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

handel og investering 

Europa-Parlamentet 

– der henviser til sine henstillinger af henholdsvis 8. juli 2015 og 3. februar 2016 til 

Kommissionen vedrørende forhandlingerne om det transatlantiske handels- og 

investeringspartnerskab og aftalen om handel med tjenesteydelser,  

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

handels- og investeringspolitik", 

 der henviser til den fjerde rapport til FN's Generalforsamling fra Alfred-Maurice de 

Zayas, uafhængig ekspert for FN's Menneskerettighedsråd, og til rapport til FN's 

Generalforsamling fra Olivier De Schutter, FN's tidligere særlige rapportør om retten til 

fødevarer,  

– 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"1, 

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

præferencehandelsordningerne hensigtsmæssigt?", 

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

finansiel rapportering, Kommissionens forslag til en forordning om konfliktmineraler, 

bestemmelsen om gennemsigtighed i forsyningskæder i den britiske lov om moderne 

slaveri og det franske lovforslag om rettidig omhu, 

                                                 
1 Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0175. 
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 der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om international handelspolitik i 

lyset af de krav, som klimaændringerne medfører1, 

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

og miljømæssige standarder i internationale handelsaftaler2, 

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

i internationale handelsaftaler3, 

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

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

vedtaget af Rådet for Udenrigsanliggender den 24. juni 2013, 

– der henviser til mandatet fra juni 2014 til FN's åbne mellemstatslige arbejdsgruppe 

(OEIGWG) om udarbejdelse af et juridisk bindende internationalt instrument om 

multinationale selskaber og andre virksomheder, 

– der henviser til udtalelsen fra Udvalget om International Handel til betænkningen om 

gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i EU-institutionerne, 

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

– der henviser til princippet om udviklingsvenlig politikkohærens som formuleret i 

traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), 

 der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

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

økonomisk og politisk velstand og stabilitet, lighed, bæredygtig økonomisk udvikling, 

socialt fremskridt, kulturel mangfoldighed og gode arbejdspladser og forbedre 

levestandarden; 

B. der henviser til, at handel i det 21. århundrede skal organiseres og omstruktureres i lyset 

af de globale værditilvækstkæders dybtgående påvirkning af indenlandske, regionale og 

internationale økonomier, de vidtrækkende ændringer i produktion og tjenesteydelser, 

der følger af de nye teknologier, samt digitaliseringen af industri- og 

landbrugsproduktionen, der har ændret rammerne for bæredygtig økonomisk udvikling i 

alle regioner på kloden og derfor er blevet et nødvendigt redskab til at takle den 

voksende indbyrdes afhængighed på globalt plan og beskytte de forskelligartede 

interesser hos befolkningerne i de forskellige regioner i verden;  

C. der henviser til, at et voksende antal borgere skarpt kritiserer og endog helt forkaster 

frihandelsaftaler, eftersom de mener, at sådanne aftaler ikke egner sig til at takle alle 

disse udfordringer og de dybtgående og langsigtede konsekvenser for handelspartnernes 

nationale og regionale udvikling og deres evne til at udvikle deres egen 

                                                 
1 EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 94. 
2 EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 31. 
3 EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 101. 
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produktionskapacitet for at garantere varige og bæredygtig økonomiske resultater, som 

bidrager til den økonomiske vækst og befolkningens velstand, herunder de aktuelle 

negative konsekvenser for makro- og mikroøkonomiske forbindelser og forhold, som 

meget ofte resulterer i lukning af industrier og SMV'er, tab af arbejdspladser, udflytning 

af hele industrier til tredjelande, miljømæssig og social dumping, udryddelse af 

familiebedrifter og mellemstore bedrifter inden for landbruget, reduceret adgang til 

grundlæggende offentlige tjenesteydelser, mindsket kulturel mangfoldighed og en 

forværring af negative udviklingstendenser som f.eks. skadelige klimaændringer og 

vedvarende fattigdom i både udviklingslande og industrilande;  

D. der henviser til, at forsigtighedsprincippet er fastslået i artikel 191 i TEUF og har 

bindende virkning;  

E. der henviser til, at der er behov for gennemsigtighed og deltagelse, og at der ikke er 

nogen grund til at nægte borgerne adgang til samtlige vigtige dokumenter om 

handelsforhandlinger; 

F. der henviser til, at EU i sin handelspolitik og sine handelsforhandlinger skal tage hensyn 

til, at visse sektorer, især landbrugssektoren, men også industrier som f.eks. 

stålsektoren, er følsomme over for en markedsåbning, og at offentlige udbud spiller en 

vigtig rolle for indenlandske og regionale SMV'er; 

G. der henviser til, at migration bliver forårsaget ikke kun af konflikter og fejlslagne og 

forkerte forestillinger om brugen af militær magt som et middel til at finde varige 

løsninger på sådanne konflikter, af krige, af økonomisk og social ulighed, af 

forstyrrelser inden for eller mellem stater og/eller regioner og den vedvarende 

indvirkning af klimaændringer på levevilkårene i et voksende antal lande, men også ved 

gennemtrumfning af den uligevægtige, uretfærdige og ofte ødelæggende neoliberale 

tankegang, der kommer til udtryk i frihandel; 

1. beklager dybt, at Kommissionen – trods den udbredte og voksende kritik fra borgernes 

side af EU's nuværende internationale handelspolitik, der er kendetegnet ved 

liberalisering, deregulering, sænkede standarder, udflytning af virksomheder, massive 

tab af arbejdspladser og lukning af industrier og SMV'er, og som går hånd i hånd med 

en restriktiv økonomisk politik – i sin nye strategi "Handel for alle – En mere ansvarlig 

handels- og investeringspolitik" ikke har foretaget en grundlæggende kursændring i 

retning af fair og alternativ handel, som reelt bidrager til "handel for alle";  

2. forkaster det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP), den omfattende 

økonomi- og handelsaftale mellem EU og Canada (CETA) og aftalen om handel med 

tjenesteydelser (TISA) og opfordrer Kommissionen til at prioritere konsolideringen af 

fairtradeforbindelser med partnere, som er interesseret i at udvikle komplementaritet og 

samarbejde med henblik på at skabe en fredelig og multipolær verden, og i at fremme 

sociale og miljømæssige rettigheder og standarder, diversificere deres økonomier og 

skabe gode arbejdspladser, udbrede bæredygtig udvikling (ved at realisere målene for 

bæredygtig udvikling (SDG) som minimum), bekæmpe klimaændringer effektivt ved at 

anvende forsigtighedsprincippet, sikre beskyttelse og udvikling af grundlæggende 

offentlige forsyningsopgaver og almene goder, fødevaresikkerhed og 

fødevaresuverænitet samt kulturel mangfoldighed i stedet for at prioritere opbygningen 
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af en enorm handelspolitisk blok med USA og andre medlemmer af Organisationen for 

Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), der vil gavne multinationale selskaber, 

finanssektoren og internationale investorer og styrke deres magtposition; 

3. opfordrer Kommissionen til i lyset af Brexit og de vidtrækkende konsekvenser heraf for 

EU's interne og eksterne handel omgående at indstille ratificeringen af CETA, 

frihandelsaftalen mellem EU og Singapore og planlagte økonomiske partnerskabsaftaler 

og til at indstille forhandlingerne om andre frihandelsaftaler som f.eks. TTIP, TISA og 

aftalerne mellem Japan og EU og mellem Mercosur og EU, indtil der er gennemført en 

debat om årsagerne til Brexit, f.eks. EU's neoliberale politikker, herunder det voksende 

antal frihandelsaftaler og deres konsekvenser for udflytning af virksomheder og tab af 

arbejdspladser samt Brexits konsekvenser for handlen med tredjelande;  

4. opfordrer Kommissionen til ikke fortsat at undlade at vedtage vigtige forordninger og 

direktiver, som borgerne og Parlamentet efterlyser, f.eks. forordninger om genetisk 

modificerede organismer (GMO'er), direktivet om brændstofkvalitet og forordningen 

om hormonforstyrrende stoffer i pesticider, fordi de kan medføre problemer i 

forbindelse med TTIP-forhandlingerne; 

5. erindrer om, at menneskerettighederne ifølge FN-retten og EU-retten har forrang frem 

for handel og investeringer; 

6. erkender, at universel adgang til offentlige tjenesteydelser af høj kvalitet og almene 

goder som vand, sanitet, uddannelse, sundhedspleje og medicin er et centralt element i 

medlemsstaternes evne til at garantere menneskerettigheder og sociale rettigheder, 

demokrati og miljøbeskyttelse; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til 

at undlade at medtage negativlister i handelsaftaler, eller spærreklausuler og klausuler 

om afregning til maksimalpriser, der truer staternes muligheder for at ophæve opnåede 

liberaliseringstærskler; 

Demokrati og gennemsigtighed 

7. opfordrer Kommissionen til at respektere demokratiet og til at undlade at præsentere 

frihandelsaftaler som CETA, TISA og TTIP som aftaler, hvor EU har enekompetence, 

hvilket er en tilsidesættelse af de nationale parlamenters ret til at udtale sig om 

ratificering af handelsaftaler med vidtrækkende konsekvenser for borgernes hverdag; 

modsætter sig enhver form for midlertidig anvendelse af handelsaftaler, herunder 

kapitlerne om handel i associeringsaftaler, inden Europa-Parlamentet og de nationale 

parlamenter har givet deres samtykke; 

8. opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til at garantere gennemsigtighed og 

åbenhed i alle faser af de handelspolitiske forhandlinger ved åbent at drøfte 

forhandlingsmandatet og ved at anmode de nationale parlamenter og Europa-

Parlamentet om at drøfte dette mandat og stemme om det, inden det vedtages, og ved at 

sikre adgang til samtlige vigtige forhandlingsdokumenter for alle medlemmer af 

Europa-Parlamentet, medlemmerne af de nationale parlamenter og borgerne; 

9. opfordrer Rådet til at offentliggøre alle tidligere vedtagne og fremtidige 

forhandlingsmandater hurtigst muligt; 
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10. opfordrer Kommissionen til at sikre en stærk og afbalanceret inddragelse af 

civilsamfundet og arbejdsmarkedets parter i alle faser af forhandlingerne om 

internationale handelsaftaler og horisontale retsforskrifter, der indfører procedurer, for 

at forbedre indholdet af EU's handelspolitik og dreje den i retning af et forsvar for 

borgernes rettigheder; 

11. modsætter sig både medtagelsen af regulerende samarbejdsklausuler og indførelsen af et 

regulerende samarbejdsorgan, der ville gøre det muligt for erhvervslivet at blande sig i 

lovgivningsprocessen og begrænse regeringers og parlamenters politiske råderum; 

mener, at der ikke er behov for en frihandelsaftale, eftersom der allerede findes 

bilaterale og internationale mekanismer til at opdage og eliminere unødvendige tekniske 

handelshindringer eller overflødige administrative byrder og formaliteter, heriblandt de 

mekanismer, der er blevet aftalt og vedtaget i FN-regi eller i 

Verdenshandelsorganisationen WTO's regi;  

12. iagttager med dyb bekymring, hvordan handelsliberalisering og deregulering 

kombineret med strukturreformer eller den nuværende restriktive økonomiske politik 

samt udnyttelsen af udlandsgæld som et redskab til at koncentrere velstanden fører til 

øget fattigdom og en voksende kløft mellem de meget rige og de fattige i de fleste 

udviklingslande, men også i Europa og andre OECD-lande;  

13. opfordrer indtrængende Kommissionen til at lade de udviklingslande eller nabolande, 

der er uvillige til at forhandle om frihandelsaftaler (som f.eks. økonomiske 

partnerskabsaftaler og associeringsaftaler) eller vidtgående og brede frihandelsaftaler 

(DCFTA'er), etablere handelsforbindelser og økonomiske forbindelser, som byder på et 

alternativ til frihandelsaftaler med EU under hensyntagen til deres behov; 

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

standarder, forpligtelser vedrørende arbejdstagerrettigheder baseret på ILO's 

grundlæggende konventioner og virksomheders sociale ansvar (VSA), herunder 

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

menneskerettigheder, er minimumsstandarder, som bør være obligatoriske og må 

udgøre en vigtig del af EU's handelsaftaler ved hjælp af bindende forpligtelser; 

opfordrer indtrængende Kommissionen til at sætte sig ud over den eksisterende, ikke-

bindende, frivillige tilgang til virksomheder og menneskerettigheder og støtter aktivt 

FN's åbne mellemstatslige arbejdsgruppe (OEIGWG) i bestræbelserne på at udarbejde 

et juridisk bindende internationalt instrument om multinationale selskaber og andre 

virksomheder; 

15. understreger vigtigheden af effektive beskyttelsesmekanismer i handelsaftaler; 

opfordrer samtidig til, at der medtages en effektiv håndhævelsesmekanisme for 

arbejdstagerrettigheder og miljømæssige rettigheder, som menneskerettighedsklausulen 

ikke finder anvendelse på; opfordrer til, at der indføres en mekanisme, som sætter 

Parlamentet, menneskerettighedsorganisationerne og civilsamfundsorganisationerne i 

stand til at anmode Kommissionen om at indlede en undersøgelse af en tredjeparts 

tilsidesættelse af sine forpligtelser i henhold til en klausul om væsentlige elementer 

under hensyntagen til de beslutninger, der er truffet på FN-plan; opfordrer 

Kommissionen til at indføre en struktureret og afpolitiseret proces, hvor samtaler med 
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en partner vedrørende mistanke om overtrædelser af forpligtelserne i kapitlerne om 

handel og bæredygtig udvikling skal indledes i henhold til klare kriterier; 

16. 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 EU's handelspolitik er et instrument til økonomisk 

diplomati, som også kan yde et bidrag til at håndtere de grundlæggende årsager til 

terrorisme; 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 mål; 

17. beklager, at Kommissionen ikke behandler kønsdimensionen af handelsaftaler i sin 

meddelelse "Handel for alle", navnlig i lyset af handelspolitikkens betydning for 

kvinders og pigers rettigheder, heriblandt retten til sundhed og tilhørende rettigheder 

som f.eks. reproduktiv sundhed, adgang til almen og faglig uddannelse, mad, arbejde, 

sikre arbejdsforhold og vand; 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, at Kommissionen i 

dette øjemed bør sikre, at kønsperspektivet medtages horisontalt i alle fremtidige 

handelsaftaler; opfordrer Kommissionen til at overvåge de kønspolitiske virkninger af 

de gældende handelsaftaler; 

18. beklager, at det generelle toldpræferencesystem (GSP) er blevet svækket og har fået 

indskrænket sit anvendelsesområde, og anmoder om, at denne politik bliver ændret i 

modsat retning; afviser en indskrænkning af unilaterale handelsfaciliteter, fordi dette er 

en form for afpresning, der skal tvinge udviklingslandene til at underskrive 

frihandelsaftaler med EU;  

Værditilvækstkæder og grundlæggende rettigheder og standarder 

19. mener, at handelspolitikken skal bidrage til en gennemsigtig produktionsproces i hele 

værdikæden samt opfyldelse af grundlæggende miljømæssige, sociale og 

sikkerhedsmæssige standarder; opfordrer Kommissionen til at fremme initiativer om 

standarder for rettidig omhu i forsyningskæderne, der går videre end de eksisterende 

ikke-bindende forpligtelser; opfordrer indtrængende Kommissionen til at arbejde tæt 

sammen med Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og De Forenede Nationers 

Konference for Handel og Udvikling (UNCTAD) for at udvikle en global tilgang til at 

forbedre arbejdsvilkårene, navnlig i beklædningssektoren; understreger vigtigheden af 

at indkredse og vurdere nye sektorspecifikke eller geografiske muligheder for yderligere 

initiativer om ansvarlige forsyningskæder; ser frem til Kommissionens kommende 

meddelelse om VSA; 

20. kræver, at bistand til handel og teknisk bistand fokuserer 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; 
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21. opfordrer Kommissionen til at udforme lovgivning med henblik på at forbyde import af 

varer, der er fremstillet ved hjælp af enhver form for social eller miljømæssig dumping, 

tvangsarbejde eller moderne slaveri, og til i mellemtiden at styrke importkontrollen og 

kontrollen af forsyningskæder af etiske grunde; 

22. understreger, at det er nødvendigt at omlægge beskyttelsen af intellektuelle 

ejendomsrettigheder (IPR) i retning af en fleksibel, innovativ og effektiv tilgang for at 

lette innovation, herunder udviklingslandenes ambitioner om innovation, bl.a. med 

henblik på yderligere at integrere dem i de globale værditilvækstkæder; mener, at denne 

omlægning bør være kombineret med strategier, der sikrer effektiv adgang til 

lægemidler, teknologioverførsel til udviklingslandene samt beskyttelse af indfødte folks 

rettigheder med hensyn til den biologiske mangfoldighed på deres områder og deres 

traditionelle viden; 

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

af 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, således at de kan give adgang til væsentlige lægemidler til 

overkommelige priser i forbindelse med deres nationale offentlige 

sundhedsprogrammer; minder i denne forbindelse Rådet om, at det skal opfylde sine 

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

garanterer 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, at Kommissionen har støttet de mindst udviklede landes anmodning om 

en forlængelse med hensyn til lægemiddelrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder, 

selv om Parlamentet beklager, at TRIPS-Rådet under WTO har truffet endelig afgørelse 

om kun at bevilge en begrænset forlængelse på 17 år; opfordrer Kommissionen til at 

afstå fra at indføre økonomiske sanktioner over for tredjelande, der anvender WTO-

godkendte regler; 

24. opfordrer Kommissionen til at sikre, at handelsaftaler fremmer en konsolidering af 

fairtradeordninger i EU og i tredjelande; opfordrer Kommissionen til at sikre, at 

produkter kan spores lang hele forsyningskæden; 

Konsekvensanalyse og overvågning 

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

forudgående og efterfølgende vurderinger af handelsaftaler, der er baseret på den 

reviderede metodologi og anvendelsen af mere pålidelige økonomiske modeller; 

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

bæredygtighedsvurdering for handelspolitiske initiativer, navnlig i lyset af 

Ombudsmandens seneste henstilling i forbindelse med besvarelsen af klage 

1409/201/JN om frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam; mener, at vurderingerne bør 

udstrækkes til mindst at omfatte følsomme økonomiske sektorer, menneskerettigheder, 

sociale rettigheder og miljømæssige rettigheder, landbrug og lokal produktion i meget 

afsides beliggende regioner, og er bekymret over manglen på midtvejsvurderinger og 

efterfølgende vurderinger og den meget ringe kvalitet af de eksisterende vurderinger, 
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således som det er påvist i Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 02/2014; 

insisterer på, at der skal gennemføres midtvejsvurderinger og efterfølgende vurderinger 

af højere kvalitet for alle handelsaftaler, således at de politiske beslutningstagere, de 

berørte parter og de 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; opfordrer Kommissionen til 

at indføre en mekanisme, der gør det muligt at suspendere frihandelsaftaler og 

associeringsaftaler, hvis en af parterne krænker sociale eller miljømæssige rettigheder 

og/eller menneskerettighederne; 

WTO 

26. opfordrer indtrængende Kommissionen til at påtage sig en ledende rolle med hensyn til 

at få gennemført en gennemgribende reform af WTO med henblik på at få 

organisationen til at fungere mere demokratisk og effektivt og til at orientere sit arbejde 

i retning af en fornyet regulering af globaliseringen ved at bringe WTO's regler i 

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

angår menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klimaændringer og udvikling, 

således at handelspolitikken gøres til et instrument for global styring og et redskab til 

afhjælpning af presserende globale udfordringer; understreger, at det bør være en 

prioritet for EU's handelspolitik at reformere multilateralismen; er i denne forbindelse 

foruroliget over, at den evige udvidelse af EU's bilaterale og plurilaterale dagsorden 

ikke tjener til at opfylde denne primære målsætning, og opfordrer derfor Kommissionen 

til at fastfryse de igangværende forhandlinger om frihandelsaftaler og afholde sig fra at 

indlede nye forhandlinger; 

27. er af den opfattelse, at en stadig strengere håndhævelse af intellektuelle 

ejendomsrettigheder er til fare for den grundlæggende informationsfrihed samt 

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 skeptisk med hensyn til, at en stadig 

mere intensiv beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i 

frihandelsaftaler og i WTO-regi automatisk skulle føre til positive økonomiske 

resultater for alle parter, og understreger, at fordelene ved håndhævelsen af 

intellektuelle ejendomsrettigheder ofte medfører urimelige byrder for 

udviklingslandene; understreger, at det, især når der er tale om livsvigtige lægemidler, 

er absolut nødvendigt at overveje at annullere visse håndhævelsesforanstaltninger, 

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

udviklingslandene; opfordrer Kommissionen til at genoverveje sin holdning til 

beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder patenter, varemærker, 

ophavsret, design, geografiske betegnelser, oprindelsesmærkning og lægemidler; 

Bekæmpelse af skatteunddragelse, skatteundgåelse og korruption 

28. mener, at medtagelsen af bestemmelser vedrørende finansielle tjenesteydelser i 
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handelsaftaler ofte har givet anledning til negative konsekvenser for så vidt angår 

hvidvaskning af penge, skatteunddragelse og skatteundgåelse; fastholder, at 

handelsaftaler bør føre til et udvidet samarbejde 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 de relevante internationale aftaler med henblik på 

yderligere at fremme liberaliseringen af finansielle tjenesteydelser; 

29. 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; 

SMV'ernes behov 

30. understreger, at en fremtidsorienteret handelspolitik skal lægge større vægt på 

mikrovirksomhedernes og SMV'ernes særlige behov, og advarer om faren ved 

handelsaftaler som TTIP, CETA og TISA, der åbner EU-markedet og mindsker handlen 

internt i EU; noterer sig, at kun 13 % af de europæiske SMV'er har været internationalt 

aktive uden for EU, men at de tegner sig for en tredjedel af EU's eksport; 

31. understreger, at hurtigere adgang for europæiske SMV'er til antidumpingprocedurer er 

afgørende for at beskytte dem mod illoyal handelspraksis; understreger, at der er behov 

for en reform af WTO's multilaterale ramme for bedre at kunne inddrage SMV'er og 

sikre en hurtigere bilæggelse af tvister; 

32. opfordrer Kommissionen til at vurdere og forbedre de eksisterende redskaber med 

hensyn til subsidiaritet, ikke-overlapning og komplementaritet i forbindelse med de 

respektive medlemsstaters programmer og europæisk merværdi, inden der udvikles 

yderligere enkeltstående foranstaltninger til at støtte internationaliseringen af SMV'er; 

understreger, at Kommissionen bør forelægge en uafhængig evaluering af alle 

eksisterende programmer for Parlamentet; 

Investeringer og tvistbilæggelse mellem investorer og stater  

33. afviser tanken om at medtage en mekanisme til tvistbilæggelse mellem investorer og 

stater (ISDS) som tidligere foreslået eller den nye version af denne mekanisme (kendt 

som "investeringsdomstolssystemet") i de internationale handelsaftaler mellem EU og 

tredjelande eller mellem europæiske lande indbyrdes og mener, at det er fuldstændig 

uacceptabelt at etablere særlige retsinstanser udelukkende for investorer;  

34. 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 og de offentlig-private 

partnerskabers (OPP'ers) gennemsigtighed og ansvarlighed for effektivt at kunne spore 

og overvåge pengestrømmene, gældsbæredygtigheden og merværdien af deres projekter 

for den bæredygtige udvikling; 

Handel og landbrug 
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35. bekræfter, at det er nødvendigt og obligatorisk at anvende forsigtighedsprincippet, og 

understreger, at det er yderst vigtigt at beskytte EU's høje standarder for miljø, 

fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og sociale forhold for EU-borgerne, især med hensyn til 

den offentlige moral og informeret forbrugervalg, bæredygtigt landbrug, en høj grad af 

sporbarhed og produktmærkning samt med hensyn til at sikre, at al import overholder 

gældende EU-ret; afviser enhver form for import af GMO'er og anvendelsen af 

hormoner i fødevareproduktionen og efterlyser en streng regulering af anvendelsen af 

pesticider og andre kemiske produkter; understreger behovet for strammere 

importkontrol ved grænserne og mere stringente inspektioner fra Levnedsmiddel- og 

Veterinærkontorets side af produktions- og afsætningsvilkårene i de lande, der 

eksporterer til EU, med henblik på at sikre overholdelse af EU-lovgivningen; 

36. minder om geografiske betegnelsers store betydning med hensyn til at fremme 

traditionelle europæiske landbrugsfødevarer, beskytte dem mod skadeligt snylteri, sikre 

forbrugernes rettigheder og bevidste valg samt beskytte landbrugere og andre 

producenter i landdistrikterne med særlig henvisning til SMV'er; 

Offentlige udbud 

37. minder om betydningen af offentlige udbud for SMV'er 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 udbud; mener, at politikkerne for offentlige udbud bør være i 

overensstemmelse med ILO-konvention 94; påpeger, at EU er et af de mest åbne 

markeder for offentlige udbud blandt alle WTO-medlemmer, og mener, at EU bør 

foretage en justering af denne situation og vedtage instrumenter svarende til den 

amerikanske Small Business Act, som gør det muligt at lave positiv diskrimination til 

fordel for lokale økonomiske aktører; 

Naturressourcer  

38. fremhæver, at naturressourcerne er begrænsede og bør udnyttes på økonomisk og 

miljømæssigt bæredygtig vis, idet genbrug prioriteres; anerkender, at udviklingslandene 

og navnlig de mindst udviklede lande er meget afhængige af naturressourcer; 

39. understreger behovet for at satse på en lavemissionsøkonomi og opfordrer derfor 

Kommissionen til at udbygge samarbejdet om forsknings-, udviklings- og 

innovationsaktiviteter på energiområdet med det formål at opbygge bæredygtige 

energipartnerskaber og forbedre det teknologiske samarbejde, især inden for vedvarende 

energikilder, energieffektivitet og sikkerhedsbestemmelser, samt forhindre CO2-lækage 

med henblik på at opfylde de mål, der blev opstillet på COP21; 

Bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter og produkter fra disse 

40. er fortsat dybt bekymret over den seneste tids kraftige stigning i kriminalitet 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; 
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bifalder EU's engagement med hensyn til at eliminere ulovlig handel med vilde dyr og 

planter som led i EU's reaktion 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 at tage hånd om problemet med udbud og efterspørgsel på området for 

ulovlige produkter fra vilde dyr og planter; forventer i denne henseende, at 

Kommissionen efter en tænkepause, hvor Parlamentet og medlemsstaterne bliver 

inddraget, overvejer, hvordan man bedst kan medtage bestemmelser om ulovlig handel 

med vilde dyr og planter i alle fremtidige EU-handelsaftaler; 

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

Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget, De Forenede Nationers 

Menneskerettighedsråd, De Forenede Nationers Konference for Handel og Udvikling 

samt Verdenshandelsorganisationen. 

Or. en 

 

 


