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Forslag til beslutning Ændringsforslag

49. minder om den holdning, som det 
gav udtryk for i sin forrige betænkning om 
gennemførelsen af den fælles 
handelspolitik; understreger, at den 15 
punkts handlingsplan af 27. februar 2018, 
der er udarbejdet af Kommissionens 
tjenestegrene, udgør et godt grundlag for 
overvejelser med henblik på at forbedre 
gennemførelsen af kapitlerne om handel og 
bæredygtig udvikling; påpeger, at den nye 
generation af aftaler omfatter 
menneskerettighedsbestemmelser og 
kapitler om bæredygtig udvikling, hvis 
fulde gennemførelse har til formål at sikre 
og fremme respekten for 
menneskerettigheder, Unionens værdier og 
høje arbejdsmæssige, sociale og 
miljømæssige standarder; noterer sig 
evalueringen af kapitlerne om bæredygtig 
udvikling i Kommissionens rapport om 
gennemførelse af FTA'er og opfordrer til 
en rettidig gennemførelse af eksisterende 
bestemmelser om handel og bæredygtig 
udvikling; anmoder Kommissionen om at 
udvikle en præcis og specifik metode til 
overvågning og evaluering af 
gennemførelsen af disse kapitler, eftersom 
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en sådan evaluering ikke kan foretages på 
grundlag af kvantitative data alene; 
opfordrer Kommissionen til at fremlægge 
forslag til, hvordan man kan styrke 
håndhævelsen af kapitlet om bæredygtig 
udvikling i handelsaftaler; 
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opfordring til EU om altid i sine TSD-
kapitler at medtage bindende og 
håndhævelige bestemmelser, som er 
genstand for hensigtsmæssige og effektive 
tvistbilæggelsesordninger, og blandt de 
forskellige håndhævelsesmetoder at tage 
højde for en sanktionsbaseret ordning;
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