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Genomförandet av den gemensamma handelspolitiken – årsrapport 2018
2019/2197(INI)

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet beklagar att den 
nuvarande förvaltningen överväger att dra 
sig ur det allmänna upphandlingsavtalet. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
förvaltningen att förbli part i detta avtal.

22. Europaparlamentet beklagar djupt 
att den nuvarande regeringen inte har 
undertecknat Parisavtalet, har dragit sig 
ur fördraget om förhindrande av 
spridning av kärnvapen och Wienavtalet 
om Irans kärntekniska program och 
överväger nu att dra sig ur det allmänna 
upphandlingsavtalet. Parlamentet hoppas 
att nästa regering kommer att ompröva 
dessa politiska val, som orsakar stor skada 
för den amerikanska befolkningen och 
världen.

Or. en



AM\1214595SV.docx PE658.341v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

30.9.2020 A9-0160/14
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Förslag till resolution
Punkt 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet välkomnar 
ikraftträdandet av frihandelsavtalet mellan 
EU och Japan den 1 februari 2019 och 
noterar att enligt de första uppgifterna 
efter ett års tillämpning13 ökade EU:s 
export till Japan med 6,6 % jämfört med 
samma period året innan.

32. Europaparlamentet noterar 
ikraftträdandet av frihandelsavtalet mellan 
EU och Japan den 1 februari 2019 och 
början på dess genomförande, och 
uppmanar kommissionen att omförhandla 
det för att anpassa det till de nya 
utmaningar som EU och resten av 
världen står inför.

_________________

13 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/en/ip_20_161
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Förslag till resolution
Punkt 33

Förslag till resolution Ändringsförslag

33. Europaparlamentet välkomnar 
ikraftträdandet av handelsavtalet mellan 
EU och Singapore den 21 november 2019. 
Parlamentet välkomnar framstegen mot 
genomförandet av avtalet mellan EU och 
Vietnam och efterlyser fortsatta snabba 
framsteg, särskilt när det gäller 
inrättandet av gemensamma institutioner 
och ratificeringen av kvarstående 
grundläggande ILO-konventioner och 
åtaganden i människorättsfrågor, och 
uppmanar med kraft kommissionen att i 
samarbete med Europeiska 
utrikestjänsten se till att de verkligen 
genomförs. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att gå vidare med 
ratificeringen av avtalet om 
investeringsskydd mellan EU och 
Vietnam så att det tillsammans med 
frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam 
kan träda i kraft så snart som möjligt. 
Parlamentet konstaterar att EU under 
2018 exporterade varor till Vietnam till ett 
värde av cirka 13,8 miljarder EUR och 
påpekar att de regelbaserade 
frihandelsavtalen och avtalen om 
investeringsskydd kommer att säkerställa 
förutsägbarhet och rättsäkerhet för 
investerare, samt öka exporten i båda 
riktningarna och skapa stabilitet och 
förtroende för små och medelstora 
företag. Parlamentet anser att dessa avtal 
är ett steg mot ingåendet av ett 
frihandelsavtal med hela regionen 

33. Europaparlamentet noterar 
ikraftträdandet av handelsavtalet mellan 
EU och Singapore den 21 november 2019 
och genomförandet av avtalet mellan EU 
och Vietnam och begär en översyn av dem 
för att anpassa dem till de nya 
utmaningarna, såsom 
klimatförändringarna och pandemin.
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Sydostasiatiska nationernas förbund 
(Asean).
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Förslag till resolution
Punkt 35

Förslag till resolution Ändringsförslag

35. Europaparlamentet betonar vikten 
av att stärka handel och politiska 
förbindelser med Latinamerika som gynnar 
båda parter. Parlamentet erinrar om att EU 
och Latinamerika upprätthåller ett nära 
samarbete med varandra på grundval av 
deras historiska, kulturella och ekonomiska 
band, och att Latinamerika och Västindien 
är EU:s femte största handelspartner. 
Parlamentet anser att EU:s närvaro i 
regionen är avgörande både för att stärka 
samarbetet, som baseras på gemensamma 
värderingar, och som en pådrivande faktor 
för fullföljandet av EU:s politik för yttre 
åtgärder, särskilt när det gäller att stärka 
det multilaterala regelbaserade 
handelssystemet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att klargöra sin avsikt med 
framtida handels- och associeringsavtal 
när det gäller frågan om uppdelningen av 
texten.

35. Europaparlamentet betonar vikten 
av att stärka handel och politiska 
förbindelser med Latinamerika som gynnar 
båda parter. Parlamentet erinrar om att EU 
och Latinamerika upprätthåller ett nära 
samarbete med varandra på grundval av 
deras historiska, kulturella och ekonomiska 
band, och att Latinamerika och Västindien 
är EU:s femte största handelspartner. 
Parlamentet anser att EU:s närvaro i 
regionen är avgörande både för att stärka 
samarbetet, som baseras på gemensamma 
värderingar, och som en pådrivande faktor 
för fullföljandet av EU:s politik för yttre 
åtgärder, särskilt när det gäller att stärka 
det multilaterala regelbaserade 
handelssystemet. Parlamentet anser att det 
vore mycket odemokratiskt att vidta 
åtgärder med avsikten att utesluta de 
nationella parlamenten från 
ratificeringsprocessen för 
associeringsavtalen som helhet, med 
tanke på deras enorma effekter på 
medborgarnas dagliga liv.
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Förslag till resolution
Punkt 36

Förslag till resolution Ändringsförslag

36. Europaparlamentet betonar vikten 
av den nyligen genomförda 
moderniseringen av associeringsavtalet 
mellan EU och Mexiko och ingåendet av 
associeringsavtalet med Mercosur, som 
båda har potential att fördjupa vårt 
strategiska partnerskap med 
Latinamerika, skapa ytterligare 
möjligheter i våra handelsförbindelser 
med dessa länder och bidra till att 
diversifiera leveranskedjorna för den 
europeiska ekonomin. Parlamentet anser 
att associeringsavtalet mellan EU och 
Mercosur är den största 
överenskommelsen i sitt slag mellan två 
block och den har potential att skapa en 
öppen marknad med ungefär 800 miljoner 
invånare som gynnar båda parter. 
Parlamentet erinrar om att detta avtal, 
liksom alla EU:s handelsavtal, måste 
säkerställa lojal konkurrens och garantera 
att EU:s produktionsstandarder och 
produktionsmetoder efterlevs. 
Parlamentet erinrar om att avhållet 
innehåller ett tvingande kapitel om 
hållbar utveckling som måste tillämpas, 
genomföras och fullt ut utvärderas samt 
särskilda åtaganden om arbetsrätt och 
miljöskydd, däribland genomförandet av 
Parisavtalet om klimatet och tillhörande 
tillämpningsföreskrifter.

36. Europaparlamentet noterar 
paraferingen nyligen av 
associeringsavtalet mellan EU och Mexiko 
och associeringsavtalet mellan EU och 
Mercosur. Parlamentet påpekar att dessa 
avtal innehåller kapitel om hållbar 
utveckling men ingen mekanism för att 
göra dem verkställbara, och uppmanar 
rådet att inte underteckna dem. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
omförhandla hela EU:s internationella 
handelspolitik för att garantera full 
överensstämmelse med Parisavtalet och 
ILO:s normer samt att, mot bakgrund av 
bristerna under pandemin, konstatera det 
brådskande behovet av att EU får tillbaka 
sin oberoende produktionskapacitet inom 
alla strategiska sektorer.
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Förslag till resolution
Punkt 37

Förslag till resolution Ändringsförslag

37. Europaparlamentet är övertygat om 
att moderniseringen av associeringsavtalet 
med Chile ytterligare kommer att stärka 
EU:s närvaro i regionen som helhet och 
bidra till att främja en internationell 
handelsagenda baserad på hållbar 
utveckling, ett starkare skydd för miljö- 
och arbetsnormer samt respekt för de 
mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att se till att de 
pågående förhandlingarna uppfyller dessa 
principer och att en överenskommelse kan 
nås i god tid.

37. Europaparlamentet anser att 
moderniseringen av associeringsavtalet 
med Chile bör innebära att det anpassas 
till den internationella handelsagendan 
baserad på hållbar utveckling, ett starkare 
skydd för miljö- och arbetsnormer samt 
respekt för de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
till att de pågående förhandlingarna 
uppfyller dessa principer.
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Förslag till resolution
Punkt 37a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

37a. Europaparlamentet delar den 
djupa oro som flera medlemsstaters 
parlament uttryckt när det gäller avtalet 
mellan EU och Mercosur, med tanke på 
den fara som det utgör för 
Amazonasregionen, urbefolkningarna, de 
små och medelstora jordbrukarna i båda 
regionerna, industrijobben i Argentina 
och Brasilien, livsmedelssäkerheten i EU 
på grund av den utbredda användningen 
av bekämpningsmedel som är förbjudna i 
EU – trots att EU:s kemiindustri 
exporterar många av dem – och för 
demokratin, med tanke på åsidosättandet 
av rättsstatsprincipen och förtrycket av 
minoriteter i Brasilien och Paraguay.
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Förslag till resolution
Punkt 38

Förslag till resolution Ändringsförslag

38. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös agenda när det gäller att 
förhandla fram frihandelsavtal, särskilt 
med Australien, Nya Zeeland, Tunisien, 
Marocko och Indonesien, som ska vara i 
linje med den gröna given, med beaktande 
av vissa jordbruksprodukters känsliga 
karaktär, såsom nötkött, fårkött, 
mejeriprodukter och frukt. Parlamentet 
upprepar sitt krav på ett snabbt inledande 
av investeringsförhandlingar med 
Taiwan, och uppmanar kommissionen att 
inleda ett sonderingsförfarande.

38. Europaparlamentet efterlyser en 
omedelbar frysning av förhandlingarna 
om alla nya frihandelsavtal, särskilt med 
Australien, Nya Zeeland, Tunisien, 
Marocko och Indonesien, till dess att man 
infört ett nytt handelssystem som är i linje 
med den gröna given, på grund av vissa 
jordbruksprodukters känsliga karaktär, 
såsom nötkött, fårkött, mejeriprodukter och 
frukt.
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Förslag till resolution
Punkt 43

Förslag till resolution Ändringsförslag

43. Europaparlamentet påminner om 
den positiva utvecklingen när det gäller 
handelsavtalet mellan EU och Kanada 
(Ceta). Parlamentet noterar att under det 
första hela kalenderår då avtalet 
tillämpades, ökade den bilaterala handeln 
med varor, inklusive jordbruksbaserade 
livsmedelsprodukter, med 10,3 % jämfört 
med genomsnittet under de tre föregående 
åren. Parlamentet påminner om att EU:s 
handelsöverskott med Kanada ökade med 
60 % och skapade ytterligare möjligheter 
för våra exportörer. Parlamentet 
påminner också om att sedan avtalets 
preliminära ikraftträdande har de två 
parterna skapat ett stabilt partnerskap 
genom att komplettera den ursprungliga 
texten med viktiga rekommendationer om 
handel, klimatåtgärder och Parisavtalet, 
handel och jämställdhet samt små och 
medelstora företag, och anser att detta 
visar på dynamiken i genomförandet av 
ett handelsavtal. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att till parlamentet 
översända nyare uppgifter om EU:s små 
och medelstora företags export och 
avtalets övergripande hållbarhet. 
Parlamentet påminner om vikten av att 
stärka genomförandet och uppföljningen 
av kapitlet om handel och hållbar 
utveckling.

43. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över Kanadas åsidosättande av 
handelsavtalet mellan EU och Kanada 
(Ceta), som påpekades av kommissionens 
experter på livsmedelssäkerhet 2014 och 
nyligen 2020, när det gäller spårbarheten 
för nötkött från Kanada, över de 
kanadensiska myndigheternas bristande 
samarbete som gör det omöjligt för EU att 
kontrollera att inga tillväxthormoner 
används och över att EU:s gräns- och 
hälsomyndigheters ansvariga organ har 
tolererat att livsmedelssäkerheten 
åsidosätts. Parlamentet betonar att detta 
avtal måste omförhandlas så att det blir 
förenligt med den gröna given och med 
försiktighetsprincipen och så att kapitlet 
om handel och hållbar utveckling blir 
verkställbart.
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Förslag till resolution
Punkt 48

Förslag till resolution Ändringsförslag

48. Europaparlamentet betonar vikten 
av att involvera alla parters nationella 
parlament, civila samhällen och privata 
sektor, i synnerhet i handelsförhandlingar. 
Parlamentet efterlyser ett större deltagande 
av och samråd med arbetsmarknadens 
parter och det civila samhället i 
förhandlingarna om och genomförandet av 
handelsavtal, särskilt inom ramen för 
inhemska rådgivande grupper, vars 
övervakningsroll skulle kunna utvidgas till 
att omfatta alla delar av handelsavtalen och 
inte enbart begränsas till kapitlen om 
hållbar utveckling.

48. Europaparlamentet betonar vikten 
av att involvera alla parters nationella 
parlament, civila samhällen och privata 
sektor, i synnerhet i handelsförhandlingar. 
Parlamentet efterlyser ett större deltagande 
av och samråd med arbetsmarknadens 
parter och det civila samhället i 
förhandlingarna om och genomförandet av 
handelsavtal, särskilt inom ramen för 
inhemska rådgivande grupper, vars 
övervakningsroll skulle kunna utvidgas till 
att omfatta alla delar av handelsavtalen och 
inte enbart begränsas till kapitlen om 
hållbar utveckling. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att inrätta ett tydligt och 
oberoende förfarande för att behandla 
anspråk som det som lämnades in av det 
peruanska civilsamhället.

Or. en


