også bygger på FN's vejledende 

principper om erhvervslivet og menneskerettighederne; glæder sig over Kommissionens 

ønske om at arbejde tæt sammen med ILO og OECD for at udvikle en global tilgang til 

at forbedre arbejdsvilkårene, navnlig i beklædningssektoren; mener, at begrebet 
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virksomhedernes frivillige sociale ansvar er forældet og stor set ineffektivt, og at det bør 

gøres funktionsdygtigt ved at skifte til obligatoriske regler for at sikre ansvarlighed hele 

vejen igennem forsyningskæderne, herunder domstolsadgang for ofrene for 

multinationale selskabers menneskerettighedskrænkelser; 

15. minder om, at USA for nyligt har vedtaget loven om håndhævelse af handelsregler og 

handelslettelser (Trade Enforcement and Trade Facilitation Act), der indeholder forbud 

mod varer, der er blevet fremstillet med anvendelse af børnearbejde eller tvangsarbejde; 

opfordrer indtrængende Kommissionen til omgående at foreslå lovgivning om forbud 

mod import af varer, der er fremstillet med nogen form for tvangsarbejde eller moderne 

slaveri;  

16. afviser tanken om at medtage investeringsdomstolssystemet og ordningen til 

tvistbilæggelse mellem investorer og stater (ISDN) i EU's handels- og 

investeringsaftaler; mener, at den nuværende ordning med voldgiftsretter på 

investeringsområdet bør erstattes af en international investeringsdomstol, der oprettes 

inden for rammerne af FN, hvilket også vil give stater, fagforeninger og 

civilsamfundsorganisationer mulighed for at anlægge sag mod investorer for 

overtrædelse af investorernes pligter på menneskerettighedsområdet eller området for 

sociale rettigheder eller miljøbeskyttelse; 

17. opfordrer EU og dets medlemsstater til at gennemføre henstillingerne fra UNCTAD's 

omfattende investeringspolitiske ramme for bæredygtig udvikling om at fremme mere 

ansvarlige og gennemskuelige investeringer; 

18. beklager, at der ikke er blevet udformet en troværdig industristrategi for EU; mener, at 

selv om tjenesteydelser udgør 70 % af EU's BNP, er fremstillingssektoren en vigtig 

komponent for genindustrialiseringen af EU, og EU's handelsstrategi bør derfor 

fokusere mere på fremstillingssektorens rolle i den fælles handelspolitik; 

19. understreger, at yderligere handelsliberaliseringsforanstaltninger - der kan føre til illoyal 

handelspraksis og konkurrence mellem lande om alle slags lovgivningsmæssige 

spørgsmål, arbejdstagerrettigheder og miljø- og folkesundhedsmæssige standarder - 

kræver, at EU skal kunne reagere endnu mere effektivt på illoyal handelspraksis og 

sikre lige konkurrencevilkår; understreger, at handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter 

fortsat skal være en uundværlig del af EU's handelsstrategi og bidrage til at forbedre 

EU's konkurrenceevne ved at genoprette loyale konkurrencevilkår; minder om, at EU's 

nuværende handelspolitiske lovgivning går tilbage til 1995; understreger, at det er 

nødvendigt at modernisere EU's handelsbeskyttelsessystem hurtigst muligt uden at 

svække det; påpeger, at EU's handelspolitiske lovgivning skal være mere effektiv og 

mere tilgængelig for SMV'er og tilpasset nutidens udfordringer, at undersøgelser skal 

foretages hurtigere, og gennemsigtighed og forudsigelighed øges; beklager, at forslaget 

om modernisering af de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter er blokeret i Rådet, 

som ikke har været i stand til at komme videre med denne vigtige lovgivning, og 

opfordrer Rådet til omgående at komme ud af dødvandet i forbindelse med 

moderniseringen af de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter på grundlag af Europa-

Parlamentets holdning ved førstebehandlingen; 

20. gentager betydningen af EU's partnerskab med Kina, hvori handel og investering spiller 
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en vigtig rolle; er overbevist om, at EU, indtil Kina opfylder alle fem kriterier for at 

være en markedsøkonomi, bør anvende en ikke-standardiseret metode i forbindelse med 

antidumping- og antisubsidie-undersøgelser af import fra Kina med henblik på at 

bestemme prissammenlignelighed, i overensstemmelse med og under fuld anvendelse af 

de dele af afsnit 15 i protokollen om Kinas tiltrædelse af WTO, der giver plads til 

anvendelse af en ikke-standardiseret metode; opfordrer Kommissionen til at fremsætte 

et forslag i overensstemmelse med dette princip og minder om, at det er nødvendigt med 

en nøje koordination med andre WTO-partnere om dette spørgsmål; 

21. minder om betydningen af offentlige indkøb som et redskab til at fremme bæredygtige 

og etiske produktionsmønstre; understreger, at staterne i handelssammenhæng frit skal 

kunne vedtage sociale og miljømæssige standarder, såsom kriterierne om det økonomisk 

mest fordelagtige tilbud (MEAT), for procedurer i forbindelse med offentlige indkøb; 

mener, at politikkerne for offentlige indkøb bør være i overensstemmelse med ILO-

konvention 94; minder om, at EU er det eneste medlem af WTO, der automatisk 

anvender åbenhedsprincippet i offentlige udbud, og opfordrer Kommissionen til 

alvorligt at overveje vedtagelse af en "Køb europæisk-lov" og en "Small Business Act"; 

22. er af den opfattelse, at den stadig strengere håndhævelse af intellektuelle 

ejendomsrettigheder er til fare for den grundlæggende informationsfrihed samt for 

udviklingen og udbredelsen af kreative produkter, der er nødvendige for at udvikle en 

robust kulturel sektor, og stadig oftere misbruges som et middel til at begrænse 

innovation og hæmme sund konkurrence; er fortsat meget skeptisk med hensyn til, at 

stadig mere intensiv beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i 

frihandelsaftaler og i WTO automatisk skulle føre til positive økonomiske resultater for 

alle parter, og understreger, at fordelene ved håndhævelsen ofte medfører urimelig 

bebyrdelse af udviklingslande; understreger, at det, især når der er tale om livsvigtige 

lægemidler, er nødvendigt at overveje at annullere visse håndhævelsesforanstaltninger, 

navnlig hvis de bruges til at forhindre, at nødvendige lægemidler når frem til patienter i 

udviklingslande; 

23. erkender betydningen af at medtage tjenesteydelser i handelsforhandlinger i betragtning 

af den andel, som tjenesteydelser udgør af EU's økonomi; understreger imidlertid, at 

servicesektoren er kraftigt reguleret og omfatter mange følsomme områder, som der er 

behov for at se omhyggeligt på, bl.a. på public service-området; mener derfor, at 

forhandlingerne bør føres på grundlag af en positivliste og uden klausuler om afregning 

til maksimalpriser eller spærreklausuler; opfordrer desuden til, at nuværende og 

fremtidige tjenesteydelser af almen interesse og tjenesteydelser af almen økonomisk 

interesse i tråd med artikel 14 og 106 TEUF og protokol 26 udelukkes fra enhver aftales 

anvendelsesområde, uanset om de er offentligt eller privat finansieret, sådan som 

Parlamentet allerede har givet udtryk for i beslutninger, der er blevet vedtaget for nyligt; 

24. understreger, at databeskyttelse er en grundlæggende rettighed, der ikke er til 

forhandling; opfordrer Kommissionen til at forhandle på grundlag af en fuldstændigt 

undtagelse for eksisterende og fremtidige EU-retlige rammer for databeskyttelse, 

således at der sikres udveksling af oplysninger i fuld overensstemmelse med 

databeskyttelsesreglerne i den registreredes oprindelsesland; 
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25. er bekymret over, at medtagelsen af bestemmelser vedrørende finansielle 

tjenesteydelser i handelsaftaler kan få negative virkninger med hensyn til hvidvaskning 

af penge, skatteunddragelse og skatteundgåelse; opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at bekæmpe korruption i både udviklede lande og udviklingslande; mener, at handels- 

og investeringsaftaler kan give god mulighed for at øge samarbejdet om bekæmpelse af 

korruption, hvidvaskning af penge, skattesvig og skatteunddragelse; mener, at der skal 

medtages forpligtelser baseret på internationale standarder, landespecifikke 

indberetningskrav og automatisk udvekling af oplysninger i dermed forbundne 

internationale aftaler som betingelse for yderligere liberalisering af finansielle 

tjenesteydelser; 

26. mener, at der er et påtrængende behov for at undersøge forbindelsen mellem handels- 

og investeringsaftaler og dobbeltbeskatningsaftaler, og opfordrer Kommissionen til at 

undersøge nærmere, hvilken indvirkning sådanne værktøjer kan have på hinanden og på 

den mere overordnede politiske sammenhæng i bekæmpelsen af skatteunddragelse; 

27. deler Kommissionens synspunkt om, at EU har et særligt ansvar hvad angår 

virkningerne af sin handelspolitik på udviklingslandene og navnlig på de mindst 

udviklede lande; glæder sig over det fald, der har været i antallet af mennesker, der 

lever i absolut fattigdom, siden 1990; understreger imidlertid, at det er absolut 

nødvendigt yderligere at mindske ulighederne og udrydde fattigdom, at bekæmpe 

frihandelsaftalernes negative virkninger og katalysere både private og offentlige 

investeringer i de mindst udviklede lande for at skabe de institutionelle og 

infrastrukturmæssige rammer, der vil give de mindst udviklede lande mulighed for 

bedre at udnytte fordelene ved samhandel ved at hjælpe dem med at diversificere deres 

økonomier og integrere dem i globale værdikæder, således at de kan specialisere sig i 

produkter med større værditilvækst; 

28. glæder sig over Kommissionen bekendtgørelse af, at den agter at gennemføre en 

midtvejsevaluering af den generelle præferenceordning (GSP) med henblik på at sikre, 

at GSP-ordningen, herunder EBA og GSP+, er redskaber, der gør det muligt at fastholde 

de grundlæggende værdier, og som skal gennemføres og kontrolleres effektivt;  

29. minder om, at EU's investeringspolitik, især når det drejer sig om offentlige midler, skal 

bidrage til virkeliggørelsen af målene for bæredygtig udvikling; minder om behovet for 

at forbedre udviklingsfinansieringsinstitutionernes gennemsigtighed og ansvarlighed for 

effektivt at kunne spore og overvåge pengestrømmene, gældsbæredygtigheden og 

merværdien af deres projekter for den bæredygtige udvikling; 

30. kræver, at bistand til handel og teknisk bistand fokuseres på at styrke fattige 

producenter, mikrovirksomheder og små virksomheder, lighed for og samfundsmæssig 

myndiggørelse af kvinder samt andelsvirksomheders stilling med henblik på at øge 

deres udbytte af handel på lokale og regionale markeder; 

31. opfordrer Kommissionen til at støtte alle udviklingslande i at gøre fuld og effektiv brug 

af al den fleksibilitet, der er indbygget i TRIPS-aftalen, og anerkendt og bekræftet i 

Dohaerklæringen om TRIPS-aftalen og folkesundhed, som blev vedtaget den 14. 

november 2001, for at sikre, at de kan give adgang til væsentlige lægemidler til 

overkommelige priser i forbindelse med deres nationale offentlige 
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sundhedsprogrammer; minder i denne forbindelse Rådet om, at det skal opfylde sine 

forpligtelser i henhold til Dohaerklæringen ved at sikre, at Kommissionen udtrykkeligt 

udelukker adgang til lægemidler, når den forhandler om lægemiddelrelaterede 

bestemmelser inden for rammerne af fremtidige bilaterale og regionale handelsaftaler 

med udviklingslande, eller når udviklingslande forhandler om tiltrædelse af WTO; 

glæder sig over Kommissionens støtte til de mindst udviklede landes anmodning om en 

forlængelse med hensyn til lægemiddelrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder, 

men beklager WTO's TRIPS-Råds endelige beslutning om kun at bevilge en begrænset 

forlængelse på 17 år; 

32. er dybt bekymret over Kommissionens nye fremgangsmåde, som skitseret i den nye 

ramme for partnerskaber med tredjelande under den europæiske dagsorden for 

migration, der er baseret på negative incitamenter såsom suspension af 

handelspræferencer, som et middel til at tilskynde udviklingslande til at samarbejde om 

migrationsforvaltning eller tilbagetagelse og returnering af irregulære migranter; 

33. understreger endnu en gang vigtigheden af at overholde europæiske og internationale 

regler om våbenhandel, navnlig FN's traktat om våbenhandel og EU's adfærdskodeks 

for våbeneksport; understreger, at en effektiv eksportkontrollovgivning også er et 

centralt element i EU's handelspolitik; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til 

at ajourføre EU-lovgivningen om kontrol med eksport af produkter med dobbelt 

anvendelse med henblik på at forfølge EU's strategiske mål og universelle værdier; 

34. minder om, at ILO anslår, at 865 millioner kvinder rundt om i verden ville kunne 

bidrage mere effektivt til den økonomiske velfærd, hvis de fik bedre støtte; erklærer, at 

handelspolitik kan have forskellige ligestillingsrelaterede virkninger inden for de 

forskellige sektorer i økonomien, og at der er behov for flere data om ligestilling; 

bemærker, at Kommissionen ikke behandler kønsdimensionen af handelsaftaler i sin 

meddelelse "Handel for alle"; opfordrer Kommissionen til at øge sine bestræbelser på at 

bruge handelsforhandlinger som et redskab til at fremme ligestilling mellem kønnene på 

verdensplan samt til at sikre, at både kvinder og mænd kan drage nytte af fordelene ved 

handel og blive beskyttet mod dens negative virkninger; mener med henblik herpå, at 

Kommissionen bør sikre, at kønsperspektivet medtages horisontalt i alle fremtidige 

handelsaftaler, og at Kommissionen bør overvåge de kønspolitiske virkninger af de 

gældende handelsaftaler; 

35. glæder sig over Kommissionens forslag til et styrket partnerskab med Parlamentet og 

interessenter i forbindelse med gennemførelsen af handelsaftaler; understreger, at 

Parlamentet skal inddrages og informeres fuldt ud i god tid på alle trin i proceduren, 

herunder ved hjælp af systematisk høring af Parlamentet forud for udarbejdelse af 

forhandlingsmandater; påpeger, at Kommissionen er forpligtet til at underrette 

Parlamentet om sine aktiviteter vedrørende gennemførelse, kontrol og opfølgning af 

handels- og investeringsaftaler; 

36. opfordrer Kommissionen til ikke at anmode om midlertidig anvendelse af 

handelsaftaler, herunder kapitlerne om handel i associeringsaftaler, inden Parlamentet 

har givet sit samtykke; erindrer om og glæder sig over handelskommissærens løfter i 

denne forbindelse, men opfordrer på det kraftigste til, at dette formaliseres i den nye 
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interinstitutionelle aftale; mener imidlertid, at der i lyset af handelsaftalernes stadigt 

mere vidtfavnende anvendelsesområde, som nu indeholder mekanismer til 

tvistbilæggelse mellem investorer og stater og omfattende spørgsmål af ikke-

handelsmæssig karakter, ikke bør ske nogen midlertidig anvendelse af blandede aftaler, 

før alle medlemsstater har ratificeret dem;  

37. opfordrer Kommissionen til at forbedre kvaliteten og nøjagtigheden af både 

forudgående og efterfølgende vurderinger, der er baseret på den reviderede metodologi; 

understreger, at det altid er nødvendigt at fremlægge en tilbundsgående og samlet 

bæredygtighedsvurdering for handelspolitiske initiativer, navnlig i lyset af 

Ombudsmandens seneste anbefaling i klage 1409/201/JN om frihandelsaftalen mellem 

EU og Vietnam; anbefaler, at vurderingerne mindst bør omfatte: følsomme økonomiske 

sektorer, og menneskerettigheder, sociale og miljømæssige rettigheder; udtrykker sin 

bekymring over manglen på midtvejsevalueringer og efterfølgende evalueringer og over 

den dårlige kvalitet af dem, der bliver foretaget, sådan som det fremgår af Den 

Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 02/2014; insisterer på, at der skal 

gennemføres midtvejsevalueringer og efterfølgende evalueringer af højere kvalitet for 

alle handelsaftaler, således at politiske beslutningstagere, interessenter og europæiske 

skatteydere har mulighed for at vurdere, om handelsaftalerne har opnået de forventede 

resultater; anmoder Kommissionen om at fremlægge oplysninger om konsekvenserne af 

de handelsaftaler, der er indgået, især med henblik på SMV'er, skabelse af anstændige 

jobs, menneskerettigheder og miljø, også i partnerlandene, og om at iværksætte 

yderligere foranstaltninger til at sikre, at de mindst udviklede lande får gavn af vores 

handelspolitikker; 

38. understreger, at EU's høje standarder for miljø, fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og 

sociale forhold er af stor betydning for EU-borgerne, især med hensyn til den offentlige 

moral og informeret forbrugervalg; understreger behovet for at sikre, at EU's standarder 

for fødevaresikkerhed og dyrevelfærd beskyttes ved at bevare forsigtighedsprincippet, 

bæredygtigt landbrug samt en høj grad af sporbarhed og mærkning af produkter og ved 

at sikre, at al import opfylder den gældende EU-lovgivning; bemærker de store forskelle 

på dyrevelfærdsstandarder på internationalt plan; understreger i denne forbindelse, at 

der er behov for at regulere eksporten af levende husdyr i overensstemmelse med den 

gældende EU-lovgivning og de dyrevelfærdsstandarder, der er fastsat af 

Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE), for at sikre, at al import af animalske 

produkter fra udviklede lande overholder EU's lovgivning om dyrevelfærd, og at import 

fra udviklingslande lever op til tilsvarende standarder;  

39. bemærker, at Kommissionens strategi med at åbne for handel med udviklede lande med 

lavere miljømæssige, økonomiske, sociale, sundhedsmæssige og 

plantesundhedsmæssige standarder end Europa uundgåeligt vil medføre, at følsomme 

sektorer, som f.eks. oksekødssektoren, udsættes for højere toldkontingenter med 

alvorlige følger for små landbrugere i sårbare regioner i Europa; anmoder derfor 

Kommissionen om samtidig at fastsætte bestemmelser, der sikrer et højt 

beskyttelsesniveau for alle EU's geografiske betegnelser på markeder i tredjelande, med 

hvilke der føres forhandlinger, sammen med passende gennemførelsesforanstaltninger; 

40. understreger betydningen af at sikre, at der i handelsforhandlinger ikke forekommer 
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bestemmelser, der kan påvirke de garantier vedrørende landbrugsfødevareindustrien, 

som EU i øjeblikket giver forbrugerne, navnlig for så vidt angår anvendelse af 

produkter fremstillet af GMO'er eller ved brug af kloning; understreger, at der bør rettes 

særlig opmærksomhed mod anvendelsen af pesticider, navnlig mod de forskellige 

tilgange til deres anvendelse, idet standarderne for anvendelse af pesticider er betydeligt 

højere i EU end i tredjelande; 

41. er fortsat dybt bekymret over den seneste tids kraftige stigning i kriminaliteten med 

relation til ulovlig handel med vilde dyr og planter, som ikke blot har en ødelæggende 

indvirkning på biodiversiteten og antallet af arter, men også indebærer klar og 

overhængende fare for livsvilkår og lokale økonomier, navnlig i udviklingslandene; 

bifalder EU's engagement med hensyn til at afskaffe ulovlig handel med vilde dyr og 

planter som led i EU's svar på FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling, navnlig 

mål 15 for bæredygtig udvikling, som understreger behovet for ikke blot at sikre 

afvikling af krybskytteri og handel med beskyttede arter inden for flora og fauna, men 

også for at imødegå problemet med udbud og efterspørgsel på området for ulovlige 

produkter fra vilde dyr og planter; forventer i denne henseende, at Kommissionen, bl.a. i 

samråd med Europa-Parlamentet og medlemsstaterne, efter en tænkepause overvejer, 

hvordan man bedst kan bekæmpe ulovlig handel med vilde dyr og planter ved hjælp af 

EU's handelspolitik; 

42. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget samt til UNCTAD og 

WTO. 

Or. en 

 

 


