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Förslag till resolution
Skäl G

Förslag till resolution Ändringsförslag

G. Den senaste Eurobarometern visar 
att omkring 60 % av EU-medborgarna 
anser att de gynnas av internationell 
handel. En del av allmänheten har mycket 
god kännedom om handelspolitiken och 
handelsavtal. Hälften av dem som deltog i 
undersökningen anser att prioriteringarna 
för EU:s handelspolitik bör vara att skapa 
arbetstillfällen i EU och att försvara miljö- 
och hälsonormerna. Kommissionen och 
medlemsstaterna måste fortsätta att ta fram 
en ordentlig strategi för information om 
handelspolitiken och handelsavtalen, för att 
motverka falska nyheter om handel och 
lämna så mycket information som möjligt, 
samtidigt som man inriktar sig på 
specifika aktörer och ökar de ekonomiska 
aktörernas medvetenhet om handelsavtal.

G. EU-medborgarna efterfrågar i allt 
större utsträckning en anpassning av EU 
till de nya utmaningar som våra 
samhällen står inför. En stor del av 
allmänheten har mycket god kännedom om 
handelspolitiken och handelsavtalen och 
anser att prioriteringarna för EU:s 
handelspolitik bör vara att skapa 
arbetstillfällen i EU och att försvara miljö- 
och hälsonormerna. Kommissionen och 
medlemsstaterna måste fortsätta att ta fram 
en ordentlig strategi för information om 
handelspolitiken och handelsavtalen, för att 
tillhandahålla allmänheten heltäckande, 
trovärdig och neutral information.
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Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen
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Genomförandet av den gemensamma handelspolitiken – årsrapport 2018
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Förslag till resolution
Skäl J

Förslag till resolution Ändringsförslag

J. Covid-19-utbrottet har orsakat en 
mångfasetterad kris med långsiktiga 
konsekvenser och har blottlagt de globala 
värdekedjornas bristande motståndskraft 
för vissa viktiga produkter, däribland 
medicinsk utrustning och medicintekniska 
produkter. Krisen har visat att det behövs 
mer robusta och motståndskraftiga 
produktionskedjor liksom investeringar 
inom strategiska områden för att öka 
motståndskraften hos EU:s leveranskedjor. 
Vetenskapliga rapporter pekar på en 
växande risk för världsomspännande 
pandemier och för 
klimatförändringsrelaterade företeelser 
som påverkar de internationella 
förbindelserna. G20-ländernas 
handelsministrar har åtagit sig att begränsa 
covid-19-pandemins konsekvenser för den 
internationella handeln och de 
internationella investeringarna genom att 
fortsätta att samarbeta för att skapa ett 
fritt, rättvist, icke-diskriminerande, 
transparent, förutsägbart och stabilt 
handels- och investeringsklimat och 
genom att hålla våra marknader öppna så 
att det fortsatta gränsöverskridande flödet 
av viktig medicinsk utrustning och viktiga 
medicintekniska produkter, 
jordbruksprodukter och andra väsentliga 
varor och tjänster säkerställs. 

J. Covid-19-utbrottet har visat 
sårbarheten i EU:s ekonomi och de 
europeiska leveranskedjornas beroende 
på tredjeländer efter år av dogmatiska 
handelsliberaliseringar, orsakat en 
mångfasetterad kris med långsiktiga 
konsekvenser och blottlagt de globala 
värdekedjornas bristande motståndskraft 
för vissa viktiga produkter, däribland 
medicinsk utrustning och medicintekniska 
produkter. Krisen har visat att det behövs 
mer robusta och motståndskraftiga 
produktionskedjor liksom investeringar 
inom strategiska områden för att öka 
motståndskraften hos EU:s leveranskedjor. 
Vetenskapliga rapporter pekar på en 
växande risk för världsomspännande 
pandemier och för 
klimatförändringsrelaterade företeelser 
som påverkar de internationella 
förbindelserna. G20-ländernas 
handelsministrar har misslyckats med att 
på ett lämpligt sätt ta itu med orsakerna 
till krisen genom att inleda en reform av 
produktionskedjorna i syfte att garantera 
ekonomisk diversifiering och 
motståndskraft, samt det fortsatta 
gränsöverskridande flödet av viktig 
medicinsk utrustning och viktiga 
medicintekniska produkter, viktiga 
jordbruksprodukter och andra väsentliga 
varor och tjänster. 
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Jörgen Warborn
Genomförandet av den gemensamma handelspolitiken – årsrapport 2018
(2019/2197(INI))

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet konstaterar att 
viktiga aspekter av det globala 
sammanhanget har förändrats och visat sig 
vara oförutsägbara och att spänningar har 
uppstått de senaste två åren. Parlamentet 
uttrycker på nytt sitt stöd för ett öppet, fritt, 
regelbaserat, förutsägbart och rättvist 
multilateralt handelssystem som måste 
skyddas och främjas. Parlamentet 
påpekar att EU trots det hårda globala 
ekonomiska klimatet noterade ett 
överskott på 84,6 miljarder EUR (under 
2018) från varuhandeln med sina 
handelsavtalspartner jämfört med dess 
totala handelsunderskott med resten av 
världen på cirka 24,6 miljarder EUR. 
Parlamentet erinrar om att över 36 
miljoner arbetstillfällen är beroende av 
export till länder utanför EU.

1. Europaparlamentet uttrycker oro 
över att viktiga aspekter av det globala 
sammanhanget har förändrats och visat sig 
vara oförutsägbara och att spänningar har 
uppstått de senaste två åren samt över 
sårbarheten i EU:s ekonomi och de 
europeiska leveranskedjornas beroende av 
tredjeländer när det gäller viktiga 
produkter efter år av liberaliseringar. 
Parlamentet uttrycker på nytt sitt stöd för 
ett öppet, fritt, regelbaserat, förutsägbart 
och rättvist multilateralt handelssystem 
som måste skyddas, men anser att det 
måste reformeras för att bli mer 
transparent och demokratiskt och för att 
respektera normhierarkin i internationell 
rätt. Parlamentet anser att det behövs en 
djupgående omorientering av den 
gemensamma handelspolitiken för att 
säkerställa skapandet av arbetstillfällen 
av hög kvalitet, en förstärkning av de 
offentliga tjänsterna, skyddet av 
strategiska och sårbara ekonomiska 
sektorer och en diversifiering av den 
ekonomiska verksamheten i syfte att ta itu 
med betydande utmaningar, såsom 
pandemier, klimatförändringar och 
fattigdom.
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Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet insisterar på att 
EU:s handelsstrategi måste fortsätta att 
främja unionens intressen och värden när 
den står inför nya globala utmaningar, 
öka EU-industrins konkurrenskraft och 
skapa ekonomisk tillväxt i linje med målen 
för den europeiska gröna given. 
Parlamentet anser därför att en ambitiös, 
multilateral, plurilateral och bilateral 
agenda, ingåendet av rättvisa handelsavtal 
som gynnar båda parter och säkerställer 
strikt ömsesidighet och respekterar EU:s 
höga normer och standarder inom känsliga 
sektorer, mänskliga rättigheter och det 
effektiva skyddet av dessa, undanröjandet 
av omotiverade handelshinder samt vid 
behov tillämpningen av handelspolitiska 
skyddsverktyg utgör bästa sättet att göra 
EU mer konkurrenskraftig i en globaliserad 
värld.

3. Europaparlamentet insisterar på att 
EU:s handelsstrategi måste bemöta de nya 
globala utmaningarna, öka EU-industrins 
motståndskraft och komma i linje med 
målen för den europeiska gröna given. 
Parlamentet anser därför att en ambitiös 
internationell, multilateral, plurilateral och 
bilateral agenda, ingåendet av rättvisa 
handelsavtal som gynnar båda parter och 
säkerställer strikt ömsesidighet och 
respekterar EU:s höga normer och 
standarder inom känsliga sektorer, 
mänskliga rättigheter och det effektiva 
skyddet av dessa, undanröjandet av 
omotiverade handelshinder samt vid behov 
tillämpningen av handelspolitiska 
skyddsverktyg utgör bästa sättet att göra 
EU mer konkurrenskraftig i en globaliserad 
värld.
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Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5 Europaparlamentet betonar behovet 
av att förbättra informationsutbytet mellan 
medlemsstaterna. Parlamentet efterlyser ett 
ökat utbyte av god praxis mellan 
medlemsstaterna och mellan 
medlemsstaterna och kommissionen, så att 
synergieffekter och bättre resultat uppnås. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
också behovet av att förbättra 
bedömningsstrategierna för avtal, och anser 
att kommissionen bör säkerställa en bättre 
konsekvensbedömning för varje 
handelsavtal, som ska utföras i god tid av 
oberoende organ.

5. Europaparlamentet betonar behovet 
av att förbättra informationsutbytet mellan 
medlemsstaterna. Parlamentet efterlyser ett 
ökat utbyte av god praxis mellan 
medlemsstaterna och mellan 
medlemsstaterna och kommissionen, så att 
synergieffekter och bättre resultat uppnås. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
också behovet av att förbättra 
bedömningsstrategierna för avtal, och anser 
att kommissionen bör säkerställa en bättre 
konsekvensbedömning för varje 
handelsavtal, som ska utföras i god tid av 
oberoende organ med hjälp av tillförlitliga 
ekonomiska modeller.
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Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet betonar att 
kommissionen och medlemsstaterna måste 
arbeta för att ta fram en bättre 
kommunikationsstrategi när det gäller 
nyttan av EU:s handelspolitik och öka 
medvetenheten i syfte att på ett effektivt 
sätt samverka med samhället och berörda 
parter. Parlamentet erinrar om att 
färdplaner ger kommissionen möjlighet 
att informera om och förklara skälen till 
ett särskilt initiativ och dess mål samt att 
samverka med samhället och berörda parter 
och få återkoppling. Parlamentet anser att 
kommissionen bör säkerställa fullständig 
transparens avseende färdplanerna och 
annan samrådsverksamhet för att maximera 
deras effekt och säkerställa berörda parters 
medverkan.

7. Europaparlamentet betonar att 
kommissionen och medlemsstaterna bättre 
måste samverka med samhället och 
berörda parter och få återkoppling. 
Parlamentet anser att kommissionen bör 
säkerställa fullständig transparens avseende 
färdplanerna och annan 
samrådsverksamhet för att maximera deras 
effekt och säkerställa berörda parters 
medverkan.
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Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet beklagar de 
ekonomiska förlusterna på grund av 
störningarna i den internationella handeln 
och de globala värdekedjorna till följd av 
covid-19-pandemin, som kan få särskilt 
allvarliga följder för utvecklingsländerna. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
till att dess handelsbestämmelser med 
utvecklingsländer stöder tillgången till 
läkemedel och medicinsk utrustning. 

11. Europaparlamentet beklagar de 
ekonomiska förlusterna på grund av 
störningarna i den internationella handeln 
och de globala värdekedjorna till följd av 
covid-19-pandemin, som kan få särskilt 
allvarliga följder för utvecklingsländerna. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
till att dess handelsbestämmelser med 
utvecklingsländer stöder tillgången till 
läkemedel och medicinsk utrustning samt 
säkerställer deras livsmedelsförsörjning.

Or. en



AM\1214594SV.docx PE658.341v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

30.9.2020 A9-0160/10

Ändringsförslag 10
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Genomförandet av den gemensamma handelspolitiken – årsrapport 2018
(2019/2197(INI))

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet betonar att detta 
är ett avgörande tillfälle för att främja en 
öppen, rättvis, balanserad, hållbar och 
värdebaserad multilateralism samt för att 
främja det globala handelssystemet. 
Parlamentet beklagar djupt dödläget inom 
WTO, som kräver aktiva åtgärder och 
åtaganden från alla WTO-medlemmar. 
Parlamentet upprepar sitt åtagande att 
försvara det regelbaserade multilaterala 
handelssystemet.

13. Europaparlamentet betonar att detta 
är ett avgörande tillfälle för att främja en 
öppen, rättvis, balanserad, hållbar och 
värdebaserad multilateralism samt för att 
främja det globala handelssystemet. 
Parlamentet beklagar djupt dödläget inom 
WTO, som kräver aktiva åtgärder och 
åtaganden från alla WTO-medlemmar. 
Parlamentet upprepar sitt åtagande att 
försvara det regelbaserade multilaterala 
handelssystemet och internationell rätt.
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Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet välkomnar de 
framsteg som gjorts i förhandlingarna om 
den multilaterala investeringsdomstolen. 
Parlamentet noterar att det internationella 
domstolssystemet är tänkt att fungera som 
en språngbräda mot den multilaterala 
investeringsdomstolen. Parlamentet 
beklagar medlemsstaternas extremt 
långsamma framsteg när det gäller att 
avveckla bilaterala investeringsavtal inom 
EU, och uppmanar med kraft 
kommissionen att vidta åtgärder när så är 
lämpligt.

17. Europaparlamentet delar den 
världsomfattande oron över de skadliga 
systemen för tvistlösning mellan 
investerare och stat och uppmanar 
kommissionen att avstå från att främja 
eller förhandla om några särskilda 
rättvise- eller skiljedomsförfaranden för 
investeringsföretag och utländska 
investerare, såsom tvistlösning mellan 
investerare och stat, det internationella 
domstolssystemet, den multilaterala 
investeringsdomstolen m.fl. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att avskaffa 
dessa system i samband med 
omförhandlingen av de nuvarande 
frihandelsavtalen, samt att också finna ett 
snabbt sätt att ta sig ur det skandalösa 
energistadgefördraget, som kostar 
medlemsstaterna miljarder euro och som 
gör det dyrare och svårare för dem att 
göra den nödvändiga övergången till 
energiproduktion som är i linje med den 
gröna given och Parisavtalet. Parlamentet 
beklagar medlemsstaternas extremt 
långsamma framsteg när det gäller att 
avveckla bilaterala investeringsavtal inom 
EU, och uppmanar med kraft 
kommissionen att vidta åtgärder när så är 
lämpligt.
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Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet betonar att EU 
bör fortsätta att samarbeta med USA som 
partner, med vilken EU måste hitta 
lösningar på handelsfrågor av gemensamt 
intresse och också på hot och 
handelsfriktioner såsom den 
utomterritoriella tillämpningen av lagar 
som antagits av USA, i strid med 
internationell rätt. Parlamentet betonar att 
EU bör fortsätta sina ansträngningar för att 
återupprätta det ömsesidiga förtroendet och 
de nära handelsförbindelserna och 
samtidigt se till att europeiska standarder 
respekteras. Parlamentet anser att ett 
begränsat handelsavtal med Förenta 
staterna skulle kunna betraktas som en 
viktig språngbräda.

20. Europaparlamentet betonar att EU 
bör fortsätta att samarbeta med USA som 
partner, med vilken EU måste hitta 
lösningar på handelsfrågor av gemensamt 
intresse och också på hot och 
handelsfriktioner såsom den 
utomterritoriella tillämpningen av lagar 
som antagits av USA, i strid med 
internationell rätt. Parlamentet betonar att 
EU bör fortsätta sina ansträngningar för att 
återupprätta det ömsesidiga förtroendet och 
de nära handelsförbindelserna och 
samtidigt se till att europeiska standarder 
respekteras. Parlamentet anser att inget 
handelsavtal, inte ens i begränsad form, 
bör undertecknas med Förenta staterna så 
länge detta land inte har undertecknat 
och inte tillämpar Parisavtalet, och så 
länge det tillämpar olagliga 
handelsåtgärder och extraterritoriella 
sanktioner.

Or. en


