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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet betonar att lika spelregler på internationell nivå inom ramen för ett 
regelbaserat multilateralt handelssystem som säkrar staternas politiska handlingsutrymme 
är avgörande för Europa, inklusive europeiska företag, i synnerhet små och medelstora 
företag, samt arbetstagare och konsumenter. Parlamentet anser att det bidrar till att främja 
en hållbar ekonomisk utveckling, trygga en stabil och förutsägbar miljö, öka 
konkurrenskraft och ömsesidighet, säkra och skapa anständiga arbetstillfällen i EU och 
tredjeländer samt säkerställa höga arbets- och miljöstandarder, eftersom ett ökande antal 
arbetstillfällen är beroende av globala värdekedjor. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang behovet av ökad transparens, hållbarhet och ansvarsskyldighet från 
företagens sida i globala värdekedjor, och uppmanar EU att bland andra åtgärder inrätta 
en rättslig ram för en obligatorisk due diligence-granskning i globala värdekedjor som ett 
nödvändigt steg för att uppnå detta.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att mot bakgrund av den ökande debatten 
verka för att EU:s konkurrensregler, industripolitik och internationella handel, som måste 
gå hand i hand med hållbarhet och respekt för miljön, blir förenliga med varandra. 
Parlamentet understryker de särskilda behoven av finansiering av forskning som grunden 
för innovation och utveckling för europeiska företag och som en viktig faktor för att öka 
konkurrenskraften.

3. Europaparlamentet understryker att små och medelstora företag spelar en avgörande roll 
inom internationell handel och står för uppskattningsvis 30 % av EU:s varuexport till 
resten av världen1. Parlamentet anser att den inre marknaden fortfarande är den absolut 
viktigaste marknaden för små och medelstora företag. Parlamentet påminner om att för att 
hjälpa små och medelstora företag att hantera de stora utmaningarna med att ta sig in på 
nya marknader och göra det möjligt för dem att konkurrera på sina egna meriter bör 
EU:s handelspolitik och konkurrenspolitik bidra till ekonomisk mångfald och en 
handelsmiljö som gynnar små och medelstora företag, och att detta också bör inkludera en 
möjlig omprövning av EU:s definition av små och medelstora företag, särskilt genom att 
lägga till kvalitativa kriterier. 

4. Europaparlamentet betonar att EU:s konkurrenspolitik bör främja rättvis konkurrens och 
ömsesidiga handelsvillkor på den inre marknaden och på global nivå, med det ytterligare 
målet att stärka industrins insatser för att även bidra till innovation och en rättvis 
omställning till en klimatneutral ekonomi i EU. Parlamentet upprepar att EU:s 
konkurrensregler gäller för alla aktörer som är verksamma på den inre marknaden. 
Parlamentet uppmanar därför till att otillbörliga affärsmetoder åtgärdas på ett effektivt sätt 
genom mer samordnade, bestämda och integrerade metoder där befintliga och förstärkta 
instrument på områden som konkurrens, handel, försvar och upphandling utnyttjas fullt 
ut, och genom att utveckla nya och effektiva strategier och verktyg och ta itu med 
effekterna på den inre marknaden av snedvridningar på internationella marknader såsom 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size
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utländskt statligt ägande och subventioner, i synnerhet när det rör sig om EU-finansiering. 
Parlamentet efterlyser en förstärkning av antisubventionsinstrumentet genom införande av 
en mekanism för kontroll av subventioner.

5 Europaparlamentet riktar i detta sammanhang en uppmaning till kommissionen att också 
överväga om det är lämpligt att modernisera eller uppdatera tolkningen av riktade 
konkurrensregler utan att hämma konkurrensen på relevanta marknader i EU, och 
reformera riktlinjerna för statligt stöd och inbegripa statligt stöd och statligt ägande som 
kriterier i EU:s direktiv om offentlig upphandling för att slå vakt om den långsiktiga 
livskraften i Europas industriella bas till förmån för de europeiska konsumenterna. Mot 
denna bakgrund välkomnar parlamentet den nya kommissionens avsikt att stärka 
mekanismen för kontroll av utländska direktinvesteringar, så snart som tillräcklig 
erfarenhet av den nuvarande lagstiftningen har samlats in.

6 Europaparlamentet framhåller behovet att minska de kvarstående asymmetrierna på de 
internationella marknaderna för offentlig upphandling och uppmanar kommissionen att 
visa ambition när det gäller att öppna utländska marknader för EU:s företag, särskilt små 
och medelstora företag. Parlamentet välkomnar de förnyade diskussionerna om 
EU:s internationella instrument för offentlig upphandling och begär att det ska antas 
senast 2020 så att ömsesidighet kan garanteras när handelspartner begränsar tillträdet till 
sina upphandlingsmarknader. 

7. Europaparlamentet uppmanar dessutom kommissionen att ytterligare stärka det globala 
samarbetet i konkurrensfrågor, inbegripet relevanta dialoger med USA, Japan och andra 
partner. Parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa lika spelregler på 
internationell nivå och att enas om gemensamma standarder och förfaranden genom 
bilaterala handelsavtal och i internationella forum såsom Organisationen för ekonomiskt 
samarbete och utveckling (OECD), FN:s konferens för handel och utveckling (Unctad), 
Världshandelsorganisationen (WTO), Internationella arbetsorganisationen (ILO) och 
Världsbanken. Parlamentet uppmanar kommissionen att aktivt stärka det internationella 
konkurrensnätverket (ICN) och betonar vikten av ett effektivt samarbete med nationella 
konkurrensmyndigheter från tredjeländer för att göra specifika utredningar mer 
ändamålsenliga. 

8 Europaparlamentet stöder till fullo kommissionens ansträngningar inom ramen för den 
pågående reformen av Världshandelsorganisationen (WTO), inbegripet dess 
överprövningsorgan, i syfte att uppdatera de multilaterala reglerna om subventioner eller 
sektorsspecifika initiativ och göra dem genomförbara i praktiken, för att på ett adekvat 
sätt hantera subventioner på internationell nivå, särskilt när det gäller 
industrisubventioner, statligt ägda företag och påtvingad tekniköverföring, för att komma 
till rätta med tredjeländers icke marknadsorienterade politik och praxis. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att fullt ut involvera Europaparlamentet och medlemsstaterna på 
detta område.

9. Europaparlamentet välkomnar de särskilda konkurrenskapitlen i nyligen ingångna 
bilaterala handels- och investeringsavtal och uppmanar kommissionen att fortsätta att 
förhandla fram moderna, ambitiösa, verkställbara bestämmelser om konkurrens och 
statligt stöd i alla framtida handelsavtal som en del av en holistisk och ambitiös 
EU-handelspolitik. 
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10 Europaparlamentet understryker att det är viktigt med en effektiv tillämpning av 
bestämmelserna om hållbar utveckling i handelsavtal för att säkerställa rättvis konkurrens 
och miljömässiga och sociala standarder. Parlamentet välkomnar i detta avseende 
införandet av miljömässiga och sociala kriterier i reformen av antisubventions- och 
antidumpningsåtgärder. Parlamentet anser att man under den pågående reformen av WTO 
skulle kunna undersöka möjligheten att inom ramen för WTO-rätten införa exakta, 
centrala ILO-standarder som kan ligga till grund för rättslig prövning, för att globalt bidra 
till lika spelregler också i detta avseende.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att konkurrensreglerna är förenliga 
med den snabbt föränderliga globala ekonomin och på bästa möjliga sätt tjänar europeiska 
konsumenter, arbetstagare och företag genom att fullt ut ta hänsyn till de konsekvenser 
som digitaliseringen av ekonomin får på de globala marknadernas funktion. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att ta itu med den globala e-handelns effekter för att öka 
konkurrensen på slutkundsmarknaderna, öka konsumenternas valmöjligheter och skapa 
positiva effekter för produktdistribution och arbetstillfällen. Parlamentet erkänner att 
onlineplattformar spelar en central roll för att möjliggöra digital handel, men framhåller 
särskilt att framväxten av en digital ekonomi har lett till en överdriven marknads- och 
maktkoncentration. Parlamentet betonar behovet att fokusera på centrala frågor såsom 
tillgång till och portabilitet för data, plattformarnas roll och närvaro på marknaderna samt 
teknikneutralitet.

12 Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang de pågående plurilaterala 
WTO-förhandlingarna om e-handel och efterlyser en omfattande och ambitiös 
uppsättning regler för att ta itu med digitala handelshinder, säkerställa att företag kan 
konkurrera på lika spelregler över hela världen och öka konsumenternas förtroende för 
onlinemiljön utan att inkräkta på europeiska dataskyddsstandarder. Parlamentet betonar 
att EU bör inta en ledande roll i dessa internationella förhandlingar, med nära samråd med 
Europaparlamentet, medlemsstaterna och berörda parter, inbegripet det civila samhället.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att grundligt analysera och undersöka 
marknaderna för offentlig upphandling i de tredjeländer med vilka den har – eller 
förhandlar om – frihandelsavtal, i syfte att förhandla om bästa möjliga tillträdesvillkor för 
europeiska företag.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att de berörda generaldirektoraten – 
GD Handel och GD Konkurrens – agerar samordnat så att konkurrensreglerna och deras 
genomförande garanterar rättvisa konkurrensvillkor för europeiska företag på 
tredjeländers marknader och vice versa.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ägna särskild uppmärksamhet åt den roll 
som internationella standarder kan spela för sund konkurrens. Parlamentet insisterar på att 
EU bör stärka sin multilaterala strategi för fastställande av standarder, särskilt inom ramen 
för ISO och IEC. Parlamentet varnar för nationalisering av standardiseringsmetoder, 
särskilt i samband med Kinas projekt Nya Sidenvägen och andra strategier som stärker 
konnektiviteten. Parlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en samordnare på hög 
nivå för standardiseringspolitiken i detta sammanhang.

16. Europaparlamentet betonar vikten av att integrera ett jämställdhetsperspektiv, på både 
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multilateral och bilateral nivå, inbegripet kapitel om jämställdhet i handelsavtal och 
utformning av jämställdhetsinriktade åtgärder (dvs. i förhands- och 
efterhandsbedömningar av könskonsekvenserna av EU:s handelspolitik och handelsavtal) 
för att stärka konkurrenskraften och främja ekonomisk tillväxt för alla.
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