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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet konstaterar att världens största befolkning och snabbast växande 
ekonomier finns i Asien. Parlamentet anser att handelspolitiken bör bidra till att man når 
målen i EU-strategin för förbindelserna mellan Europa och Asien och att EU bör 
prioritera en ökad effektiv och hållbar konnektivitet mellan EU och Asien, med ett 
öppet, rättvist, regelbaserat multilateralt handelssystem som säkerställer lika villkor, 
hållbar utveckling, multilateralism, öppenhet och insyn, internationella standarder och 
ömsesidighet, vilket skulle spela en nyckelroll för global stabilitet, regionalt välstånd 
och ömsesidig hållbar ekonomisk tillväxt. Parlamentet anser dessutom att en fördelaktig 
integrering är en viktig faktor i återhämtningen från den pågående covid-19-pandemin.

2. Europaparlamentet beklagar att flera länder i Asien fortfarande tillämpar en omotiverad 
protektionistisk ekonomisk politik inom vissa sektorer, vilket skapar orättvisa 
konkurrensvillkor för europeiska företag. Parlamentet betonar att konnektivitetsstrategin 
bör gå hand i hand med ansträngningarna för att öka tillträdet till de respektive 
marknaderna, inbegripet offentliga upphandlingar, och främja en öppen och transparent 
investeringsmiljö som frigör möjligheter och bidrar till den globala konkurrenskraften. 
Parlamentet noterar att möjligheten till fria handelsflöden stärker den ekonomiska 
motståndskraften och tillgången till produkter genom diversifierade leveranskedjor samt 
stärker den regionala integrationen. Parlamentet understryker behovet av att stärka det 
samarbete som rör tillbörlig aktsamhet, bestämmelser om immateriella rättigheter och 
geografiska beteckningar (GB). Parlamentet påminner om att EU och Asien är viktiga 
partner inom hållbar utveckling, särskilt när det gäller genomförandet av FN:s 
Agenda 2030, och att främjandet av en effektiv och hållbar konnektivitet, tillsammans 
med handel, utgör viktiga inslag för ett bredare strategiskt partnerskap med asiatiska 
partner. Europeiska och asiatiska länder bör fortsätta att sträva efter multilaterala 
insatser och dialoger mellan regioner, där det är möjligt, för att främja hållbara och 
regelbaserade ekonomiska nätverk i Eurasien. Parlamentet anser att kommissionen och 
Europeiska utrikestjänsten (utrikestjänsten) bör tillämpa ett mer strategiskt 
tillvägagångssätt i fråga om det allmänna preferenssystemet, bland annat genom att 
intensifiera insatserna på den högsta politiska nivån för att stärka dess effektivitet 
i förhållande till standarder för mänskliga rättigheter, internationella arbetsstandarder, 
miljöstandarder och standarder för god förvaltning.

3. Europaparlamentet anser att genom kommissionens strategi om ett öppet strategiskt 
oberoende kommer motståndskraften i leveranskedjan att stärkas tack vare ett 
tillförlitligt nätverk av aktörer, som kan vara pålitliga partner i utvecklingen av 
gemensamma mekanismer för samordning av risker, metoder och standarder för 
bedömningar, utbyte av uppgifter och förväntningar samt förandet av en aktiv dialog 
med regeringar, företag och investerare. Parlamentet anser att effektiva och hållbara 
förbindelser och nätverk mellan Europa och Asien genom prioriterade 
transportkorridorer, inbegripet luft-, sjö- och landtransporter, och digitala, 
energimässiga och mellanfolkliga nätverksverktyg med hög kapacitet samt mer 
effektiva och pålitliga tullförfaranden som bygger på digitalisering och administrativ 
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förenkling, kommer att öka handelsflödena och dataöverföringarna mellan EU och 
Asien på ett hållbart sätt. Parlamentet anser att bestämmelser om e-handel och digital 
handel i handelsavtal bör tjäna målen för konnektivitetsstrategins digitala pelare. 
Parlamentet noterar, när det gäller dataflöden, att man från EU:s sida redan lagt fram 
förslag i förhandlingar med Indonesien, Australien, Nya Zeeland och Chile, som också 
bör vara byggstenar i andra plurilaterala eller multilaterala initiativ i överensstämmelse 
med dataskydd och den allmänna dataskyddsförordningen. Parlamentet noterar att 
beslutet om en adekvat skyddsnivå avseende Japan är ett föredöme för främjandet av 
digital integration. Parlamentet konstaterar att det finns ett investeringsgap på 
konnektivitetsområdet, och inser behovet av att mobilisera och stärka samarbetet med 
privata investerare, nationella och internationella institutioner samt multilaterala 
utvecklingsbanker och andra intressenter för att även identifiera konkreta 
flaggskeppsinitiativ. Parlamentet betonar att förenklade handelsprocedurer mellan EU 
och asiatiska partner genom förbättrad konnektivitet också bör syfta till att förstärka 
tullens arbete och förvaltning, särskilt när det gäller att säkerställa skyddet för 
immateriella rättigheter, som ett verktyg för att bekämpa bedrägerier och förhindra att 
varumärkesförfalskade varor kommer in på den inre marknaden.

4. Europaparlamentet är redo att, i vissa särskilda fall där detta inte innebär några avkall på 
EU:s grundläggande principer, överväga samarbete med Kinas initiativ till en ny 
sidenväg, ”Ett bälte, en väg”, för att skapa konnektivitet tvärs över ekonomiska 
korridorer, bland annat genom att samarbeta med Kina för att se till att initiativet till en 
ny sidenväg lever upp till internationella standarder. Parlamentet betonar att det är av 
avgörande betydelse att säkerställa rättvis konkurrens på tredjeländers marknader 
genom att upprätthålla multilateral praxis för ekonomisk styrning. Parlamentet anser att 
kommissionen bör fortsätta att analysera de potentiella synergier med Kina och Japan 
som rör sammanlänkningen av deras insatser till studierna av den transeuropeiska 
transportnätskorridoren (TEN-T) för att förebygga eventuella flaskhalsar och 
transportbegränsningar. Parlamentet understryker vikten av EU:s strategiska 
förbindelser med Kina och uppmanar medlemsstaterna och EU-institutionerna att stå 
eniga och tillämpa ett samordnat tillvägagångssätt i kontakterna med Kina. Parlamentet 
upprepar sin begäran till Kina om att gå vidare med en ambitiös reform av 
Världshandelsorganisationen (WTO), som inbegriper omfattande regler om 
industrisubventioner, och noterar oron för kinesiska statsägda företags 
marknadssnedvridande metoder, påtvingade tekniköverföringar och datalokalisering, 
överkapacitet och relaterad dumpad export samt andra otillbörliga handelsmetoder. 
Parlamentet anser att det är av största vikt för europeiska företags långsiktiga 
möjligheter att utöka de lika villkoren till att också omfatta tredjeländers marknader.

5. Europaparlamentet påminner om den potential som nya vattenfarleder i Arktis har, som 
kan reducera tiden och avståndet mellan Europa och Asien med upp till 40 procent och 
skapa nya centrala handelsplatser, som skulle kunna ha en betande inverkan på 
handelsflödena. Parlamentet understryker att EU, genom en omfattande strategi för 
Arktis, måste engagera sig aktivt i Arktis och samtidigt främja hållbar utveckling och 
miljömål för att se till att nya farleder följer internationella regler och normer för att 
förhindra att det arktiska ekosystemet utsätts för ytterligare påfrestningar.

6. Europaparlamentet understryker vikten av det befintliga nätverk som utgörs av 
bilaterala, regionala och multilaterala handelsavtal och det bilaterala samarbetet mellan 
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EU och asiatiska partner, där framgångsrika exempel på strategiska partnerskap är dem 
med Japan, Sydkorea, Vietnam och Singapore. Parlamentet erkänner att 
ASEAN-regionen är EU:s tredje största handelspartner utanför Europa, efter USA och 
Kina, vilket kommer att medföra stora fördelar för EU-exportörer när det gäller att 
säkerställa bättre marknadstillträde och stärka samarbetet genom omfattande 
partnerskapsavtal. Parlamentet välkomnar det nya avtalet om geografiska beteckningar 
och möjligheten att utveckla ett starkare samarbete med Kina, till exempel genom det 
övergripande investeringsavtalet. Kommissionen uppmanas att inleda ett 
sonderingsförfarande och konsekvensbedömningar samt att börja föra förhandlingar om 
ett bilateralt investeringsavtal med Taiwan. Parlamentet noterar beslutet att upphöra 
med ordningen ”Allt utom vapen” med Kambodja och understryker sin oro för 
människorättssituationen i landet. Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en 
tydlig strategi i detta avseende och uppmanar med kraft Kambodja att samarbeta med 
kommissionen och att ta itu med viktiga problemområden, i syfte att återinföra landet 
i ordningen.

7. Europaparlamentet beklagar att EU-strategin för förbindelserna mellan Europa och 
Asien inte har dragit till sig lika stor uppmärksamhet som initiativet till en ny sidenväg 
i Centralasien när det gäller konnektivitet i regionen. Parlamentet ställer sig bakom 
kommissionens ansträngningar i fråga om att montera ned handelshinder, som stöds av 
en strävan efter en hållbar, regelbaserad konnektivitet och som inbegriper hanteringen 
av icke-fysiska och rättsliga hinder för förflyttning samt infrastruktur. Parlamentet 
erkänner att länder i Centralasien under de senaste två årtiondena i hög grad har gynnats 
av en större integration i den globala ekonomin. Parlamentet anser att EU bör spela en 
mycket större roll och bli en av nyckelaktörerna i regionen genom att använda handel 
och investeringar som en drivkraft för tillväxt och på så sätt bidra till delat välstånd. 
Parlamentet uttrycker oro över att projekt i Centralasien som finansieras av Kina saknar 
transparenta anbudsförfaranden och att dessa projekt i de flesta fall avslutas av 
kinesiska företag som är betydligt mindre öppna för lokala eller internationella företag. 
Kina uppmanas att öka ömsesidigheten, i synnerhet inom infrastruktursektorn, och att 
förbättra öppenheten och insynen, prioritera höga arbets- och miljöstandarder och 
säkerställa en hållbar skuldsättning.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att handelsavtal genomförs på 
korrekt sätt och att befintliga avtal görs mer ambitiösa genom att stärka 
standardiseringsbestämmelserna med ett transparent regleringssamarbete och genom att 
främja hållbara EU-normer och internationella miljömässiga, hållbara och sociala 
standarder mot bakgrund av översynen av kommissionens handlingsplan med 
15 punkter1 och diskussionerna i rådet om handel och hållbar utveckling. 
Kommissionen uppmanas att fullt ut genomföra handelspolitiska skyddsinstrument för 
att se till att europeiska företag inte utsätts för otillbörliga handelsmetoder, för att 
hantera snedvridningar av priser och kostnader som inte bestämts av de fria 
marknadskrafterna och genomföra kapitlen om handel och hållbar utveckling på ett 
effektivt sätt i enlighet med Parisavtalet, FN:s mål för hållbar utveckling och 
ILO-konventionerna i syfte att utveckla konnektivitetsstrategin och eftersträva en 
hållbar integration.

1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/february/tradoc_156618.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/february/tradoc_156618.pdf
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