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Alternativt förslag till resolution (artikel 170.4 i arbetsordningen) till 

ett resolutionsförslag som inte avser lagstiftning A8-0220/2016 

Europaparlamentets resolution om en ny framåtblickande och innovativ strategi för 

handel och investeringar 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av sin resolution av den 26 november 2015 om det aktuella läget för 

utvecklingsagendan från Doha inför WTO:s tionde ministerkonferens1, 

– med beaktande av sina rekommendationer till kommissionen om förhandlingarna om 

det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar av den 8 juli 2015 

respektive den 3 februari 2016, 

 med beaktande av kommissionens meddelande Handel för alla – Mot en mer 

ansvarsfull handels- och investeringspolitik, 

– med beaktande av 2030-agendan för hållbar utveckling, som antogs vid FN:s toppmöte 

om hållbar utveckling i New York 2015, 

– med beaktande av sin resolution av den 29 april 2015 om den andra årsdagen av 

Rana Plaza-byggnadens kollaps och läget för överenskommelsen om godtagbarhet i 

Bangladesh (Bangladesh Sustainability Compact)2, 

 med beaktande av Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 2/2014 Förvaltas 

förmånsordningar på handelsområdet på ett lämpligt sätt?, 

 med beaktande av riktlinjerna för multinationella företag från Organisationen för 

ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och av Internationella 

arbetsorganisationens (ILO) trepartsförklaring om principerna för multinationella 

företag och socialpolitik, 

– med beaktande av EU-förordningen om olagligt avverkat timmer, EU-direktivet om 

icke-finansiell rapportering, kommissionens förslag till en förordning om 

                                                 
1 Antagna texter, P8_TA(2015)0415. 
2 Antagna texter, P8_TA(2015)0175. 



 

AM\1099667SV.doc  PE585.314v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

konfliktmineraler, klausulen om insyn i försörjningskedjor i Förenade kungarikets lag 

om nutida slaveri och det franska lagförslaget om aktsamhetskrav, 

 med beaktande av sin resolution av den 27 september 2011 om en ny handelspolitik för 

Europa i samband med Europa 2020-strategin1, 

 med beaktande av sin resolution av den 17 februari 2011 om Europa 2020-strategin2, 

 med beaktande av sin resolution av den 25 november 2010 om den internationella 

handelspolitiken inom ramen för de krav som klimatförändringarna medför3, 

 med beaktande av sin resolution av den 25 november 2010 om mänskliga rättigheter 

samt sociala normer och miljönormer i internationella handelsavtal4, 

 med beaktande av sin resolution av den 25 november 2010 om företagens sociala ansvar 

vid internationella handelsavtal5, 

– med beaktande av EU:s riktlinjer för att främja och skydda fullständiga mänskliga 

rättigheter för homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella (hbti-personer), 

som antogs av rådet (utrikes frågor) den 24 juni 2013, 

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 7–8 februari 2013, dess slutsatser 

om handel av den 21 november 2014 och slutsatserna från rådet (utrikes frågor) av den 

27 november 2015, 

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 7 juni 2016 om en ny 

partnerskapsram med tredjeländer inom den europeiska 

migrationsagendan (COM(2016)0385), 

– med beaktande av yttrandet från utskottet för konstitutionella frågor om öppenhet, 

ansvarstagande och integritet i EU:s institutioner, 

 med beaktande av Marrakechavtalet genom vilket WTO inrättades, 

 med beaktande av artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen, 

 med beaktande av artiklarna 207, 208 och 218 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (EUF-fördraget), 

– med beaktande av artikel 24.2 i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2015/478 av den 11 mars 2015 om gemensamma importregler, 

– med beaktande av principen om en konsekvent politik för utveckling såsom den anges i 

EUF-fördraget, 

                                                 
1 EUT C 56 E, 26.2.2013, s. 87. 
2 EUT C 188 E, 28.6.2012, s. 42. 
3 EUT C 99 E, 3.4.2012, s. 94. 
4 EUT C 99 E, 3.4.2012, s. 31. 
5 EUT C 99 E, 3.4.2012, s. 101. 
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 med beaktande av artikel 52 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, utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för jordbruk 

och landsbygdens utveckling och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 

(A8-0000/2016), och av följande skäl: 

A. Handel är inget självändamål, utan en väg till välstånd, jämlikhet, hållbar ekonomisk 

utveckling, sociala framsteg och ömsesidig kulturell förståelse, varjämte den ger 

affärsmöjligheter, ökad sysselsättning och högre levnadsstandard. 

B. Den gemensamma handelspolitiken har genomgått en genomgående förändring sedan 

Lissabonfördraget trädde i kraft i december 2009. Handeln bör inte fungera isolerat utan 

i stället vara kopplad till och beroende av många andra politikområden.  

C. Det har inte förts någon seriös diskussion i Europeiska unionen om vad 

frihandelspolitiken kostar (i form av t.ex. anpassningar inom industrin, 

industrinedläggningar, förlust av arbetsplatser inom tillverkningen, utlokalisering av 

hela industrigrenar till tredjeländer, miljöförstöring, resursexploatering och stigande 

handelsunderskott), och inte heller om hur kostnads-nyttoanalysen av 

frihandelspolitiken skulle utfalla som helhet. Avsaknaden av en sådan ärlig debatt har 

fått flera intressenter att ifrågasätta logiken bakom och inriktningen på 

EU:s handelspolitik och EU:s politik i allmänhet. 

D. Internationell handel bör inte fortsätta att betraktas som lösningen på den europeiska 

ekonomins återhämtning eftersom det främst är åtstramningsparadigmet som måste ses 

över. Handeln kan endast vara en positiv faktor om den ger konkreta och mätbara 

resultat i fråga om att bidra till anständiga arbetstillfällen, hållbart ekonomiskt välstånd, 

ett hållbart fotavtryck och jämlikhet i EU och i tredjeländer.  

E. Den nya generationen handelspolitik måste beakta människors oro om transparens och 

deltagande, välstånd och arbetstillfällen, liksom den också måste ge ett svar på frågor 

om fattigdomsbekämpning, klimatskydd och skyddet av biologisk mångfald samt 

behovet av att garantera en rättvisare fördelning av handelns vinster. 

F. Handelsförhandlingar i samband med t.ex. handelsavtalet om åtgärder mot 

immaterialrättsintrång (Acta-avtalet), det transatlantiska partnerskapet för handel och 

investeringar (TTIP), det övergripande avtalet om ekonomi och handel och avtalet om 

handel med tjänster har fått allmänheten att uppmärksamma EU:s handelspolitik, och 

allt fler medborgare oroas av att EU:s och nationella bestämmelser och standarder 

skulle kunna undermineras genom den gemensamma handelspolitiken. 

Handelsliberaliseringen handlar nuförtiden främst om att undanröja de så kallade 

rättsliga hindren, det vill säga lagar och föreskrifter som antagits av demokratiskt valda 

organ och som baseras på samhällets val. Oron växer över att handelsförhandlingarna 

riskerar att få övertaget över demokratiskt fastställda bestämmelser och att de i första 

hand inte eftersträvar allmänhetens intressen. En eventuell förbättring av transparensen 

kommer knappast att uppväga den ökade känslan av misstro mot 

handelsförhandlingarna. 
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G. Kommissionen har tydligt lovat att inga handelsförhandlingar någonsin kommer att 

medföra avkall på det lagstadgade skyddet, att eventuella ändringar av skyddet enbart 

kan göra det starkare och att regleringsrätten alltid kommer att skyddas. Kommissionen 

har emellertid på sistone också lagt på is viss grundläggande miljölagstiftning med 

anknytning till handelsförhandlingar. 

H. Regleringssamarbetet måste säkerställa ett så högt skydd som möjligt av hälsan och 

säkerheten i linje med försiktighetsprincipen i artikel 191 i EUF-fördraget. 

I. Medborgare, bolag och små och medelstora företag (SMF) i EU har börjat ifrågasätta 

huruvida stora industrisammanslutningar verkligen representerar EU-medborgarnas, 

EU-bolagens och, rent allmänt, Europeiska unionens intressen. 

J. EU:s handels- och investeringspolitik måste förstärkas, inte enbart genom att ge goda 

resultat i form av sysselsättning och välstånd för medborgare och företag, utan även 

genom att man förstärker miljörelaterade och sociala rättigheter och garanterar största 

möjliga transparens, engagemang och ansvarsskyldighet, genom en fortlöpande dialog 

med det civila samhället, konsumenter, arbetsmarknadens parter, och alla andra 

relevanta intressenter, samt lokala och regionala myndigheter, och genom tydliga 

riktlinjer under förhandlingarna. 

K. Internationaliseringen av världens produktionssystem har skapat nya möjligheter för 

ekonomisk utveckling och en sysselsättningsbaserad väg bort från fattigdom för 

hundratals miljoner människor. Enligt ILO tjänar ca 780 miljoner yrkesverksamma 

kvinnor och män inte tillräckligt för att kunna ta sig ur fattigdomen. I och med att 

globala värdekedjor har utvidgats har det skapats arbetstillfällen, men den svaga 

kontrollen av efterlevnaden av befintliga arbetslagar och arbetsmiljöstandarder i 

ursprungsländerna förblir en angelägen fråga för att skydda arbetstagare från orimligt 

långa arbetsdagar och oacceptabla villkor. 

L. EU bör i sin handelspolitik och i sina handelsförhandlingar ta hänsyn till sårbarheten 

inom vissa sektorer vad gäller avregleringen av marknaden, i synnerhet inom 

jordbrukssektorn, och överväga undantag för dem. 

M. Fram till 2050 förutspås EU-28 att stå för endast 15 % av världens BNP, vilket är en 

minskning från 23,7 % 2013, och sedan 2015 genereras 90 % av tillväxten i världen 

utanför Europa. Tillväxttakten i de framväxande ekonomierna är dock på väg att 

markant avta.  

N. De senaste beräkningarna visar att utsläppen i ett oförändrat läge kommer att öka med 

upp till 250 % för sjöfarten och 270 % för luftfarten fram till 2050. 

O. Kommissionen bör visa aktning för de ståndpunkter som fastställs i parlamentets 

resolutioner, också resolutionerna om TTIP och avtalet om handel med tjänster, genom 

att anpassa sina förhandlingspositioner utgående från dem och se över 

förhandlingsmandaten med rådet. 

1. Europaparlamentet noterar kommissionens nya strategi Handel för alla. Mot en mer 

ansvarsfull handels- och investeringspolitik och välkomnar den nya inriktningen mot 
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sådana aspekter som ansvarsfull förvaltning av leveranskedjor, rättvis och etisk handel 

och handelsliberaliseringens sociala kostnader. Parlamentet påminner om att 

handelspolitiken måste skötas korrekt för att en hållbar utveckling ska kunna säkras. 

Parlamentet beklagar dock att kommissionen fortfarande inte tagit några djärva steg för 

att lägga om denna politik, så att den kommer att inrikta sig på stora aktuella 

utmaningar såsom multilateralismens kris, klimatförändringarna, den växande globala 

ojämlikheten eller de ohållbara globala leveranskedjorna. 

2. Europaparlamentet påminner om att den gemensamma handelspolitiken måste bedrivas 

i enlighet med principerna och målen för unionens externa åtgärder, enligt artiklarna 21 

och 208 i EUF-fördraget, och bör stå i full konsekvens de värderingar som EU står för, 

i enlighet med artikel 2 i EU-fördraget. Parlamentet erinrar om att konsekvens mellan 

extern politik och intern politik som har en extern dimension måste säkras. Parlamentet 

betonar att EU har rättsliga skyldigheter att respektera mänskliga rättigheter, och bör 

främja en hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i de länder man handlar 

med. Parlamentet anser att internationella skyldigheter inom området mänskliga 

rättigheter i detta sammanhang bör prioriteras framför motstridiga bestämmelser i 

handels- och investeringsavtal. 

3. Europaparlamentet välkomnar kommissionens försök att förbättra transparensen och 

öppenheten under handelsförhandlingarnas alla stadier, med anser att det återstår 

åtskilligt mer att göra för att transparens i ordets verkliga bemärkelse ska uppnås. 

Parlamentet efterlyser därför en utvidgning av kommissionens transparensinitiativ så att 

dess fullständiga transparens och möjlighet till offentlig granskning utsträcks till att 

omfatta alla pågående handelsförhandlingar. Parlamentet påpekar att meningsfull 

transparens kan stärka det globala stödet till regelbaserad handel. Kommissionen 

uppmanas att genomföra Europeiska ombudsmannens rekommendationer från juli 2015, 

med särskild hänsyn till tillgång till handlingar i samband med samtliga förhandlingar. 

Parlamentet beklagar djupt att rådet inte gjort några större framsteg med transparensen, 

och uppmanar rådet att utan dröjsmål börja offentliggöra alla tidigare antagna och 

kommande förhandlingsmandat. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa en stark medverkan från det 

civila samhällets och arbetsmarknadsparternas sida, för att handelspolitiken ska läggas 

om i riktning mot att försvara medborgarnas rättigheter, och på det sättet få starkare 

legitimitet. 

5. Europaparlamentet anser att handelsförhandlingar visat sig vara olämpliga 

institutionella mekanismer för att uppnå konvergens i lagstiftningen samtidigt som man 

bevarar lagstiftningens främsta funktion, nämligen att sträva efter allmänhetens 

intressen, säkerhet och skydd mot risker. Parlamentet betonar att regleringssamarbete 

bör utföras inför internationella forum, utanför handelsförhandlingarna, för att vi ska få 

säkerhet om att grundläggande normer och bestämmelser, EU:s normer i fråga om 

hälsa, säkerhet, konsumentskydd, arbetsrätt, social- och miljölagstiftning och kulturell 

mångfald samt försiktighetsprincipen och nationella, regionala och lokala myndigheters 

självbestämmanderätt på regleringsområdet ska finnas kvar. 
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6. Europaparlamentet anser att EU har ett ansvar för att göra alla nödvändiga insatser för 

att förutse, förhindra och åtgärda eventuella negativa följder av dess gemensamma 

handelspolitik genom att regelbundet utföra förhands- och efterhandsanalyser av 

konsekvenserna för de mänskliga rättigheterna och hållbarheten och följaktligen se över 

handelsavtalen om så behövs. Parlamentet erinrar om att endast rättvis och ordentligt 

reglerad handel som är förenlig med målen för hållbar utveckling och principen om en 

konsekvent politik för utveckling skulle kunna ha potential att minska ojämlikheten och 

stimulera utvecklingen, och uppmanar kommissionen i detta avseende att stärka målens 

karaktär av att vara obligatoriskt verkställbara. Parlamentet erinrar om att målen för 

hållbar utveckling inbegriper åtskilliga handelsrelaterade mål på ett antal olika 

politikområden, varvid ett av de mest konkreta målen är att öka exporten från 

utvecklingsländer så att man senast 2020 fördubblat de minst utvecklade ländernas 

andel av den globala exporten. 

7. Europaparlamentet är övertygat om att det multilaterala systemet kvarstår som det enda 

sättet att inom handelspolitiken uppnå en balanserad och hållbar global ekonomisk 

utveckling för alla. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att påta sig en 

ledande roll inom WTO för att få WTO:s regler att överensstämma med FN-systemets 

normer, framför allt när det gäller mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, 

klimatförändringarna, biologisk mångfald och utveckling, för att handelspolitiken ska 

bli en kanal för globalt styre och ett redskap för bemötande av akuta globala 

utmaningar. Parlamentet håller framför allt fast vid att de skyldigheter och mål som 

uppställs i multilaterala miljöavtal såsom Förenta nationernas ramkonvention om 

klimatförändringar (UNFCCC) måste ta företräde framför en snäv tolkning av 

handelsregler, och att man måste kunna åtskilja produkter från varandra utgående från 

deras produktions- och bearbetningsmetoder. Parlamentet anser att dessa reformer 

framstår som särskilt brådskande mot bakgrund av den nya ram som Parisavtalet 

erbjuder. 

8. Europaparlamentet betonar att en reformerad multilateralism verkligen bör vara 

prioriteringen för EU:s handelspolitik. Parlamentet är i detta hänseende övertygat om att 

EU:s allt bredare bilaterala och plurilaterala agenda inte tjänar ändamålet med att uppnå 

detta primära mål, och uppmanar därför kommissionen att överväga att inte slutföra de 

förhandlingar som pågår och inte heller inleda nya förhandlingar om frihandelsavtal. 

9. Europaparlamentet understryker att man mot bakgrund av dagens utmaningar bör fästa 

särskilt avseende vid ramen för tiden efter Cotonouavtalet och att denna ram bör befrias 

från sina koloniala strukturer, stärka den regionala integrationen och, för 

Afrikas vidkommande, ha en nära anknytning till Afrikanska unionens 

institutionsuppbyggnad. Parlamentet är av den åsikten att man bör överväga att inrätta 

ett kontinentalt frihandelsområde för Afrika, för att stimulera till stabilitet, regional 

integration, stöd till lokal försörjning, sysselsättning, fattigdomsutrotning, bevarande av 

lokal kultur och gräsrotsdemokrati. Parlamentet påminner om behovet för EU att 

säkerställa stabilitet i dess östra och södra grannskap och efterlyser större 

handelsrelaterad och ekonomisk integration som skulle åstadkomma ett fullständigt, 

snabbt och korrekt genomförande av de djupgående och omfattande frihandelsområdena 

med Ukraina, Georgien, Moldavien och konkreta framsteg med Tunisien, Marocko och 

Jordanien, och ett verkligt asymmetriskt avtal med Tunisien. Parlamentet anser att målet 



 

AM\1099667SV.doc  PE585.314v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

med de djupgående och omfattande frihandelsområdena, särskilt för partnerländerna, 

måste vara att få till stånd konkreta och hållbara förbättringar av vanliga människors 

levnadsvillkor. 

10. Europaparlamentet noterar kommissionens utfästelser om att understödja hållbar 

utveckling och främja mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga normer och sociala 

standarder samt miljömässig hållbarhet globalt genom sina handels- och 

investeringsavtal men efterlyser med kraft resoluta ansträngningar för att helt och hållet 

genomföra och kontrollera efterlevnaden av motsvarande utfästelser i praktiken. 

11. Europaparlamentet betonar att bestämmelser om mänskliga rättigheter och sociala och 

miljömässiga standarder och åtaganden för arbetstagarrättigheter baserat på 

ILO:s grundläggande konventioner och företagens sociala ansvar (CSR), inbegripet 

OECD:s principer om multinationella företag och FN:s principer om företag och 

mänskliga rättigheter, måste vara bindande och utgöra en viktig del av 

EU:s handelsavtal genom verkställbara åtaganden. Kommissionen uppmanas att ta med 

kapitel om handel och hållbar utveckling i EU:s samtliga handels- och investeringsavtal. 

Parlamentet anser att man, för att göra dessa bestämmelser om hållbar utveckling 

bindande och verkställbara, bör införa verkligt avskräckande åtgärder, såsom att 

använda avtalets allmänna tvistlösningsmekanism för att åtgärda tvister, med tillhörande 

möjlighet att tillfälligt upphäva förmånstillträde till EU:s marknad. Parlamentet påpekar 

att arbetsnormer och miljöstandarder inte begränsas till kapitlen om handel och hållbar 

utveckling utan måste gälla inom handelsavtalens samtliga områden. 

12. Europaparlamentet efterlyser en mekanism genom vilken parlamentet kan begära att 

kommissionen inleder en undersökning av en tredje parts åsidosättande av sina 

skyldigheter enligt en klausul om väsentliga delar. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att inrätta en strukturerad och opolitisk process varigenom samråd med 

en partner om misstänkt åsidosättande av skyldigheter i kapitlen om handel och hållbar 

utveckling måste inledas enligt tydliga kriterier. 

13. Europaparlamentet noterar att oreglerade leveranskedjor har gjort det möjligt för 

leverantörsföretag att nonchalera arbetslagstiftningen, omlokalisera sin ekonomiska 

aktivitet till utanför EU, anställa arbetstagare på osäkra och oacceptabla villkor, kräva 

orimligt långa arbetsdagar och förvägra arbetstagarna deras grundläggande rättigheter. 

Parlamentet erinrar om att sådan praxis leder till illojal konkurrens för leverantörer som 

följer arbetslagstiftningen och internationella arbets- och miljöstandarder samt för 

regeringar som vill förbättra löner och levnadsstandard. Kommissionen uppmanas att 

undersöka effekterna av de ökande globala värdekedjorna och att lägga fram konkreta 

förslag för att förbättra villkoren i dem i nära samarbete med ILO och OECD. 

Parlamentet understryker att EU:s ytterligare integrering i globala värdekedjor måste 

motiveras av den dubbla principen att skydda den europeiska sociala modellen och 

regleringsmodellen och samtidigt säkra och skapa hållbart och rättvist välstånd och 

anständiga arbetstillfällen i EU och i andra delar av världen. 

14. Europaparlamentet anser att handelspolitiken måste bidra till att säkerställa en 

transparent produktionsprocess genom hela värdekedjan, liksom respekt för 

grundläggande miljöstandarder, sociala standarder och säkerhetsstandarder. Parlamentet 
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uppmanar med kraft kommissionen att ta initiativ till hållbara leveranskedjor genom att 

föreslå lagstiftning om att det ska bli obligatoriskt för företagen att visa tillbörlig 

aktsamhet, varvid också FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter 

bör tjäna som grund. Parlamentet välkomnar kommissionens önskan om ett nära 

samarbete med ILO och OECD för att utveckla ett övergripande angreppssätt för att 

förbättra arbetsvillkoren, framför allt i konfektionssektorn. Parlamentet anser att 

begreppet företagens frivilliga sociala ansvar är föråldrat och i hög grad ineffektivt, och 

att det bör göras funktionsdugligt genom en övergång till obligatoriska bestämmelser 

som säkerställer ansvaret utmed de globala leveranskedjorna i deras helhet och även 

innefattar att offren för multinationella företags människorättskränkningar ska få 

möjlighet till rättslig prövning. 

15. Europaparlamentet erinrar om att Förenta staterna nyligen antagit en lag om 

verkställighet och underlättande på handelsområdet (Trade Enforcement and Trade 

Facilitation Act), med förbud mot produkter som tillverkats med hjälp av barnarbete 

eller tvångsarbete. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att utan dröjsmål 

föreslå lagstiftning med förbud mot import av varor som producerats med någon form 

av tvångsarbete eller nutida slaveri. 

16. Europaparlamentet avvisar tanken på att systemet för investeringsdomstolar och 

systemet för tvistlösning mellan investerare och stat ska tas med i EU:s bilaterala 

handels- och investeringsavtal. Parlamentet anser att dagens system för 

skiljedomsförfarande för investerare bör ersättas av en internationell 

investeringsdomstol, som inrättas inom ramen för Förenta nationerna och som också 

skulle göra det möjligt för stater, fackföreningar och civilsamhällesorganisationer att 

inleda förfaranden mot investerare som brutit mot sina skyldigheter i fråga om 

mänskliga och sociala rättigheter eller miljöskydd.  

17. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att genomföra de 

rekommendationer om att stimulera mer ansvarsfulla, transparenta och redovisningsbara 

investeringar som ingår i Unctads heltäckande investeringspolitiska ram för hållbar 

utveckling. 

18. Europaparlamentet beklagar djupt att det inte tagits fram någon trovärdig 

industristrategi för EU. Tjänster står visserligen för 70 % av BNP i EU och kommer att 

ge 90 % av de framtida jobben men Europaparlamentet är av den fasta övertygelsen att 

EU:s tillverkningssektor är en central del i återindustrialiseringen av Europa och att 

strategin därför bör fokusera mer på tillverkningssektorns roll i den gemensamma 

handelspolitiken. 

19. Europaparlamentet betonar att ytterligare handelsliberalisering – vilket skulle kunna 

leda till otillbörliga affärsmetoder och konkurrens mellan länderna om alla tänkbara 

frågor som berör lagstiftning, arbetstagarrättigheter och miljö- och folkhälsonormer – 

kräver att EU kan reagera ännu effektivare på illojala handelsmetoder och säkerställa 

lika spelregler. Handelspolitiska skyddsåtgärder måste förbli en nödvändig del av 

EU:s handelsstrategi och möjliggöra en förbättring av dess konkurrenskraft genom att 

återupprätta rättvisa konkurrensförhållanden. Parlamentet påminner om att den 

nuvarande EU-lagstiftningen om handelspolitiska skyddsåtgärder är från 1995. 
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Unionens system för handelspolitiska skyddsåtgärder måste skyndsamt moderniseras 

utan att de försvagas. Parlamentet påpekar att EU:s lagstiftning om handelspolitiska 

skyddsåtgärder måste bli effektivare och mer tillgänglig för små och medelstora företag, 

att undersökningarna måste bli kortare och att transparensen och förutsebarheten 

förbättras. Parlamentet beklagar att förslaget om en modernisering av handelspolitiska 

skyddsåtgärder blockerats i rådet, som inte kunnat få till stånd denna väsentliga 

lagstiftning, och uppmanar rådet att skyndsamt bryta dödläget i denna fråga, utgående 

från parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen. 

20. Europaparlamentet upprepar betydelsen av EU:s partnerskap med Kina, i vilket handel 

och investeringar spelar en viktig roll. Parlamentet är övertygat om att EU, till dess att 

Kina uppfyller alla fem EU-kriterier för att klassificeras som marknadsekonomi, bör 

tillämpa en icke-standardiserad metod för antidumpnings- och 

antisubventionsundersökningar av importer från Kina när det gäller att fastställa 

prisjämförbarhet, i enlighet med, och med full tillämpning av, de delar av avsnitt 15 i 

protokollet om Kinas anslutning till WTO som ger utrymme för tillämpning av en 

icke-standardiserad metod. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett 

förslag i enlighet med denna princip och påminner om behovet av en nära samordning 

med andra WTO-partner i denna fråga. 

21. Europaparlamentet erinrar om att offentlig upphandling är ett viktigt redskap för 

stimulans till hållbara och etiska produktionsmönster. Parlamentet betonar att staterna 

på handelsområdet måste få ha kvar sin frihet att anta sociala normer och miljönormer, 

såsom kriteriet om det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, med tanke på offentliga 

upphandlingsförfaranden. Parlamentet anser att den offentliga upphandlingen bör vara 

förenlig med ILO:s konvention 94. Parlamentet erinrar om att EU är den enda 

medlemmen av WTO som automatiskt tillämpar principen om öppenhet vid offentlig 

upphandling, och uppmanar kommissionen att allvarligt överväga att anta en 

”Köp europeiskt-lag” och en ”Small Business Act” för Europa. 

22. Europaparlamentet anser att den allt kraftfullare tillämpningen av skyddet av de 

immateriella rättigheterna äventyrar den grundläggande informationsfriheten och även 

det skapande och den spridning av kreativa produkter som krävs för att utveckla en 

stark kultursektor, och att detta allt oftare missbrukas som ett sätt att begränsa 

innovation och hindra hälsosam konkurrens. Parlamentet är fortsatt skeptiskt till idén att 

ett allt starkare skydd av de immateriella rättigheterna och en allt starkare tillämpning 

av detta skydd i frihandelsavtal och inom WTO automatiskt kommer att leda till 

positiva ekonomiska resultat för alla parter, och betonar att fördelarna med 

verkställandet av immateriella rättigheter ofta innebär en orättvis börda för 

utvecklingsländer. Parlamentet understryker att det i synnerhet när det gäller livsviktiga 

läkemedel är nödvändigt att överväga att dra tillbaka en del av 

verkställighetsåtgärderna, särskilt när de används för att hindra att nödvändiga 

läkemedel når patienter i utvecklingsländer. 

23. Europaparlamentet erkänner vikten av att också tjänster tas upp vid 

handelsförhandlingar, med tanke på tjänsternas andel av EU:s ekonomi. Parlamentet 

betonar dock att tjänstesektorn är starkt reglerad och förenad med många känsliga 

aspekter som noga måste beaktas, framför allt inom området allmännyttiga tjänster. 
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Parlamentet anser därför att förhandlingarna bör föras utgående från en positivlista och 

varken ratchetklausuler eller frysningsklausuler bör komma på fråga. Parlamentet vill 

vidare att nuvarande och framtida tjänster av allmänt intresse och tjänster av allmänt 

ekonomiskt intresse, i enlighet med artiklarna 14 och 106 i EUF-fördraget och 

protokoll 26, ska undantas från tillämpningen av alla avtal, oavsett om de är 

offentligfinansierade eller privatfinansierade, såsom parlamentet framhållit i 

resolutioner som antagits på sista tiden. 

24. Europaparlamentet betonar att dataskyddet är en grundläggande rättigheter som inte kan 

bli föremål för några förhandlingar. Kommissionen uppmanas att lägga fram en ny 

modell för kapitlen om e-handel som skulle undanta existerande och alla framtida 

EU-regelverk för dataskydd från alla handelsförhandlingar, i syfte att säkerställa 

datautbyte med fullständig respekt för de bestämmelser om uppgiftsskydd som gäller i 

den registrerades ursprungsland. 

25. Europaparlamentet är medvetet om att införandet av bestämmelser om finansiella 

tjänster i handelsavtal kan få negativa konsekvenser i form av penningtvätt, 

skatteundandragande och skatteflykt, samt illegala finansflöden. Parlamentet uppmanar 

med kraft kommissionen att bekämpa korruption i både de utvecklade länderna och 

utvecklingsländerna. Parlamentet anser att handels- och investeringsavtal skulle kunna 

erbjuda en bra möjlighet att öka samarbetet i kampen mot korruption, penningtvätt, 

skattebedrägerier och skatteundandragande. Parlamentet anser att åtaganden grundade 

på internationella standarder, landsspecifika rapporteringskrav och ett automatiskt 

informationsutbyte bör inkluderas i lämpliga internationella avtal som ett villkor för en 

ytterligare liberalisering av finansiella tjänster. 

26. Europaparlamentet anser att kopplingen mellan handels- och investeringsavtal och avtal 

om dubbelbeskattning har granskats alltför lite och uppmanar kommissionen att 

noggrant undersöka alla effekter som sådana verktyg kan få på varandra och på den 

bredare politiska samstämdheten i fråga om kampen mot skatteundandragande. 

27. Europaparlamentet delar kommissionens inställning att EU har ett särskilt socialt ansvar 

när det gäller effekterna av dess handelspolitik för utvecklingsländerna och i synnerhet 

för de minst utvecklade länderna (MUL). Parlamentet gläds åt minskningen av antalet 

människor som lever i absolut fattigdom sedan 1990. Parlamentet noterar dock att mer 

måste göras för att ytterligare minska bristen på jämlikhet och utrota fattigdomen, samt 

för att åtgärda de negativa konsekvenserna av frihandelsavtalen och för att locka fram 

både privata och offentliga investeringar i MUL för att skapa de institutionella ramar 

och den infrastruktur som kommer att göra det möjligt för dessa länder att dra större 

nytta av de fördelar som erbjuds genom handeln och att hjälpa dem att diversifiera sina 

ekonomier och integrera dem i globala värdekedjor, så att de kan specialisera sig på 

produkter med ett högre mervärde. 

28. Europaparlamentet välkomnar kommissionens tillkännagivande av sin avsikt att göra en 

halvtidsöversyn av det allmänna preferenssystemet, för att säkerställa att det allmänna 

preferenssystemet, inklusive ”Allt utom vapen” och GSP+, fungerar som redskap som 

gör det möjligt att upprätthålla grundläggande värden och som effektivt måste 

genomföras och övervakas. 
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29. Europaparlamentet påminner om att EU:s investeringspolitik, i synnerhet när offentliga 

medel används, måste bidra till förverkligandet av målen för hållbar utveckling. 

Parlamentet påminner om behovet att öka transparensen och ansvarsskyldigheten för 

institutioner för utvecklingsfinansiering, för att på ändamålsenligt sätt spåra och 

kontrollera penningflödena, skuldhållbarheten och mervärdet för den hållbara 

utvecklingen i deras projekt. 

30. Europaparlamentet efterfrågar handelsrelaterat bistånd och tekniskt stöd som är inriktat 

på att stärka fattiga producenters, mikroföretags och små företags ställning, öka 

jämställdheten samt främja kvinnors egenmakt och kooperativ, så att de ska kunna dra 

större nytta av handeln på lokala och regionala marknader. 

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja alla utvecklingsländer i deras 

arbete med att fullständigt och effektivt utnyttja all flexibilitet som finns inbyggd i 

avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Trips-avtalet), och som 

erkändes och bekräftades i Dohaförklaringen av den 14 november 2001, i syfte att 

säkerställa att de kan erbjuda tillgång till läkemedel till överkomliga priser inom ramen 

för sina inhemska folkhälsoprogram. Parlamentet påminner rådet att i detta avseende 

uppfylla sina åtaganden enligt Dohaförklaringen genom att se till att kommissionen 

uttryckligen undantar tillgång till läkemedel när man förhandlar om 

läkemedelsrelaterade Trips plus-relaterade bestämmelser inom ramen för framtida 

bilaterala och regionala handelsavtal med utvecklingsländer eller när utvecklingsländer 

inleder anslutningsprocessen till WTO. Parlamentet gläder sig åt kommissionens stöd 

till MUL-ländernas begäran om förlängning av undantaget när det gäller immateriella 

rättigheter för läkemedel men beklagar beslutet från WTO:s Trips-råd att endast bevilja 

det för 17 år. 

32. Europaparlamentet är djupt oroat över kommissionens nya tillvägagångssätt, vilket 

framgått av partnerskapsramen med tredjeländer inom den europeiska 

migrationsagendan, eftersom det bygger på att negativa incitament, såsom upphävande 

av handelsförmåner, används för att få utvecklingsländer att samarbeta om 

migrationshantering eller återtagande och återsändande av irreguljära migranter. 

33. Europaparlamentet upprepar vikten av att respektera europeiska och internationella 

regler om handel med vapen, i synnerhet FN:s fördrag om vapenhandel och 

EU:s uppförandekod för vapenexport. Parlamentet understryker att en effektiv 

lagstiftning om exportkontroll också är en central aspekt av EU:s handelspolitik. 

Kommissionen uppmanas här att uppdatera EU:s rättsakt om kontroll av export av 

produkter med dubbla användningsområden i syfte att fullfölja EU:s strategiska mål och 

universella värden. 

34. Europaparlamentet påminner om att ILO har beräknat att 865 miljoner kvinnor i hela 

världen skulle kunna ge kraftfullare bidrag till ekonomiskt välstånd om de fick bättre 

stöd. Handelspolitiken kan ha olika könseffekter i olika sektorer av ekonomin, och det 

behövs mer uppgifter om kön och handel. Parlamentet noterar att kommissionen i sitt 

meddelande Handel för alla inte tar upp jämställdhetsaspekten på handelsavtal. 

Kommissionen uppmanas att öka sina ansträngningar för att använda 

handelsförhandlingar som ett verktyg för att främja jämställdhet mellan könen över hela 
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världen, liksom för att se till att både kvinnor och män kan dra nytta av handeln och 

skyddas från dess negativa effekter. Parlamentet anser att bör kommissionen för detta 

ändamål bör se till att könsperspektivet inkluderas horisontellt i alla framtida 

handelsavtal och övervaka könseffekterna av de handelsavtal som redan är i kraft. 

35. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag till förstärkt partnerskap med 

parlamentet och intressenter vid handelsavtalens genomförande. Parlamentet måste 

involveras och bli fullständigt informerat i rätt tid under förfarandets alla stadier, 

inklusive genom ett systematiskt samråd med parlamentet innan förhandlingsmandat 

utarbetas. Kommissionen är skyldig att informera parlamentet om vilka åtgärder som 

man vidtar i samband med genomförandet, övervakningen och uppföljningen av 

handels- och investeringsavtal. 

36. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte begära provisorisk tillämpning av 

handelsavtal, inklusive handelskapitlen i associeringsavtal, innan Europaparlamentet har 

godkänt avtalen. Parlamentet påminner om och välkomnar åtagandena från 

kommissionsledamoten med ansvar för handel i detta avseende, men tillråder med kraft 

till att man formaliserar detta arrangemang i det nya interinstitutionella avtalet. 

Parlamentet anser dock att handelsavtalen utvidgas till allt fler aspekter, såsom 

tvistlösningar mellan investerare och stat och omfattande frågor som inte 

sammanhänger med handeln, och att blandade avtal därför inte bör tillämpas 

provisoriskt förrän de ratificerats av alla medlemsstater.  

37. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra noggrannheten hos och 

kvaliteten både på förhands- och efterhandsutvärderingarna på grundval av den 

reviderade metoden. Parlamentet betonar behovet av att alltid lägga fram en djupgående 

och omfattande bedömning av konsekvenserna för hållbar utveckling för 

handelspolitiska initiativ, i synnerhet med tanke på ombudsmannens nyliga 

rekommendation gällande klagomål 1409/2014/JN om frihandelsavtalet mellan EU och 

Vietnam. Parlamentet rekommenderar att bedömningen åtminstone bör innefatta: 

känsliga ekonomiska sektorer, mänskliga, sociala och miljörelaterade rättigheter, och 

uttrycker oro över bristen på interims- och efterhandsutvärderingar och kvaliteten på 

vissa befintliga utvärderingar, vilket framkom i Europeiska revisionsrättens särskilda 

rapport nr 02/2014. Parlamentet håller fast vid att mer högkvalitativa interims- och 

efterhandsutvärderingar bör utföras i samband med alla handelsavtal så att 

beslutsfattare, intressenter och europeiska skattebetalare kan bedöma huruvida avtalen 

har uppnått avsedda resultat. Kommissionen uppmanas att lämna uppgifter om 

effekterna av de handelsavtal som har ingåtts, med särskild tonvikt på SMF, skapandet 

av arbetstillfällen, mänskliga rättigheter och miljön, inbegripet i partnerländerna och att 

lägga fram ytterligare åtgärder för att säkerställa att MUL gynnas av vår handelspolitik. 

38. Europaparlamentet betonar att Europas strikta normer för miljö, livsmedelssäkerhet, 

djurens välbefinnande, samt för sociala förhållanden, är mycket viktiga för 

unionsmedborgarna, framför allt med tanke på allmän moral och välgrundade 

konsumentval. Parlamentet understryker behovet av att garantera att EU:s standarder för 

livsmedelssäkerhet och djurens välbefinnande skyddas genom upprätthållande av 

försiktighetsprincipen, hållbart jordbruk och en hög nivå på spårbarhet och 

produktmärkning och genom att säkerställa att all import uppfyller tillämplig EU-lag. 
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Parlamentet konstaterar att det råder stora skillnader i standarderna för djurens 

välbefinnande internationellt. Parlamentet understryker härvidlag behovet av att reglera 

exporten av levande produktionsdjur i enlighet med existerande unionslagstiftning och 

de standarder som fastställts av Världsorganisationen för djurhälsa (OIE), för att all 

import av djurprodukter från utvecklade länder ska uppfylla EU:s lagar om djurens 

välbefinnande, och import från utvecklingsländerna ska uppfylla motsvarande normer. 

39. Europaparlamentet konstaterar att kommissionens strategi att öppna upp handeln med 

utvecklade länder som har lägre miljömässiga, ekonomiska, sociala, sanitära och 

fytosanitära normer än Europa utan tvivel kommer att leda till att känsliga sektorer 

såsom nötköttsbranschen utsätts för högre tullkvoter, vilket kommer att få allvarliga 

konsekvenser för småjordbrukare i utsatta regioner i Europa. Parlamentet uppmanar 

därför samtidigt kommissionen att fastställa regler för att garantera en hög skyddsnivå 

för alla geografiska beteckningar i EU på marknaderna i de tredjeländer med vilka 

förhandlingar pågår, tillsammans med lämpliga genomförandeåtgärder. 

40. Europaparlamentet understryker vikten av att det i handelsförhandlingar med 

tredjeländer inte tas med några bestämmelser som kan påverka de garantier som EU för 

närvarande ger till konsumenter inom den jordbruksbaserade livsmedelssektorn, särskilt 

vad gäller användning av produkter som framställts genom genetisk modifiering eller 

kloning. Parlamentet betonar att man i handelsförhandlingar mellan EU och tredjeländer 

bör ägna särskild uppmärksamhet åt användningen av växtskyddsmedel, särskilt de 

olika inställningarna till deras användning, eftersom EU har betydligt striktare normer 

för användning av växtskyddsmedel än tredjeländer. 

41. Europaparlamentet ser fortfarande mycket allvarligt på den senaste tidens stora ökning 

av brottslighet avseende vilda djur och växter och den därmed förknippade olagliga 

handeln, som inte bara har en förödande inverkan på den biologiska mångfalden och 

antalet arter utan även utgör ett tydligt och faktiskt hot mot försörjningsvägar och lokala 

ekonomier, särskilt i utvecklingsländer. Parlamentet välkomnar EU:s åtagande att 

eliminera den olagliga handeln med vilda djur och växter som en del av EU:s svar på 

FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling, särskilt mål nr 15 för hållbar utveckling där 

det konstateras att det inte bara finns ett behov av att få ett slut på tjuvjakt och handel 

med skyddade djur- och växtarter utan även att ta itu med både efterfrågan på och 

utbudet av olagliga produkter från vilda djur och växter. Parlamentet förväntar sig i 

detta sammanhang att kommissionen, efter en period med reflektion som omfattar 

samråd med parlamentet och medlemsstaterna, kommer att överväga hur man bäst ska 

åtgärda olaglig handel med vilda djur och växter genom EU:s handelspolitik. 

42. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen samt till ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, Unctad 

och WTO. 

Or. en 

 

 


