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Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet godkänner 
Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens gemensamma uttalanden 
som bifogas denna resolution.

Or. en

För kännedom återges uttalandena här:

Gemensam förklaring från kommissionen, rådet och Europaparlamentet om ett instrument 
som avskräcker från och motverkar tredjeländers tvångsåtgärder

Kommissionen noterar parlamentets och medlemsstaternas oro vad gäller vissa tredjeländers 
praxis att försöka tvinga unionen och/eller dess medlemsstater att vidta eller dra tillbaka vissa 
åtgärder. Kommissionen instämmer i att detta slags praxis ger anledning till betydande oro. 
Kommissionen bekräftar att den har för avsikt att ytterligare undersöka ett möjligt instrument, 
som kan antas i syfte att avskräcka tredjeländer från att vidta tvångsåtgärder eller kompensera 
för sådana åtgärder och som gör det möjligt att snabbt anta motåtgärder till följd av sådana 
åtgärder. Kommissionen har för avsikt att fortsätta med sin bedömning och på grundval av 
denna, och med hänsyn tagen till alla relevanta omständigheter, kommer den att anta ett 
lagförslag om en mekanism som avskräcker från och kompenserar för detta slags 
tvångsåtgärder på ett sätt som är förenligt med internationell rätt. Såsom tillkännagivits i 
avsiktsförklaringen av den 16 september 2020 från kommissionens ordförande till 
parlamentets talman och rådets tjänstgörande ordförande kommer kommissionen under alla 
omständigheter att anta förslaget senast i slutet av 2021, eller tidigare om så är nödvändigt till 
följd av tvångsåtgärder vidtagna av tredjeländer. 

Rådet och Europaparlamentet noterar kommissionens avsikt att lämna ett förslag till ett 
instrument som avskräcker från och motverkar tredjeländers tvångsåtgärder. Båda 
institutionerna är fast beslutna att fullgöra sin institutionella uppgift som medlagstiftare och 
att behandla förslaget i god tid, med hänsyn tagen till unionens skyldigheter enligt folkrätten 
och WTO-rätten samt till relevant utveckling i den internationella handeln.
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Gemensam förklaring från Europaparlamentet, rådet och kommissionen

Unionen står fast vid sitt engagemang för en multilateral strategi för tvistlösning, regelbaserad 
handel och internationellt samarbete för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. Unionen 
kommer att samarbeta i alla insatser för att få till stånd en reform av WTO:s 
tvistlösningsmekanism som garanterar att WTO:s överprövningsorgan kan fungera 
ändamålsenligt.


