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En ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar  

2015/2105(INI) 

Alternativt förslag till resolution (artikel 170.4 i arbetsordningen) som ersätter 

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 dess 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 den fjärde rapporten till FN:s generalförsamling från 

Alfred-Maurice de Zayas, oberoende expert för FN:s människorättsråd, och av 

rapporten till FN:s generalförsamling från Olivier De Schutter, FN:s tidigare särskilda 

föredragande om rätten till mat,  

– med beaktande av dess resolution av den 29 april 2016 om den andra årsdagen av 

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

Bangladesh (Bangladesh Sustainability Compact)1, 

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

förmånsordningar på handelsområdet på ett lämpligt sätt?, 

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

icke-finansiell rapportering, kommissionens förslag till en förordning om 

konfliktmineraler, klausulen om insyn i försörjningskedjor i Förenade kungarikets lag 

om nutida slaveri och det franska lagförslaget om aktsamhetskrav, 

                                                 
1 Antagna texter, P8_TA(2015)0175. 
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 med beaktande av sin resolution av den 25 november 2010 om den internationella 

handelspolitiken inom ramen för de krav som klimatförändringarna medför1, 

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

samt sociala normer och miljönormer i internationella handelsavtal2, 

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

vid internationella handelsavtal3, 

– 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 det mandat som gavs i juni 2014 till FN:s öppna mellanstatliga 

arbetsgrupp om att utveckla ett rättsligt bindande internationellt instrument om 

transnationella företag och andra affärsföretag, 

– med beaktande av yttrandet från utskottet för internationell handel över betänkandet om 

öppenhet, ansvarstagande och integritet i EU:s institutioner, 

– med beaktande av artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen, 

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

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

 med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. Handel är inte ett mål i sig utan ett sätt att uppnå social, ekonomisk och politisk välfärd 

och stabilitet, en hållbar ekonomisk utveckling, sociala framsteg, kulturell mångfald och 

kvalitativa arbetstillfällen samt att höja levnadsstandarden 

B. Handeln på 2000-talet måste organiseras och omstruktureras till följd av den 

djupgående effekt som globala värdekedjor har på inhemska, regionala och 

internationella ekonomier, de långtgående förändringar som sker inom produktion och 

tjänster till följd av ny teknik och digitalisering av industri- och jordbruksproduktion, 

vilket har förändrat ramen för en hållbar ekonomisk utveckling i alla världens regioner, 

och därför blivit ett nödvändigt verktyg för att hantera ett växande globalt ömsesidigt 

beroende och för att skydda olika intressen hos människor i olika regioner i världen. 

C. Allt fler medborgare kritiserar hårt, eller till och med förkastar, frihandelsavtal då de 

anser att de inte räcker till för att hantera alla dessa utmaningar och de djupgående och 

långsiktiga konsekvenserna för handelspartnernas nationella och regionala utveckling 

samt deras förmåga att utveckla sin egen produktionskapacitet för att säkerställa 

bestående ekonomiska resultat som bidrar till ekonomisk tillväxt och människors 

välstånd. Detta inkluderar de nuvarande negativa konsekvenserna för makro- och 

                                                 
1 EUT C 99E, 3.4.2012, s. 94. 
2 EUT C 99E, 3.4.2012, s. 31. 
3 EUT C 99E, 3.4.2012, s. 101. 
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mikroekonomiska förbindelser och villkor, vilka ofta leder till att industrier och små och 

medelstora företag (SMF) läggs ner, arbetstillfällen går förlorade, hela branscher flyttas 

till tredjeländer, miljö- och socialstandarder dumpas, familje- och jordbruksföretag 

försvinner, tillgången till grundläggande offentliga tjänster minskar och den kulturella 

mångfalden minskar och negativa händelser såsom skadliga klimatförändringar och 

ihållande fattigdom i både utvecklings- och industriländer förstärks. 

D. Försiktighetsprincipen fastställs i artikel 191 i EUF-fördraget och dess tillämpning är 

obligatorisk. 

E. Det krävs öppenhet och deltagande, och det finns ingen anledning att neka medborgarna 

tillgång till alla de viktigaste förhandlingsdokumenten. 

F. Europeiska unionen bör i sin handelspolitik och i de handelsförhandlingar som den 

bedriver ta hänsyn till sårbarheten hos vissa sektorer när marknaden avregleras, 

i synnerhet inom jordbrukssektorn men även inom till exempel stålbranschen, samt 

beakta betydelsen av offentlig upphandling för inhemska och regionala SMF. 

G. Migration orsakas inte bara av konflikter och av misslyckade, felaktiga föreställningar 

om användandet av militära medel för att nå långvariga lösningar på dessa, inte heller 

bara av krig, ekonomiska och sociala orättvisor, störningar inom eller mellan stater 

och/eller regioner eller de ihållande effekter klimatförändringarna har på 

levnadsförhållanden i allt fler länder, utan även av att man tvingar fram den 

obalanserade, orättvisa och mycket ofta förödande nyliberala principen om frihandel. 

1. Europaparlamentet beklagar djupt att kommissionens nya strategi Handel för alla. 

Mot en mer ansvarsfull handels- och investeringspolitik inte innebär någon varaktig 

förändring i riktning mot en hållbar och alternativ handel som verkligen gynnar alla, 

trots att medborgarna uttrycker allt bredare och tilltagande motstånd mot 

EU:s nuvarande internationella handelspolitik, som karaktäriseras av liberalisering, 

avreglering, och står för sänkta standarder, omlokaliseringar, enorma förluster av 

arbetstillfällen samt nedläggning av industrier och SMF. 

2. Europaparlamentet förkastar överenskommelserna om det transatlantiska partnerskapet 

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

mellan EU och Kanada (Ceta) samt avtalet om handel med tjänster (TiSA) och 

uppmanar kommissionen att prioritera mer rättvisa handelsförbindelser med partner som 

är intresserade av att utveckla kompletterande principer och samarbete i syfte att 

upprätta en fredlig och multipolär värld, av att öka de sociala och miljörelaterade 

rättigheterna och standarderna, av att diversifiera sina ekonomier och skapa kvalitativa 

arbetstillfällen, av att utvidga den hållbara utvecklingen (uppnående av målen för en 

hållbar utveckling är ett minimum), av att effektivt bemöta klimatförändringarna, av att 

tillåta en tillämpning av försiktighetsprincipen och av att säkerställa skyddet och 

utvecklingen av grundläggande offentliga tjänster och gemensamma varor, 

livsmedelssäkerhet och självständighet, samt kulturell mångfald, istället för att bygga 

enorma handelsblock med USA och andra länder inom Organisationen för ekonomiskt 

samarbete och utveckling (OECD), vilket gynnar transnationella företag, 

finanssektorerna och internationella investerare samt stärker deras makt. 
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3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, till följd av Brexit och dess enorma 

konsekvenser för EU:s interna och externa handel, omedelbart ställa in ratificeringen av 

Ceta, frihandelsavtalet mellan EU och Singapore och planerade ekonomiska 

partnerskapsavtal, samt att ställa in förhandlingarna om andra frihandelsavtal, såsom 

TTIP, TiSA och avtalen mellan EU och Japan respektive EU och Mercosur, till dess att 

det har förts en debatt om orsakerna till Brexit, till exempel EU:s nyliberala politik med 

bland annat allt fler frihandelsavtal och de konsekvenser dessa får i form av 

omlokaliseringar och förlorade arbetstillfällen, samt om Brexits effekter på den externa 

handelspolitiken. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att sluta att avstå från att anta viktiga 

förordningar och direktiv som medborgarna och parlamentet kräver, såsom 

förordningarna om genetiskt modifierade organismer, direktivet om bränslekvalitet och 

förordningen om endokrinstörande ämnen i bekämpningsmedel, eftersom det skulle 

kunna leda till problem i TTIP-förhandlingarna. 

5. Europaparlamentet påminner om att enligt FN- och EU-lagstiftningen ska mänskliga 

rättigheter gå före handel och investeringar. 

6. Europaparlamentet erkänner att den allmänna tillgången till offentliga tjänster av god 

kvalitet och gemensamma resurser som vatten och sanitet, utbildning, hälso- och 

sjukvård och tillgång till läkemedel är en viktig del i medlemsstaternas förmåga att 

garantera mänskliga och sociala rättigheter, demokrati och miljöskydd. Parlamentet 

uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att avstå från att inkludera 

negativa förteckningar i handelsöverenskommelser, eller frysnings- eller 

ratchetklausuler, som hotar staternas kapacitet att upphäva uppnådda 

liberaliseringsnivåer. 

Demokrati och öppenhet 

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att respektera demokratin och avstå från 

att framställa frihandelsavtal som Ceta, TiSA och TTIP som avtal för vilka EU har 

exklusiv behörighet, vilket bryter mot de nationella parlamentens rätt att yttra sig vid 

ratificeringen av handelsavtal som har stora konsekvenser för medborgarnas vardag. 

Parlamentet motsätter sig all provisorisk tillämpning av handelsavtal, inklusive 

handelskapitel i associeringsavtal, innan Europaparlamentet och de nationella 

parlamenten har godkänt avtalen. 

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att säkerställa insyn och 

öppenhet under alla steg i handelsförhandlingarna genom att öppet debattera 

handelsmandatet och be nationella parlament och Europaparlamentet att diskutera 

mandatet och rösta om det innan det antas, samt att säkerställa tillgång till alla viktiga 

förhandlingsdokument för alla Europaparlamentets ledamöter, ledamöter av nationella 

parlamentet samt medborgare. 

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål offentliggöra alla tidigare 

antagna och framtida förhandlingsmandat. 
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10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa ett starkt och balanserat 

deltagande från civilsamhället och arbetsmarknadens parter under alla steg i 

förhandlingarna om internationella handelsavtal eller horisontell lagstiftning som inför 

förfaranden, i syfte att förbättra innehållet i EU:s handelspolitik och att inrikta den på att 

försvara medborgarnas rättigheter. 

11. Europaparlamentet motsätter sig både reglerande samarbetsklausuler och reglerande 

samarbetsorgan som skulle göra det möjligt för företag att blanda sig i 

lagstiftningsprocessen och begränsa regeringarnas och parlamentens politiska 

handlingsutrymme. Parlamentet anser att det inte behövs något frihandelsavtal utan att 

det redan finns bilaterala och internationella mekanismer för att upptäcka och undanröja 

onödiga tekniska handelshinder och dubbla eller överflödiga bördor och formaliteter, till 

exempel de mekanismer som FN och Världshandelsorganisationen har enats om och 

antagit. 

12. Europaparlamentet ser med stor oro på de effekter som handelsliberalisering och 

avreglering i kombination med strukturella reformer eller nuvarande 

åtstramningsåtgärder samt användningen av utlandsskulden som ett sätt att koncentrera 

välfärden, har på den ökade fattigdomen och den växande klyftan mellan de rikaste och 

fattigaste i de flesta utvecklingsländer, men också i Europa och andra OECD-länder. 

13. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att låta de utvecklingsländer 

eller grannländer som inte vill förhandla om frihandelsavtal (såsom ekonomiska 

partnerskapsavtal och associeringsavtal eller djupgående och omfattande 

frihandelsområden) få upprätta handelsförbindelser och ekonomiska förbindelser som 

erbjuder ett alternativ till frihandelsavtal med EU, med hänsyn till deras behov. 

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

miljörelaterade standarder och åtaganden för arbetstagarrättigheter baserade 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, är miniminormer och måste vara bindande och utgöra en viktig 

del av EU:s handelsavtal genom verkställbara åtaganden. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att gå längre än den nuvarande icke-bindande frivilliga modellen vad 

gäller företag och mänskliga rättigheter och att aktivt stödja FN:s öppna mellanstatliga 

arbetsgrupp i dess arbete med att utveckla ett rättsligt bindande internationellt 

instrument om transnationella företag och andra affärsföretag. 

15. Europaparlamentet understryker hur viktigt det är med effektiva skyddsmekanismer i 

handelsavtal. Samtidigt vill parlamentet att man tar med en effektiv mekanism för 

genomdrivande av arbetstagar- och miljörättigheter som inte täcks av klausulen om 

mänskliga rättigheter. Parlamentet efterlyser en mekanism genom vilken 

Europaparlamentet, människorättsorganisationer och organisationer i det civila 

samhället kan begära att kommissionen inleder en undersökning av en tredje parts 

åsidosättande av sina skyldigheter enligt en klausul om väsentliga delar, med hänsyn till 

de beslut som fattas på FN-nivå. Parlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en 

strukturerad och opolitisk process varigenom samråd med en partner om misstänkt 
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åsidosättande av skyldigheter i kapitlen om handel och hållbar utveckling måste inledas 

enligt tydliga kriterier. 

16. 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. EU:s handelspolitik är ett instrument för 

ekonomisk diplomati som också kan bidra till att hantera de bakomliggande orsakerna 

till terrorism. Parlamentet understryker att en effektiv lagstiftning om exportkontroll 

också är en central aspekt av EU:s handelspolitik. Parlamentet uppmanar i detta 

avseende kommissionen att uppdatera EU:s rättsakt om kontroll av export av produkter 

med dubbla användningsområden i syfte att uppnå EU:s mål. 

17. Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte tar upp jämställdhetsperspektivet i 

handelsavtalen i sitt meddelande Handel för alla, i synnerhet handelsavtalens inverkan 

på kvinnors och flickors rättigheter, bl.a. rätten till hälso- och sjukvård och relaterade 

rättigheter, såsom reproduktiv hälsa, tillgång till utbildning, livsmedel, arbete, säkra 

arbetsvillkor och vatten. Kommissionen uppmanas att i större utsträckning försöka 

använda handelsförhandlingar som ett sätt att främja jämställdhet i hela världen och för 

att se till att både kvinnor och män kan dra fördel av handeln och skyddas från dess 

negativa effekter. Parlamentet anser därför att kommissionen bör se till att 

jämställdhetsperspektivet inkluderas horisontellt i alla framtida handelsavtal. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att övervaka hur de handelsavtal som är i kraft 

påverkar jämställdheten. 

18. Europaparlamentet beklagar att det allmänna preferenssystemet (GSP) försvagas och att 

dess tillämpningsområde minskas och kräver att trenden bryts. Parlamentet avvisar en 

minskning av multilaterala handelsplattformar som en form av utpressning för att få 

utvecklingsländer att ingå frihandelsavtal med EU. 

Värdekedjor och grundläggande värden och standarder 

19. Europaparlamentet anser att handelspolitiken måste bidra till en transparent 

produktionsprocess under hela värdekedjan, liksom respekt för grundläggande 

miljöstandarder, sociala standarder och säkerhetsstandarder. Kommissionen uppmanas 

att föreslå initiativ om tillbörlig aktsamhet för försörjningskedjor som går längre än de 

existerande icke-bindande åtagandena. Parlamentet uppmanar enträget kommissionen 

att ha ett nära samarbete med Internationella arbetsorganisationen (ILO) och 

Förenta nationernas konferens för handel och utveckling (Unctad) för att utveckla en 

global strategi som förbättrar arbetsvillkoren, framför allt i konfektionsindustrin. Det är 

viktigt att identifiera och bedöma nya sektorsbaserade eller geografiska möjligheter för 

ytterligare initiativ för ansvarsfulla försörjningskedjor. Parlamentet ser fram emot 

kommissionens kommande meddelande om CSR. 

20. Europaparlamentet efterlyser handelsrelaterat bistånd och tekniskt stöd med fokus på 

ökat medinflytande för fattiga producenter, mikroföretag och små företag, på 

jämställdhet och ökad egenmakt för kvinnor och på kooperativ, för att de ska kunna dra 

större nytta av handeln på lokala och regionala marknader. 
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21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta lagstiftning med målet att 

förbjuda import av alla varor som producerats med någon form av social och 

miljömässig dumpning, tvångsarbete eller modernt slaveri, och att under tiden förstärka 

kontrollerna av import- och försörjningskedjorna på etiska grunder. 

22. Europaparlamentet betonar att en omläggning av skyddet av immateriella rättigheter 

behövs i riktning mot en flexibel, innovativ och effektiv strategi för att underlätta 

innovation, inklusive utvecklingsländernas försök till innovation, bland annat för att de 

ska integreras mer i globala värdekedjor. Parlamentet vill se att en sådan omläggning 

kombineras med strategier för faktisk tillgång till läkemedel, tekniköverföring till 

utvecklingsländer och skydd av ursprungsbefolkningars rättigheter vad gäller den 

biologiska mångfalden inom deras territorier och deras traditionella kunskap. 

23. 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 garanterar tillgång till läkemedel när man förhandlar om 

läkemedelsrelaterade 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, även om det beklagar beslutet från WTO:s Trips-råd att endast 

bevilja det för 17 år. Parlamentet uppmanar kommissionen att avstå från att ålägga 

finansiella sanktioner gentemot tredjeländer som tillämpar regler som överensstämmer 

med WTO-bestämmelserna. 

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att handelsavtal leder till en 

konsolidering av system för rättvis handel i EU och i tredjeländer. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att se till att produkter kan spåras längs hela 

försörjningskedjan. 

Konsekvensbedömning och övervakning 

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra noggrannheten hos och 

kvaliteten både på förhands- och efterhandsutvärderingarna av handelsavtal på grundval 

av den reviderade metoden och med hjälp av mer tillförlitliga ekonomiska modeller. 

Parlamentet betonar behovet av att alltid lägga fram en djupgående och omfattande 

konsekvensbedömning för handelspolitiska initiativ, i synnerhet med tanke på 

ombudsmannens senaste rekommendation beträffande klagomål 1409/2014/JN om 

frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam. Parlamentet anser att bedömningen 

åtminstone bör omfatta känsliga ekonomiska sektorer, mänskliga, sociala och 

miljörelaterade rättigheter, jordbruk och lokalproduktion i de yttersta randområdena, 

och uttrycker sin oro över bristen på interims- och efterhandsutvärderingar och över den 

mycket låga kvaliteten på befintliga utvärderingar, vilket framkom i 
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Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 02/2014. 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 anständiga arbetstillfällen, mänskliga rättigheter och miljön, inbegripet i 

partnerländerna, och att lägga fram ytterligare åtgärder för att säkerställa att 

MUL-länderna gynnas av vår handelspolitik. Parlamentet uppmanar kommissionen att 

inrätta en mekanism som gör det möjligt att tillfälligt upphäva frihandelsavtal och 

associeringsavtal om en av parterna kränker sociala rättigheter, miljörättigheter 

och/eller mänskliga rättigheter. 

WTO 

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att spela en ledande roll i arbetet med att 

reformera WTO i grunden, främst för att få organisationen att fungera mer demokratiskt 

och effektivt, och att inrikta dess arbete på en återreglering av globaliseringen genom att 

WTO fullt ut respekterar FN:s normer, särskilt de som gäller mänskliga rättigheter, 

arbetstagares rättigheter, klimatförändringar och utveckling, för att handelspolitiken ska 

bli en kanal för globalt styre och ett redskap för att hantera akuta globala utmaningar. 

Parlamentet betonar att en reformerad multilateralism bör prioriteras i 

EU:s handelspolitik. Parlamentet är i detta sammanhang oroat över att EU:s ständigt 

utökade bilaterala och plurilaterala agenda inte bidrar till att uppnå detta prioriterade 

mål, och uppmanar kommissionen därför att avbryta de nuvarande förhandlingarna om 

frihandelsavtal och att avstå från att inleda nya förhandlingar. 

27. Europaparlamentet anser att ett allt starkare skydd av de immateriella rättigheterna 

äventyrar den grundläggande informationsfriheten och det skapande och den spridning 

av kreativa produkter som krävs för att utveckla en stark kultursektor, och att detta allt 

oftare missbrukas för att begränsa innovation och hindra hälsosam konkurrens. 

Parlamentet är fortsatt skeptiskt till idén om 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 ofta innebär fördelarna med verkställandet av immateriella rättigheter en 

orättvis börda för utvecklingsländer. Parlamentet understryker att det i synnerhet när det 

gäller livsviktiga läkemedel är nödvändigt att överväga att dra tillbaka vissa 

verkställighetsåtgärder, särskilt när de används för att hindra att nödvändiga läkemedel 

når patienter i utvecklingsländer. Parlamentet uppmanar kommissionen att ompröva sin 

ståndpunkt i fråga om skydd av immateriella rättigheter, inklusive patent, varumärken, 

copyright, design, geografiska beteckningar, ursprungsbeteckningar samt läkemedel. 

Kamp mot skatteundandragande, skatteflykt och korruption 

28. Europaparlamentet anser att införandet av bestämmelser om finansiella tjänster i 

handelsavtal ofta får negativa konsekvenser i form av penningtvätt, 

skatteundandragande och skatteflykt. Handelsavtal bör öka samarbetet i kampen mot 

korruption, penningtvätt, skattebedrägerier och skatteundandragande. Åtaganden 

grundade på internationella standarder, landsspecifika rapporteringskrav och ett 
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automatiskt informationsutbyte bör inkluderas i lämpliga internationella avtal för att 

ytterligare underbygga en liberalisering av finansiella tjänster. 

29. 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. 

Små och medelstora företags behov 

30. Europaparlamentet betonar att en framåtblickande handelspolitik måste vara mer 

inriktad på mikroföretag och SMF, och varnar för faran med handelsavtal som TTIP, 

CETA och TiSA, vilka öppnar EU:s marknad och starkt minskar handelsutbytet inom 

EU. Endast 13 % av Europas SMF har varit internationellt aktiva utanför EU, medan 

SMF står för en tredjedel av EU:s export. 

31. Europaparlamentet betonar att SMF måste ges snabbare tillgång till 

antidumpningsförfaranden för att skydda dem mot otillbörliga handelsmetoder. 

Parlamentet understryker behovet av en reform av WTO:s multilaterala ramar för att 

bättre involvera SMF och för att garantera en snabbare lösning av tvister. 

32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera och förbättra existerande 

verktyg för subsidiaritet, undvikande av dubbelhantering samt kompletterande insatser, 

i relation till respektive medlemsstats program och europeiska mervärde, innan man 

utvecklar ytterligare separata åtgärder för att stödja internationaliseringen av SMF. 

Kommissionen bör lämna in en oberoende bedömning av alla pågående program till 

parlamentet. 

Investeringar och tvistlösning mellan investerare och stat 

33. Europaparlamentet förkastar införandet av varje mekanism för tvistlösning mellan 

investerare och stat (som detta tidigare hette) eller av den nya versionen (systemet med 

en investeringsdomstol) i internationella handelsavtal mellan EU och tredjeländer eller 

mellan tredjeländer, och anser att det är helt oacceptabelt att inrätta särskilda rättsliga 

instanser som endast är till för investerare. 

34. 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 av att öka transparensen och ansvarsskyldigheten för 

institutioner för utvecklingsfinansiering och offentlig-privata partnerskap för att på ett 

ändamålsenligt sätt spåra och kontrollera penningflödena, skuldhållbarheten och 

mervärdet för den hållbara utvecklingen i deras projekt. 

Handel och jordbruk 

35. Europaparlamentet upprepar att tillämpningen av försiktighetsprincipen är nödvändig 

och obligatorisk, och insisterar på att försvaret av Europas höga standarder när det 

gäller miljö, livsmedelssäkerhet, djurs välbefinnande och sociala förhållanden är mycket 

viktig för EU-medborgarna, särskilt i fråga om offentlig moral och informerade 
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konsumentval, hållbart jordbruk, hög nivå för spårbarhet och produktmärkning, och för 

att se till att all import uppfyller tillämplig EU-lag. Parlamentet är emot all import av 

genetiskt modifierade organismer och användning av hormoner för 

livsmedelsproduktion, och efterlyser striktare reglering för användningen av 

bekämpningsmedel och andra kemiska produkter. Parlamentet insisterar på att man 

måste stärka importkontrollerna vid gränserna liksom de kontroller som kontoret för 

livsmedels- och veterinärfrågor gör av produktionsvillkoren och saluföringen i de länder 

som exporterar till EU så att förenlighet med unionsregler kan säkerställas. 

36. Europaparlamentet påminner om den betydelse som geografiska beteckningar har i 

marknadsföringen av traditionella europeiska jordbruksbaserade livsmedel, och vikten 

av att skydda dem från skadliga försök att åka snålskjuts på deras rykte, garantera 

konsumenternas rättigheter och medvetna val och skydda producenter på landsbygden 

och jordbrukare, särskilt SMF. 

Offentlig upphandling 

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

och för att stimulera hållbara och etiska produktionsmönster. Parlamentet betonar att i 

fråga om handel måste stater vara fortsatt fria att anta sociala och miljömässiga 

standarder, såsom det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet för sina 

upphandlingsförfaranden. Den offentliga upphandlingen bör vara förenlig med 

ILO:s konvention 94. Parlamentet påpekar att EU är en av de mest öppna marknaderna 

för offentlig upphandling bland alla WTO-medlemmar och anser att EU bör skapa en 

bättre balans och anta instrument liknande USA:s Small Business Act, som tillåter en 

positiv särbehandling och gynnar lokala ekonomiska aktörer. 

Naturresurser  

38. Europaparlamentet betonar att naturresurserna är begränsade och bör användas på ett 

ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt där återvinning prioriteras. Parlamentet 

konstaterar att utvecklingsländer och särskilt MUL-länder är mycket beroende av 

naturresurser. 

39. Europaparlamentet framhåller behovet av att växla om till en koldioxidsnål ekonomi, 

och uppmuntrar därför kommissionen att stärka samarbetet om forsknings-, utvecklings- 

och innovationsaktiviteter på energiområdet för att åstadkomma hållbara 

energipartnerskap och utöka det tekniska samarbetet, i synnerhet på området för 

förnybara energikällor, energieffektivitet och energisäkerhetsmekanismer, och 

förebygga koldioxidläckor för att uppfylla målen enligt COP21. 

Kampen mot olaglig handel med vilda djur och växter och produkter från vilda djur och 

växter 

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

av brottslighet avseende vilda djur och växter och den resulterande olagliga handeln, 

som inte bara har en förödande inverkan på den biologiska mångfalden och antalet arter 

utan även utgör ett tydligt och konkret hot mot försörjningsvägar och lokala ekonomier, 

särskilt i utvecklingsländerna. Parlamentet välkomnar EU:s åtagande att utrota den 
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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 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 inkluderar 

parlamentet och medlemsstaterna, kommer fram till hur bestämmelser om olaglig 

handel med vilda djur och växter kan inkluderas i EU:s alla framtida handelsavtal. 

41. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen, ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, 

FN:s människorättsråd, Förenta nationernas konferens för handel och utveckling och 

Världshandelsorganisationen. 

Or. en 


