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49. Europaparlamentet påminner om 
sin ståndpunkt i sitt tidigare betänkande om 
genomförandet av den gemensamma 
handelspolitiken. Parlamentet understryker 
att den handlingsplan med 15 punkter som 
kommissionen lade fram den 27 februari 
2018 utgör en god grund för diskussioner i 
syfte att förbättra genomförandet av 
kapitlet om handel och hållbar utveckling. 
Parlamentet erinrar om att den nya 
generationens avtal innehåller klausuler om 
mänskliga rättigheter och kapitel om 
hållbar utveckling, och att de fullt ut ska 
genomföras för att säkerställa och främja 
respekten för mänskliga rättigheter, 
unionens värden samt högt ställda 
arbetsnormer, sociala normer och 
miljönormer. Parlamentet uppmärksammar 
utvärderingen av kapitlen om hållbar 
utveckling i kommissionens rapport om 
genomförandet av frihandelsavtalen, och 
begär att befintliga bestämmelser om 
handel och hållbar utveckling genomförs i 
tid. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att ta fram särskilda och exakta metoder för 
att övervaka och utvärdera genomförandet 
av dessa kapitel eftersom det är omöjligt att 
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utvärdera dem på grundval av enbart 
kvantitativa data. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram förslag om 
hur man kan stärka genomförandet av 
kapitlet om hållbar utveckling i 
handelsavtal. 
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handelsavtal. Parlamentet upprepar sin 
uppmaning till EU att i kapitlen om 
handel och hållbar utveckling alltid 
inbegripa bindande och verkställbara 
bestämmelser som omfattas av lämpliga 
och effektiva tvistlösningsmekanismer, 
och att överväga, bland olika 
verkställighetsmetoder, en 
sanktionsbaserad mekanism.
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