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FORSLAG 

Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende 

udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. noterer sig, at USA i 2017 var det største marked for EU's eksport og den næstvigtigste 

kilde til EU's import; bemærker, at der er forskelle i underskud og overskud mellem EU 

og USA hvad angår handel med varer, handel med tjenesteydelser, digital handel og 

direkte udenlandske investeringer; understreger, at handels- og 

investeringsforbindelserne mellem EU og USA – som er de mest omfattende i verden, 

og som altid har været baseret på fælles værdier – er nogle af de vigtigste drivkræfter 

bag den globale økonomiske vækst, handel og fremgang; bemærker endvidere, at EU 

har et overskud på varebalancen på 147 mia. USD over for USA; bemærker, at EU-

virksomheder beskæftiger 4,3 millioner arbejdstagere i USA; 

2. understreger, at EU og USA er to vigtige aktører i en globaliseret verden, der udvikler 

sig med en hidtil uset hastighed og intensitet, og at EU og USA i lyset af de fælles 

udfordringer har en fælles interesse i at samarbejde om og koordinere handelspolitiske 

spørgsmål med henblik på at udforme det fremtidige multilaterale handelssystem og 

fastsætte globale standarder; 

3. påpeger den centrale rolle, som WTO spiller i det multilaterale system som den bedste 

mulighed for at sikre et åbent, fair og regelbaseret system, der tager højde for og skaber 

balance mellem dets medlemmers mange forskellige interesser; gentager sin støtte til en 

yderligere styrkelse af det multilaterale handelssystem; støtter det arbejde, som 

Kommissionen har udført for at styrke samarbejdet med USA om et positivt svar på de 

nuværende institutionelle og systemiske udfordringer; 

4. understreger WTO's rolle i bilæggelse af handelsrelaterede tvister; opfordrer alle 

medlemmer af WTO til at sikre, at WTO's tvistbilæggelsesordning fungerer korrekt; 

beklager i denne forbindelse USA's blokering af nye indstillinger til besættelsen af de 

ledige stillinger i appelorganet, hvilket udgør en trussel for selve den måde, WTO's 

tvistbilæggelsesordning fungerer på; opfordrer Kommissionen og alle medlemmer af 

WTO til at undersøge, hvordan man kan komme ud af dette dødvande om fornyelse af 

dommere i WTO's appelorgan, om nødvendigt ved at reformere 

tvistbilæggelsesordningen; mener, at sådanne reformer kan have til mål at sikre den 

højest mulige grad af effektivitet og uafhængighed i systemet, samtidig med at det 

stadig er i overensstemmelse med de værdier og den generelle tilgang, som EU hele 

tiden har forsvaret siden oprettelsen af WTO, navnlig fremme af fri og fair handel på 

verdensplan i henhold til retsstatsprincippet, og behovet for, at alle medlemmer af WTO 

overholder alle WTO-forpligtelser; 

5. beklager de manglende resultater af WTO's 11. ministerkonference (MC11), men 

bifalder USA's, EU's og Japans undertegnelse af den fælles erklæring om afskaffelse af 

urimelig markedsforvridende og protektionistisk praksis, hvilket også blev understreget 

i G20-erklæringen fra juli 2017; opfordrer til yderligere samarbejde med USA og Japan 

om dette spørgsmål med henblik på at tackle illoyal handelspraksis såsom 

forskelsbehandling, begrænsning af markedsadgangen, dumping og subsidier; 
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6. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en arbejdsplan med USA og andre medlemmer 

af WTO om afskaffelse af markedsforvridende subsidier i bomuldssektoren og i 

fiskerisektoren (navnlig med hensyn til ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri 

(IUU-fiskeri)); opfordrer til samarbejde om at fremme den multilaterale dagsorden om 

nye spørgsmål såsom e-handel, digital handel, herunder digital udvikling, 

investeringsfremme, handel og miljø samt handel og køn og om at fremme specifikke 

politikker, der gør det lettere for mikrovirksomheder og små og mellemstore 

virksomheder (SMV'er) at deltage i den globale økonomi; 

7. opfordrer EU og USA til at fremme samarbejde på internationalt plan med henblik på at 

styrke internationale aftaler på området offentlige indkøb, navnlig aftalen om offentlige 

udbud (GPA); 

8. opfordrer Kommissionen til at indlede en dialog med USA med henblik på at genoptage 

forhandlingerne om den plurilaterale aftale om miljøvarer (EGA) og aftalen om handel 

med tjenesteydelser (TISA); 

9. opfordrer EU og USA til at samle ressourcerne med henblik på at bekæmpe illoyal 

handelspolitik og -praksis under iagttagelse af multilaterale regler og proceduren for 

tvistbilæggelse i WTO og undgå ensidige tiltag, da de er skadelige for alle globale 

værdikæder, hvor EU-virksomheder og amerikanske virksomheder opererer; beklager 

dybt usikkerheden i det internationale handelssystem som følge af USA's anvendelse af 

instrumenter og politikredskaber (f.eks. sektion 232 fra 1962, sektion 301 fra 1974), der 

blev skabt før oprettelsen af WTO og dens tvistbilæggelsesordning; bemærker i denne 

forbindelse, at USA's beslutning om at indføre told på stål og aluminium i henhold til 

sektion 232 ikke kan begrundes med hensynet til national sikkerhed, og opfordrer USA 

til at indrømme EU og andre allierede en fuldstændig og permanent undtagelse for 

foranstaltningerne; opfordrer Kommissionen til at reagere beslutsomt, hvis disse 

toldsatser anvendes som et middel til at begrænse EU's eksport; understreger også, at 

alle sanktioner, der måtte træffes af USA i form af modforanstaltninger over for 

europæiske varer efter offentliggørelsen af appelorganets rapport i forlængelse af den 

amerikanske klage over EU's foranstaltninger, som påvirker handelen med store civile 

fly, ikke ville være berettigede, da 204 af de 218 krav, der var fremsat af USA, blev 

afvist af WTO, og da der fortsat forventes en yderligere rapport om den tilknyttede sag 

om USA's ulovlige subsidier; 

10. noterer sig det fortsatte bilaterale samarbejde mellem EU og USA om en lang række 

lovgivningsmæssige spørgsmål, hvilket den nyligt indgåede bilaterale aftale om 

tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring og aftalen om gensidig 

anerkendelse af inspektioner hos lægemiddelproducenter vidner om; opfordrer 

Kommissionen og Rådet til fuldt ud at respektere Europa-Parlamentets rolle i denne 

proces; 

11. understreger den afgørende betydning af intellektuel ejendomsret for EU's og USA's 

økonomier; opfordrer begge parter til at støtte forskning og innovation på begge sider af 

Atlanten og sikre et højt niveau for beskyttelsen af intellektuel ejendomsret og sikre, at 

dem, der skaber innovative produkter af høj kvalitet, kan blive ved med at gøre dette; 

12. opfordrer EU og USA til at forbedre markedsadgangen for SMV'er, der eksporterer til 

USA og til EU, ved at øge gennemsigtigheden af de gældende regler og 
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markedsåbninger på begge sider af Atlanten, f.eks. ved hjælp af en SMV-portal. 

13. fremhæver betydningen af det amerikanske marked for EU's SMV'er; opfordrer EU og 

USA til at tackle den uforholdsmæssigt store indvirkning af toldsatser, ikketoldmæssige 

hindringer og tekniske handelshindringer på SMV'er på begge sider af Atlanten, idet der 

ikke blot fokuseres på nedsættelse af toldsatserne, men på en forenkling af 

toldprocedurerne og potentielt nye mekanismer, som har til formål at hjælpe SMV'er 

med at udveksle erfaringer og bedste praksis om køb og salg på EU's og USA's 

markeder; 

14. opfordrer EU og USA til inden for rammerne af deres bilaterale samarbejde at afstå fra 

at føre skattekonkurrence med hinanden, da dette kun vil medføre et fald i 

investeringerne i begge økonomier; 

15. opfordrer EU og USA til at nå til enighed om en fælles ramme for digital handel, der 

overholder begge parters eksisterende retlige rammer og aftaler samt regler for 

beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse, hvilket er særligt vigtigt for 

tjenesteydelsessektoren; understreger i denne forbindelse, at EU og USA bør arbejde 

sammen om at tilskynde tredjelande til at vedtage lignende høje 

databeskyttelsesstandarder; 

16. opfordrer EU og USA til at øge samarbejdet om klimaændringer; opfordrer EU og USA 

til at bruge de igangværende og kommende handelsforhandlinger på alle niveauer til at 

sikre anvendelsen af internationalt vedtagne standarder såsom Parisaftalen, at fremme 

handelen med miljøvenlige varer, herunder teknologi, samt at sikre global 

energiomstilling med en klar og koordineret international handelsdagsorden, både for at 

beskytte miljøet og skabe vækst og beskæftigelsesmuligheder; 

17. mener, at en eventuel ny aftale om EU's og USA's handels- og investeringsforbindelser 

hverken bør forhandles under pres eller under trusler, og at kun en bred, ambitiøs, 

afbalanceret og omfattende aftale, der dækker alle handelsområder, vil være i EU's 

interesse; bemærker i denne forbindelse, at det kunne være hensigtsmæssigt at oprette 

en specifik og permanent mekanisme for regulerings- og høringssamarbejde; opfordrer 

Kommissionen til at genoptage forhandlingerne med USA under de rette 

omstændigheder;  

18. fremhæver, at handelsstrømmene i stigende grad kræver nye, hurtigere og mere sikre 

måder at flytte varer og tjenesteydelser på tværs af grænserne; opfordrer EU og USA til 

som vigtige handelspartnere at samarbejde om handelsrelaterede digitale løsninger med 

henblik på at lette handelen; 

19. minder om betydningen af den eksisterende dialog mellem EU og USA og samarbejdet 

om videnskab og teknologi; anerkender EU's og USA's bestræbelser inden for forskning 

og innovation som vigtige drivkræfter for viden og økonomisk vækst og støtter 

videreførelsen og udvidelsen af videnskabs- og teknologiaftalen mellem EU og USA 

efter 2018 med henblik på at fremme forskning, innovation, nye teknologier samt 

beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder og for at skabe flere og bedre 

arbejdspladser, bæredygtig handel og inklusiv vækst; 

20. deler USA's bekymringer med hensyn til den globale overkapacitet af stål; påpeger 
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samtidig med beklagelse, at ensidige WTO-stridige tiltag kun vil undergrave 

integriteten af en regelbaseret handelsorden; understreger, at selv en permanent 

undtagelse for EU fra de amerikanske toldsatser ikke kan legitimere denne 

fremgangsmåde; opfordrer Kommissionen til at samarbejde med USA om at styrke 

bestræbelserne på at bekæmpe overkapacitet af stål inden for rammerne af G20's 

globale forum med henblik på at udnytte det enorme potentiale for en multilateral 

indsats; gentager sin overbevisning om, at fælles og samordnede aktioner inden for de 

regelbaserede handelssystemer er den bedste måde at løse sådanne globale problemer 

på;  

21. fremhæver betydningen af, at EU og USA på en koordineret og konstruktiv måde sørger 

for den nødvendige modernisering af WTO med henblik på at gøre organisationen mere 

effektiv, gennemsigtig og ansvarlig, samt at sikre, at kønsmæssige, sociale, 

miljømæssige og menneskerettighedsrelaterede aspekter integreres tilstrækkeligt i 

processen med udarbejdelse af internationale handelsregler og politikker; 

22. minder om, at EU står for en fri markedsøkonomi samt åben værdi- og regelbaseret fair 

handel; gentager sin støtte til Kommissionens strategi som reaktion på USA's aktuelle 

handelspolitik under overholdelse af reglerne i det multilaterale handelssystem; 

opfordrer til enighed blandt alle EU's medlemsstater og opfordrer Kommissionen til at 

udvikle en fælles tilgang til håndtering af denne situation; understreger betydningen af 

at bevare EU-medlemsstaternes enhed i denne sammenhæng, idet EU's fælles aktioner 

som led i den fælles handelspolitik og EU's toldunion på internationalt plan samt 

bilateralt med USA har vist sig at være langt mere effektive end ethvert initiativ, der 

iværksættes af enkelte medlemsstater; gentager, at EU er parat til at samarbejde med 

USA om handelsrelaterede spørgsmål af gensidig interesse inden for rammerne af det 

multilaterale handelssystem; 

23. beklager præsident Trumps afgørelse om at trække USA fra den fælles omfattende 

handlingsplan og den virkning, som denne afgørelse vil få for EU-virksomheder, der 

opererer i Iran; støtter alle EU's bestræbelser på at bevare de interesser, som EU-

virksomheder, der investerer i Iran, har, navnlig Kommissionens afgørelse om at 

aktivere statutten om spærring, hvilket beviser EU's engagement i den fælles omfattende 

handlingsplan; mener, at samme statut kan anvendes i alle tilfælde, hvor det er 

hensigtsmæssigt; 

24. opfordrer EU og USA til at styrke samarbejdet og bestræbelserne på at gennemføre og 

udvide due diligence-ordninger for virksomheder med henblik på at styrke beskyttelsen 

af menneskerettighederne på internationalt plan, herunder inden for handel med 

mineraler og metaller fra konfliktramte områder; 

25. beklager USA's retræte fra miljøbeskyttelse; beklager i denne forbindelse præsident 

Trumps beslutning om at fjerne restriktioner for import af jagttrofæer fra elefanter fra 

visse afrikanske lande, herunder Zimbabwe og Zambia, i betragtning af at USA er den 

største importør af sådanne trofæer; 

26. opfordrer EU og USA til at fortsætte og styrke det transatlantiske parlamentariske 

samarbejde, som bør føre til en bredere og styrket politisk ramme og forbedre handels- 

og investeringsforbindelserne mellem EU og USA; 
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27. udtrykker sin bekymring over, at USA og Kina kan indgå en aftale, der ikke er fuldt 

forenelig med WTO, hvilket også kunne underminere vore interesser og føre til en 

belastning af de transatlantiske handelsforbindelser. insisterer derfor på, at der er behov 

for en mere omfattende aftale med vore vigtigste handelspartnere, med hvem vi deler 

interesser på verdensplan. 
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